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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 

 

240 

Број ученика у 

издвојеним одељењима 

 

134 

 

Број запоселних 

 

49 

 

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 2014/2015. година протекла је без већих проблема, пратећи годишњи план рада. Наставни 

план и програм у целости је реализован. Највећи број активности био је усмерен на подизање квалитета 

наставе и подршке ученицима.  

 

Обележен је достојно велики јубилеј 150. година постојања школе, пригодним програмом. У 

организацији су учествовали сви наставници и ученици из матичне школе и издвојених одељења.  Тим 

поводом издат је дечији лист «Рајске птице», а наставницима, деци и гостима уручени су пригодни 

поклони. 

 

Као што је речено, у току школске 2014/2015. године није било већих измена у организацији образовно-

васпитног рада. У овој школској години, за разлику од прошле године, 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. 

 

           Настава у школској 2014/2015. години није реализована у матичној школи у Рајковићу, два дана у 

фебруару, услед квара експанзионог суда за грејање. Надокнада пропуштених часова организована је 

суботама. Изузев ове непредвидиве ситуације, због тешкоћа у организовању надокнаде наставе суботом, 

часови се најчешће надокнађују са предчасом и петим односно шестим часом. Један део наставног кадра 

је запослен у две или више школе, па је и то претстављало отежавајућу околност за организацију 

надокнаде. Суботом  није било могуће реализовати наставу због непостојања аутобуског превоза 

викендом (већина ученика путује).   

 

            У оквиру донације од прошлогодишњих  поплава, сређен је кров у матичној школи у Рајковићу и 

у издвојеном одељењу у Кључу, том прилоком су урађена и два помоћна кабинета за наставу хемије и 

географије, као и ламинат у медијатеци. У Брежђу је уређено речно корито у дужини од 50 метара и 

ограђено школско двориште, поред реке, ради безбедности деце.  

 

            У другом полугодишту набављене су фудбалске лопте за потребе физичког васпитања како у 

матичној школи тако и у свим издвојеним одељењима, а крајем школске године смо конкурисали за 

донацију спортске опреме.  

 

Захваљујући дугогодишњој сарадњи са  Народном библиотеком, школа је у другом полугодишту 

добила 350 књига за школску библиотеку. 

 

            Током целе 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). 
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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 2014/15. години имала бољу сарадњу са локалном 

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

разлику од претходних  година исплата путних трошкова и јубиларних награда је редовна.  

 

 

 

 

МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

 

1) Стање 

 

Oсновна школа „Војвода Живојин Мишић “ у школској 2014/2015. години, васпитно- образовни  

рад организовала је у матичној школи у Рајковићу и у осам издвојених одељења у Брежђу, Осеченици, 

Буковцу, Крчмару, Кључу, Ђурђевцу, Планиници и Толићу. 

 

Матична школа 

  

У школи у Рајковићу има две учионице за ученике нижих разреда и четири учионице за 

предметну наставу , као и радионица за техничко образовање. Настава информатике и рачунарства 

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

јединица, повезаних за главни централни рачунар. За реализацију наставних и ваннаставних активности 

постоји мултимедијални кабинет (медијатека) са 3 лаптопа, пројектором, звучницима и платном. 

Урађена су и две кабинета, која су предвиђена да буду помоћни кабинети за географију и хемију. 

Школска библиотека располаже са 4760 књига различитог садржаја, прилагођених деци 

школског утраста. Школа је у фебруару добила 350 књига као донацију од Народне библиотеке Србије. 

Од административних просторија школа има наставничку канцеларију, канцеларију директора и 

педагога, канцеларију секретара и канцеларију шефа рачуноводства.  

Школа има и спортски терен за фудбал и кошарку. 

            Школа је физички безбедно место, а школски простор задовољава здравствено- хигијенске 

услове. У школи не постоји простор за рад у складу са нормативом, изузев учионичког простора који је 

довољан за тренутни број ученика. Школски простор није опремљен у складу са прописима али је 

опремљен наставним средствима за реализацију чак и мултимедијалне наставе.  

Школски простор  и наставна средства се користе према плану коришћења. Наставна средства се 

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

функцији остварења циљева наставе.  
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 2) Промене у току школске године 

 

 

Пре почетка школске 2014/15. године окречене је школа у издвојеном одељењу у Брежђу, 

сређено је двориште, подигнута и офарбана ограда. Такође је окречена и школа у Осеченици и Кључу.  

          

           У школској сали,  која се користи за бројна дешавања (приредбе, свечаности, завршни испит, 

настава физичког васпитања у зимском периоду) прелакирана је ламперија.  

 

У оквиру донације од прошлогодишњих  поплава, сређен је кров у матичној школи у Рајковићу и 

у издвојеном одељењу у Кључу, и тиме су заштићене зграде од даљег пропадања. Том приликом су 

урађена и два помоћна кабинета за наставу хемије и географије, као и ламинат у медијатеци. У Брежђу 

је уређено речно корито у дужини од 50 метара и ограђено школско  двориште поред реке, због 

безбедности деце.  

 

У фебруару, услед квара замењен је експанзиони суд за грејање и замењено 80 квадратних метара 

лименог крова који је оштећен од олујног ветра.Осигуравајућа кућа „Дунав“ је исплатила 85% 

средстава, јер је школска зграда била осигурана, а остатак новца је узет из материјално-техничког 

одржавања школа. 

             

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

успех и примерно владање. Као и до сада у оквиру Дечје недеље ученицима су подељени пакетићи са 

средствима за личну хигијену, а за Нову годину сви ученици су добили новогодишње пакетиће (дар 

донатора из Ваљева). Почетком другог полугодишта ученицима првог разреда подељен је школски 

прибор, који је обезбедио Црвени крст Мионица. 

  

Општина Мионица је за најуспешније ученике осмог разреда (2 ученика наше школе, Јелена 

Рулић и Ненад Марковић) обезбедила летовање у Грчкој, у трајању од 10 дана. 
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КАДРОВСКИ УСЛОВИ 

 

1) Стање 

 

У школској 2014/2015. години ОШ „ Војвода Живојин Мишић“ реализован је наставни план и 

програм захваљујући ангажовању 34 наставних радника ( 15 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 ј.  Српски ј. 

Грађансков. 

12г  9м ДА 100 % 0 % 

2.  Гордана 

Јаоковљевић 

Проф. 

француског ј. 

Франц. ј. 

Енглески ј. 

11г 11 м ДА 100 % 0 % 

3. Миша  

Дудић 

Академски 

сликар 

Ликовна 

култура-  

18 г 3м ДА 50%  0 % 

4. Марија 

Којић 

Мaгистар 

музичке теорије 

и педагогије 

Музичка 

култура 

13 г 5м НЕ  50%  25  %  
(ОШ „Драгољуб Илић“ Драчић) 

5. Светлана 

Ђуковић- Матић 

Проф. историје Историја 8 г   1м НЕ 70% 0% 

6. Јсамина Илић Проф. 

географије 

Географија 8 г  НЕ  70% 0 %  

7. Зоран  

Николов 

Проф. техничког  

образовања 

Тех. и инф.  

Инф. и рач. 

13 г ДА 100 % 0 % 

8. Михаило 

 Вујић 

Проф. 

математике 

Математика 8 г 11м ДА 90 % 0 %  

9. Славица Туловић Проф. биологије Биологија; 

Чувари пр. 

15 г 6м  ДА  85 %  0 % 

10. Слађана 

Голубовић 

Проф. Хемије и 

биологије 

Хемија 6м НЕ 40%  60 %  
(ОШ „Драгољуб Илић“ Драчић) 

11. Данијела Лаловић Проф. хемије Хемија 3г 6м НЕ 20%  

12. Светомир 

Јовановић 

Наставник 

физичког васп. 

Физичко 

васпитање 

19 г  ДА 40%  50 %  
(ОШ„М.Марковић“,Д.Лесковице) 

13. Слађана 

Бошковић 

Проф.  

енглеског ј. 

Енглески језик 8м НЕ 100 % 0 % 

14. Неда Шарчевић Проф.  

енглеског ј. 

Енглески језик 3г  9м НЕ 100 % 0 % 

15. Сања  

Гњато 

Инж.орган.наука 

 

Физика 

Информатика 

3 г 11м НЕ 55 % 45%  
( ОШ „М. Глишић“ В. Каменица) 

16. Ивана  

Ћирић 

Проф. физичког 

васпитања 

Физичко в. 

Изаб. спорт 

3г 8м НЕ 80 % 0 % 
( замена до фебруара 2015. год) 

17 Бојана Марковић Проф. физичког 

васпитања 

Физичко в. 

Изаб. спорт 

  80 %  

17. Марија Проф. српског ј. Српски језик 6г  НЕ 95 % 0 % 
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Маринковић Грађанско вас.  

18. Владимир 

Радовић 

Инжењер 

електротехнике 

Математика 3г 7м НЕ 100 % 0 % 

19. Јован Новитовић Вероучитељ Верска настава 2 г 8м НЕ 85 % 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) 
20. Савић 

Јасмина 

Наст. разредне 

наставе 

Матична школа 30 г 10м ДА 100 % 0 % 

21. Славица Томић Проф. разредне 

.наставе 

Матична школа 3г  9м ДА 100% 0% 

22. Вучић  

Ивица 

Наст.разредне 

наставе 

ИО Брежђе 23 г 10м ДА 100 % 0 % 

23. Гордана 

Гавриловић 

Проф. разредне 

.наставе 

ИО Брежђе 5г  3м  ДА 100 % 0 % 

24.  Богојевић Дејан Проф. разредне 

.наставе 

ИО Осеченица 19 г 10м ДА 100 % 0 % 

25. Јовановић 

Душица  

Проф. разредне 

.наставе 

ИО Осеченица 17 г 11м ДА  100 % 0 % 

26. Марија Гачић Проф. разредне 

.наставе 

ИО Осеченица 10 м НЕ 100% 0% 

27. Кандић Живорад Наст.разредне 

наставе 

ИО Буковац 28 г 7м ДА  100 % 0 % 

28. Кандић Раденка Наст.разредне 

наставе 

ИО Буковац 25 г ДА 100 % 0 % 

29. Павловић 

Биљана 

Проф. разредне 

.наставе 

ИО Толић 12 г 1м ДА 100 % 0 % 

30. Петронић 

Драгана 

Проф. разредне 

.наставе 

ИО Ђурђевац 10 г 8м ДА 100 % 0 % 

31. Ускоковић 

Јованка 

Наст.разредне 

наставе 

ИО ПЛаниница 27г 11м ДА 100 % 0 % 

32. Марија 

Филиповић 

Проф. разредне 

наставе 

ИО Крчмар 6 г   ДА 100 % 0 % 

33. Милош Вуковић Проф. разредне 

наставе 

ИО Кључ 1 г  9м НЕ 100 % 0 % 

34.  Бабић 

Верица 

Наст. разредне 

наставе 

ИО Кључ 30 г 8м ДА 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) 
Виолета  Петровић Професор разредне 

наставе 

Разредна 

настава 

7 г 9м ДА 100 % 0 % 

Бранка 

Миливојевић 

Професор разредне 

наставе 

Разредна 

настава 

4 г 11м ?  100%  0 % 

Наташа Ђурић Професор разредне 

наставе 

Разредна 

настава 

6г 6м ДА 100% 0% 
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Софија Јолачић Проф.  

енглеског ј. 

Енглески језик 2г 9м  НЕ  100% 0% 

Јована Софијанић Професор историје Историја  2г 10м НЕ 65%  

Слађана Богуновић Професор хемије Хемија 1г 9м НЕ 40%  

Јасмина 

Палавестрић 

Педагог Стручна 

служба 

5г НЕ 100% 0% 

Наталија 

Челекетић 

Психолог  Струча служба 9 г 11М НЕ 100% 0 % 

 

 

 
Ваннаставни радници 

 
 

Рб 

Име и 

презиме  

Врста стручне 

спреме 

Послови на 

којима ради  

Године 

р.стажа 

Лиценца % ангажовања у 

школи 

% ангажовања 

у другој школи 
34.  Олга 

 Петровић 

Проф. разредне 

наставе` 

директор 25 г 3м ДА 100% - 

35.  Јелена  

Филиповић 

Дипл. мастетр  

педагог 

Стручни 

сарадник 

 1г  9м НЕ 100% - 

36. Вера 

Манојловић 

Дипл. правник Секретар 34 г 5м ДА 100% - 

37. Taтјана Ђурић Дипл. правник Секретар 8м ДА 100% - 

37. Драган  

Лугоња 

Економиста Рачуновођа 25 г 10м - 100% - 

 

 

 

Помоћно-техничко особље 

 

 

Бр. Име и презиме Посао Год.  

Стажа 

 38 Горица Томашевић Спремачица-Рајковић  24 г 4м  

39. Радиша Војиновић Домар- ложач- Рајковић 26 г 4м 

40.  Мирољуб Станковић Домар- ложач–Брежђе 30 г 1м  

41 Велинка Станковић Спремачица-Брежђе 28 г 6м 

42. Мирјана Војиновић Помоћни радник-Осеченица 5 г 

43.  Милорад Гођевац Помоћни радник-Буковац 12 г 7м 

44.  Видинка Секулић Помоћни радник-Кључ 25 г 5м  

45.  Негован Суботић Помоћни радник-Крчмар 30 г 11м 

46.  Бабић Михаило Помоћни радник-Ђурђевац 25г 10м 

47.  Милена Милетић Помоћни радник-Толић 22 г 9м  

48.  Милица Ускоковић Помоћни радник-Планиница 10 г 11м 
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У односу на стручну спрему: 

 

 

o 38 радника са високом стручном спремом 

 

o 9 радника са вишом стручном спремом 

 

o 11 радника са нижом стручном спремом 

 

 

 

У односу на године радног стажа структура је била следећа: 

 

 

 До 5 година радног стажа  ----------------------16 

 

 Од 6 до 10 година радног стажа----------------10 

 

 Од 11 до 20 година радног стажа--------------16 

 

 Од 21 до 30 година радног стажа-------------- 8 

 

 Од 31 до 35 година радног стажа---------------2 

 

 Од 35 до 40 година радног стажа---------------0 

 

 

 

 

2) Кадровске промене у току школске године 

 

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

Софије Јолачић, која је на породиљском одсуству, радила је Слађана Бошковић (VII степен). 

Од почетка школске године на радном месту наставника разредне наставе уместо запослене 

Виолете Петровић, која је на породиљском одсуству, радила је Гордана Гавриловић (VII степен). 

Од почетка школске године на радном месту наставника разредне наставе уместо запослене 

Бранке Миливојевић, која је на породиљском одсуству, радила је Славица Томић (VII степен). 
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                                                                         УЧЕНИЦИ 

 

 

1)Бројно стање по одељењима 

 

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

Рајковић 2 6 4 11 23 25 22 14 17 78 101 

Брежђе 8 7 2 10 27 5 14 9 8 36 62 

Осеченица 5 6 5 10 26      26 

Буковац 4 3 2 3 12      12 

Крчмар 3 4 1 1 9      9 

Кључ 3 2 8 2 15      15 

Ђурђевац 2 0 3 0 5      5 

Планиница 1 2 1 2 6      6 

Толић 2 0 2 1 5      5 

УКУПНО 30 30 28 40 128 30 34 23 25 114 242 
 

 

2) Промене у бројном стању у току школске године 

 

 

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

Рајковић 2 6 4 11 23 25 21 16 17 79 102 

Брежђе 8 7 2 10 27 5 13 9 8 35 62 

Осеченица 6 6 5 10 27      27 

Буковац 4 3 2 3 12      12 

Крчмар 2 4 1 1 8      8 

Кључ 3 2 8 2 15      15 

Ђурђевац 2 0 3 0 5      5 

Планиница 1 2 1 2 6      6 

Толић 2 0 1 1 4      4 

УКУПНО 30 30 27 40 127 30 34 25 25 114 241 
 

 

3) Ученици који су се уписали у први разред 

 

 

Упис у први разред обављен је за сву децу рођену у периоду од 1. марта 2006. године до  

1. марта 2007. године. Испитивање ове деце је обављено у периоду од 10.04.2013. до 17. 04. 2013. године 

у матичној школи у Рајковићи и ИО Брежђе, употребом теста ТИП-1 и анкетног листа који садржи 

податке о детету и његовој породици. 
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У оквиру испитивања зрелости за полазак у школу нове генерације ученика, тестирана су 30 

будућих првака.  

 

 

 

 

4) Здравствене, психолошке и социјалне карактеристике ученика првака 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовни ниво родитеља  

 
 НОШ ОШ ССС ВСС 

ОТАЦ- БРОЈ 2 16 11 0 

% 6,89% 55,17% 37,93 % 0  % 

МАЈКА- БРОЈ 3 11 14 1 

% 10 % 36,66 % 46,66  % 3,33% 

 

 

Запосленост родитеља 

 

                Запослени          Незапослени 

ОТАЦ- БРОЈ 6       23 

% 20,68  %                76,66 % 

        МАЈКА- БРОЈ 6                     23 

% 20,68 %                76,66  % 
 

 

Стамбени услови 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛА 

  

 НИВО ОБРАЗОВАЊА РОДИТЕЉА 

ПОЛ  ОТАЦ МАЈКА 

свега 

 
М Ж нош ош ссс всс нош ош ссс всс 

Рајковић 2 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 

Брежђе 8 5 3 0 1 7 0 0 4 3 1 

Осеченица 5 3 2 1 4 0 0 1 0 3 0 

Буковац 4 1 3 0 4 0 0 0 1 3 0 

Планиница 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 

Кључ 3 3 0 0 2 1 0 0 2 1 0 

Крчмар 3 2 1 0 2 1 0 0 2 1 0 

Ђурђевац 

Толић 

 

УКУПНО 

2 

2 

 

30 

 2 

2 

 

19 

0 

0 

 

11 

0 

1 

 

2 

1 

1 

 

16 

0 

0 

 

11 

0 

0 

 

0 

0 

2 

 

3 

1 

0 

 

11 

1 

0 

 

14 

0 

0 

 

1 

 У породичној кући Подстанари 

            БРОЈ 

 

30 

 

          0 

     

%  100 %  0  % 
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Дефицијентност породице  

 

 
  Са  оба 

родитеља 

 

 

Разведени 

родитељи  

 

 

Без оца  Без мајке  Стараоци Ванбрачна 

заједница 

            

БРОЈ  28  2  1  1  0 4 

%  96,66  %  6,66  %  3,33 %  3,33%  0 % 13,33  % 
 

 

 

 

5) Успех ученика на крају школске године- табеларни и графички прикази 
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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  30                         -  - 

II 30 17 9 4 0 30 100% - - - - - - -  - 

III 27 8 12 6 1 27 100% - - - - - - -  - 

IV 40 13 16 11 0 40 100% - - - - - - -  - 

I-IV 127 

 

38 37 21 1 127 100% - - - - - - -  - 

V 30 8 14 8 0 30 100% - - - - - - -  - 

VI 34 9 10 14 1 34 100% - - - - - - -  - 

VII 25 7 5 13 0 25 100% - - - - - - -  - 

VIII 25 6 16 3 0 25 100% - - - - - - -  - 

V-VIII 114 30 45 38 1 114 100% - - - - -  

- 

-  - 

I-VIII 241 68 82 59 2 211 

 

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

 

Одлуком Наставничког већа, за ученика генерације одабрана је Јелена Рулић, ученица 

VIII-2, која је носилац Вукове дипломе и која је показала изузетне успехе на бројним 

такмичењима. 

 

 

7) Ученици носиоци Вукових диплома 
 

У школској 2014/2015. години наша школа је имала једног ученика који је носилац Вукове 

дипломе. То је  Јелена Рулић VIII -2 из ИО Брежђе.  

 

 
8) Ученици носиоци посебних диплома 

 

У школској 2014/2015. години наша школа није имала  ученика који су носиоци посебних 

диплома. 
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9) Резултати ученика на завршном испиту 

 

 

Од понедељка до среде -15, 16. и 17. јуна  2015. године у ОШ “Војвода Живојин 

Мишић“ у Рајковићу, као и у целој Републици Србији, организован је завршни испит. На 

завршни испит изашли су сви ученици осмог разреда (25 ученика).  Свих 25 ученика је 

радило задатке користећи званичне тестове.  

Завршни испит из СРПСКОГ ЈЕЗИКА организован је у понедељак, 15.јуна.  

Завршни испит из МАТЕМАТИКЕ организован је у уторак, 16. јуна.  

Завршни испит КОМБИНОВАНОГ ТЕСТА знања природних и друштвених наука 

организован је у среду, 17. јуна. 

Ученици су тестове радила у периоду од 10.00 до 12.00 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 једној просторији уз дежурство 2 наставника у 

самој просторији и 1 наставника испред просторије. Завршни испит пропраћен је од 

стране једног супервизора. Наставници наше школе били су распоређени по другим 

школама у улози дежурних наставника и прегледача.  

 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. 

  

На завршном испиту ученици су показали следеће просечне резултате: 

 

 Српски језик- 5,05 бодова од 10 бодова (50,5 %) 

 Математика – 3,25  бодова од 10 бодова (32,5 %) 

 Комбиновани тест- 5,44  поена од 10 поена  (54,4%) 

 Просечан број бодова по ученику – 13,74  од 30   (45,8 %) 
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10) Графички приказ резултата на завршном испиту 

 

 

 

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

година 
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12) Резултати ученика на такмичењима 

 

У школској 2014/2015. години ученици наше школе учествовали су на такмичењима из 

следећих наставних предмета: српски језик, енглески језик, математика, географија, 

хемија, као и на сморти рецитатора.  

 

 

Постигнућа ученика на такмичењу из српског језика 

 

Општинско такмичење из српског језика одржано је                                                                                                

07. марта 2015. године. Учешће на такмичењу су узели ученици петог, шестог, седмог и 

осмог разреда наше школе. 

Општинско такмичење из српског језика је одржано у ОШ „Милан Ракић“ Мионица са 

почетком у 10:00 сати и том приликом ученици су постигли следеће резултате: 

  

рб. Име и презиме Разред Број бодова Наставник 

1. Анастасија 

Богдановић 

5. разред 16 Данијела Алексић 

2. Јана Видић 5. разред 14 Данијела Алексић 

3. Милица Драгићевић 5. разред 10 Данијела Алексић 

4. Кристина Савић 7. разред 10 Данијела Алексић 

5. Жељана Средојевић 7. разред 17 Марија Маринковић 

 

            Максималан број поена које је било могуће остварити је 20. Број бодова који је 

било потребно задовољити за пласман на окружно такмичење је 16, тако да су се два 

ученика наше школе пласирало у даљи ток такмичења –Анастасија Богдановић и Жељана 

Средојевић. 

 

Чланови комисије општинског такмичења из српског језика из наше школе били су: 

1. Марија Маринковић 

2. Данијела Алексић 

Окружно такмичење из српског језика одржано је                                                                                                

18. априла 2015. године. Учешће на такмичењу су узели ученици петог и седмог разреда.  

Окружно такмичење из српског језика је одржано у Првој основној школи у 

Ваљеву са почетком у 13:00 сати и том приликом ученици су постигли следеће резултате: 

 

рб. Име и презиме Разред Број бодова Наставник 

1. Анастасија 

Богдановић 

5. разред 10 Данијела Алексић 

2. Жељана Средојевић 7. разред 19 Марија Маринковић 

 

 

Ученица Жељана Средојевић  се пласирала на републичко такмичење.  
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Републичко такмичење из српског језика одржано је                                                                                                

23. маја 2015. године. Учешће на такмичењу су узела је ученица седмог разреда Жељана 

Средојевић.  

Републичко такмичење из српског језика је одржано у ОШ „Вук Караџић“ у 

Тршићу са почетком у 10:00 сати и том приликом ученица је постигла следеће резултате: 

 

рб. Име и презиме Разред Број бодова Наставник 

1. Жељана Средојевић    7. разред 15 Марија Маринковић 

 

 

Постигнућа ученика на такмичењу из математике 

 

Општинско такмичење из математике одржано је                                                                                                

28. фебруара 2015. године. Учешће на такмичењу су узели ученици седмог разреда наше 

школе. 

Општинско такмичење из математике је одржано у ОШ „Милан Ракић“ Мионица 

са почетком у 10:00 сати и том приликом ученици су постигли следеће резултате: 

 

рб. Име и презиме Разред Број бодова Наставник 

1. Данијела Јовановић 7. разред 0 Михаило Вујић 

2. Мирјана Живановић 7. разред 0 Михаило Вујић 

 

Из нижих разреда на такмичењу из математике учествовала су три ученика ( два 

ИО Кључ и један ИО Буковац). 

Максималан број поена које је било могуће остварити је 100 бодова. Наши ученици 

су показали веома слабе резултате и самим тим нису се пласирали на окружно такмичење. 

Члан општинске комисије за такмичење из математике из наше школе би је : 

1. Михаило Вујић 

 

 

Постигнућа ученика на такмичењу из географије 

 
У суботу, 22. марта 2015. године одржана су општинска такмичења из (субота у 

географија у 10.00 ч.. Такмичења су одржана у ОШ „Милан Ракић“ Мионица. 

 

Резултати -географије: 

Р Име и презиме учесника разред бр. бодова наставник 

1. Јелена Рулић 8. разред 80 Јасмина Илић 

2. Тамара Симовић 8. разред 72 Јасмина Илић 

3. Сара Митровић 8. разред 68 Јасмина Илић 

 

4. Милена Шарчевић 8. разред 76 Јасмина Илић 
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Члан комисије из наше школе била је:  

1. Јасмина Илић 

 

На окружно такмичење се пласирала ученица осмог разреда из ИО Брежђе, Јелена 

Рулић, која је заузела треће место.  
 

 

Постигнућа ученика на такмичењу из хемије 

 
Општинско такмичење из хемије одржано је                                                                                                

22. фебруар 2015. године. Учешће на такмичењу узела је  ученица седмог разреда наше 

школе Жељана Средојевић . 

Општинско такмичење из хемије је одржано у ОШ „Милан Ракић“ Мионица са 

почетком у 10:00 сати и том приликом ученица је остварила следећи резултат: 

 

рб. Име и презиме Разред Број бодова Наставник 

1. Жељана Средојевић 7. разред 68,5 Данијела Лаловић 

  

Максималан број поена које је било могуће остварити је 100. Број бодова који је било 

потребно задовољити за пласман на окружно такмичење је 70, тако да се ученица Жељана 

Средојевић није пласирала на окружно такмичење. 

Члан комисије општинског такмичења из хемије  из наше школе била је: 

1. Данијела Лаловић 

 

 

Постигнућа ученика на такмичењу из енглеског језика 

 

Општинско такмичење из енглеског језика одржано је 28. фебруара 2015. године.  

Учешће на такмичењу су узели ученици осмог разреда наше школе. 

Општинско такмичење из енглеског језика одржано је у ОШ „Милан Ракић“ Мионица 

са почетком у 13:00 сати и том приликом ученица је остварила следећи резултат: 

 

рб. Име и презиме Разред Број бодова Наставник 

1. Јелена Рулић 8. разред 22 Неда Шарчевић- 

Самарџић 

 

Максималан број поена које је било могуће остварити је 40. Број бодова који је било 

потребно задовољити за пласман на окружно такмичење је 30. Наша ученица је освојила 

друго место. 
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 Окружна смотра рецитатора  

 

         Окружна смотра рецитатора одржана је 17. априла 2015. године. Учешће на 

такмичењу је узела ученица четвртог разреда из ИО Осеченица, коју је за такмичење 

припремала учитељица Душица Јовановић. 

 

         Општинско такмичење је одржано у ОШ „Милан Ракић“ Мионица. Наша ученица 

Андријана Богдановић се пласирала на окружно такмичење. 

 

         Окружна смотра рецитатора је одржана 15. маја 2015. године и том приликом 

ученица Андријана Богдановић  се није пласирала даље.                                                                                     
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ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ 

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

рада 

 

 

У току школске 2014/2015. године није било већих измена у организацији 

образовно-васпитног рада.  

За разлику од прошле године, у 2014/2015. години, организована је екскурзија за 

ученике од I до VIII разреда. Годишњим планом рада за школску 2014/2015. годину, 

предвиђено је извођење екскурзије на крају школске године и одређене су релације. Савет 

родитеља је дао сагласност за извођење ексурзија и прихватио релације предложене на 

Наставничком већу и предвиђене Годишњим планом рада за школску 2014/2015. годину. 

            Одлуком директора покренут је поступак јавне набавке „Услуга извођење 

екскурзије ученика од првог до осмог разреда за школску 2014/2015. годину“. Оформљена 

је трочлана комисија. У року за подношење понуда, осносно до 12. марта 2015. године до 

10:30 часова приспеле су понуде следећих понуђача: „Еуропа травел д.о.о“ и „Балканик 

д.о.о.“. Јавно отварање понуда спроведено је 12. марта 2015. године у 11:00 у 

просторијама секретара школе у присуству комисије и овлашћеног представника понуђача 

„Еуропа травел“. Комисија је применом критеријума најниже понуђене цене рангирала 

понуду „Балканика“ као повољнију. 

             Одлуком директора додељем је уговор за јавну набавку извођења екскурзије 

понуђивачу „Балканик д.о.о.“, са којим је и закључен уговор 27. марта 2015. године. 

             Реализоване су следеће екскурзије: 

 Једнодневна екскурзија за ученике од првог до четвртог разреда на релацији:     

РАЈКОВИЋ- ВРЊАЧКА БАЊА-МАНАСТИР СТУДЕНИЦА- РАЈКОВИЋ; 

 Једнодневна екскурзија за ученике петог и осмог разрда на релацији: РАЈКОВИЋ –

МАНАСТИР МАНАСИЈА-РЕСАВСКА ПЕЋИНА-ЛИСИНЕ-БАБИНА РЕКА- РАЈКОВИЋ. 

 Дводневна екскурзија за ученике седмог и осмог разреда на рњелацији: РАЈКОВИЋ–

МАНАСТИР ВАВАДЕЊЕ-КРАЉЕВО-МАНАСТИР ЖИЧА-МАТАРУШКА БАЊА-

КОПАОНИК- РАЈКОВИЋ 

 

 

3) Реализација календара најважнијих активности у току школске године 

 

 

У школској 2014/2015. години реализоване су следеће активности: 

 

- Пријем првака и почетак школске године (подела бесплатних уџбеника, подела 

распореда часова редовне и изборне наставе, распоред дежурства, формирање група 

изборних предмета...); 

- Организација родитељских састанака; 
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- 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, Развојног плана и 

измена у Школском програму. Израда ЦЕНУС-а; 

- Израда планова акције школских тимова, 

- Иницијално тестирање ученика четвртог, шестог и осмог разреда; 

- Дечја недеља; 

- Организовање спортских сусрета на нивоу школе;  

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

- Ученицима првог разреда подељен прибор за математику, а ученицима од другог до 

осмог разреда средства за одржавање личне хигијене, а дечацима од петог одо осмог 

разреда спортске мајице  

- Организовање предавања/радионице за ученике од петог до осмог разреда „ Пубертет“; 

- Радионица са ученицима од првог до четвртог разреда у области ненасилне 

комуникације „Толеранција је кад...“; 

- Организовање квиза знања за ученике од петог до осмог разреда; 

- Учествовање у хуманитарној акцији Црвеног крста; 

- Организовање састанака Ученичког парламента;. 

- Прикупљање слика, цртежа, текстова и осталих дечјих радова и припрема за штампање 

школског листа; 

- Обележавање 125 година постојања школе;  

- Крајем новембра, у сарадњи са Црвеним крстом из Мионице, послали шест ученика 

другог разреда на едукацију подмлатка деце Црвеног крста и промоцију хуманих 

вредности. Обука је реализована у Митровом пољу. 

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

- Подела новогодишњих пакетића од првог до четвртог разреда, поклон хуманитарне 

организације из Ваљева; 

- Представници полиције из Мионице одржали предавање ученицима петог разреда 

„Безбедно детињство- развој безбедносне културе младих“; 

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

-  Реализација активности у вези Професионалне оријентације; 
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-  Организовање школских такмичења и праћење ученика у даљем току такмичења; 

- 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, Војском Србије и другим актерима из ужег и 

ширег окружења. 

 

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

школске године 

 

Једино одступање од календара рада било је 29. децембра 2014. године због 

снежних падавина. Тог дана аутобус није саобраћао, па самим тим није довезао ни 

ученике у матичну школу. Што се тиче школа на терену, ни тамо ученици нису дошли 

због снежних падавина и немогућности учитеља и наставника да дођу на посао. Часови од 

тог дана су реализовани у јануару месецу клизним распоредом, а у дневник уписани у тај 

дан.  

У матичној школи, 10. марта 2015. године, је престало са радом централно грејање 

због оштећења експанзионог суда. С обзиром да је било хладно време, а да нисмо на други 

начин могли обезбедити грејање у школи, школа није радила у среду и четвртак, 11. и 12. 

марта. Изгубљени часови су реализовани наставним суботама и то 21. матра и 18. априла. 
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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. 

9 ОДЕЉЕЊА 

ДРУГИ РАЗ. 

7 

ОДЕЉЕЊА 

ТРЕЋИ РАЗ. 

9 

 ОДЕЉЕЊА 

ЧЕТВРТИ РАЗ. 

8 

ОДЕЉЕЊА 

Укупно 

планирано 

часова 

Укупно 

остварено 

часова  

Остварени 

часови 

6156 часова 5040 часова 6480 часова  5760асова 23436 23436 

 

 
 

 

 

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 
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Укупно реализованих часова изборне наставе у нижим разредима: 

 
Разред ПРВИ РАЗ. 

9 ОДЕЉЕЊА 

ДРУГИ РАЗ. 

7 

ОДЕЉЕЊА 

ТРЕЋИ РАЗ. 

9 

 ОДЕЉЕЊА 

ЧЕТВРТИ РАЗ. 

8 

ОДЕЉЕЊА 

Укупно 

планирано 

часова 

Укупно 

остварено 

часова  

Остварени 

часови 

 648 часова 504 часова 648 часова 576 часова 2376 2376 

 

 

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 

 

Р.б. Наставни  предмет СЕДМИ ЗРЕД- 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 
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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 

 
Предвиђени 

број часова  
1800 1872 2016 1904 7592 

Остварениброј 

часова 
1796 

( -4; 2 часа 

математике и  2 

часа ликовне 

културе) 

1869 

( -3; 1 час 

математике и 2 

ча ликовне 

културе) 

2012 

( -4 часа; 1 час 

математике и 3 

часа ликовне 

културе) 

1901 

( -3 часа; 1 час 

математике и 2 

часа ликовне 

културе) 

        7578 

 (-14 часова; 5 

часова 

метематике и 9 

часова ликовне 

културе) 

 

 

 

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 

5 група  

1 36 1 36 1 36 1 34 178 

Грађанско 

васпитање 

3 група  

1 36   1 36 1 36 1 34 106 

Информатика 

5 групе 

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 

 

Напомена: Што се тиче реализације изборне наставе, сви планирани часови су 

реализовани. 
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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: Јелена Филиповић, подносилац извештаја 

Остали чланови тима:  

- директор школе Олга Петровић 

- сви наставници разредне и предметне наставе 

- педагог школе Јелена Филиповић 

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. 

 

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    

Успех ученика 

Анализа успеха ученика на крају 

класификационих периода-

тромесечја 

  

- у току школске 2014-

2015.године одржано је 5 

седница Наставничког већа , 

на којима је разматран успех 

ученика У
С

П
Е

Ш
Н

О
 

Р
Е

А
Л

И
З
О

В
А

Н
О

 

Владање ученика 
Анализа владања  ученика на 

крају класификационих периода-
  

- у току школске 2014-

2015.године одржано је 5 У С П Е Ш Н О
 

Р Е А Л И З О В А Н О
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тромесечја седница Наставничког већа , 

на којима је анализирано 

владање  ученика 

Наставни план и 

програм 

Реализација наставног плана и 

програма предевиђених за 

одређено тромесечје, односно 

школску годину 

  

- у току школске 2014-

2015.године одржано је 5 

седница Наставниочког већа , 

на којима је анализирана 

реализација наставног плана и 

програма и устновљено је да 

је програм реализонав У
С

П
Е

Ш
Н

О
 

Р
Е

А
Л

И
З
О

В
А

Н

О
 

ИОП 
Праћење и евалуација урађених 

ИОП-а 
  

- формирани ИОП тимови за 

свако дете којем је потребна 

додатна подршка и урађени 

извештаји У
С

П
Е

Ш
Н

О
 

Р
Е

А
Л

И

З
О

В
А

Н

О
 

Стручно 

усавршавање  

Израда сопствено портфолиа 

сваког наставника 

- наставници нису 

присуствовали 

семинарина 

стручног 

усавршавања 

 

- Наставници упознати са 

новим Правилником о 

стручном усавршавању 

- Наставници урадили 

сопствени портфолио  

Безбедност и 

заштита ученика 

 

Одржана предавања ученицима о 

трговини људима 
  

- Одржано предавање 

ученицима о трговини 

људима  

- У матичној школи и свим ИО 

подељени постери у вези 

безбедности деце у саобраћају 

- Одржавање редовне сарадње 

са МУП Мионица и Центром 

за социјални рад У
С

П
Е

Ш
Н

О
 

Р
Е

А
Л

И
З
О

В
А

Н
О

 

Развојни план 

школе 

Област вредновања- 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

  
- Урађена анализа , обрада 

података и извештај У
С

П

Е
Ш

Н
О

 

Р
Е

А

Л
И

З

О
В

А

Н
О

 

Професионална 

оријентација 

ученика или 

Матура 

-Организован пробни завршни 

испит за ученике осмог разреда 

- Организован завршни  испит за 

ученике осмог разреда 

 

  

- Три ученика осмог разреда 

нису радили комплетан 

пробни завршни испит, 

остали ученици су радили сва 

три теста 

- сви ученици осмог разреда 

радили су завршни испит у У
С

П
Е

Ш
Н

О
 

Р
Е

А
Л

И
З
О

В
А

Н

О
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јунском року 

 

 

 

Бесплатни 

уџбеници 

 

 

-Прикупљање података од 

родитеља, ученика и разредних 

старешина и конкурисање код 

Министарства науке просвете и 

технолошког развоја , за пројекат 

„Бесплатни уџбеници“ 

  

- За пројекат „ Бесплатни 

уџбеници“ конкурисало 133 

ученика, од тога 127 

позитивно решено 

У
С

П
Е

Ш
Н

О
 

Р
Е

А
Л

И
З
О

В
А

Н
О

 

Екскурзије 

ученика 

-Реализоване екскурзије за 

ученике од I доVIII 
  

- за ученике нижих разреда 

реализована је једнодневна 

екскурзија; 

- за ученике V и VI разреда 

реализована је једнодневна 

екскурзија; 

- за ученике VII и VIII разреда 

реалитована је дводневна 

екскурзија. У
С

П
Е

Ш
Н

О
 

Р
Е

А
Л

И
З
О

В
А

Н
О

 

 

 

 

 

Културна 

делатности 

 

 

 

 

 

- израда школског листа и 

припреме за прославу Јубилеја 

школе 

  

- ученици, наставници, педагог 

и директор школе урадили 

прикупили материјал и 

урадили припрему за 

штампање школског листа 

„Рајске птице“ 

- прослава Јубилеја 125 година 

школе одржана је у новембру 

2014.  

У
С

П
Е

Ш
Н

О
 

Р
Е

А
Л

И
З
О

В
А

Н
О
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1.1.2. Извештај стручног већа разредне наставе 
 

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

 

Одговорно лице: Биљана Павловић, подносилац извештаја 

 

Остали чланови тима:  Сви разредни учитељи 

 

Циљеви рада: 

 

- доноси  годишњи план рада стручног већа; 

- даје предлог уџбеника, приручника и друге литературе Наставничком већу да одобри њихову употребу; 

- планирају стручно, педагошко-психолошко и методичко усавршавање и образовање наставника и прате учешће у раду стручних 

друштава и удружења;  

- остварују координацију и корелацију наставе међу предметима; 

- оперативно разрађују критеријуме оцењивања и раде на уједначавању критеријума оцењивања и развијању различитих модела и 

техника оцењивања; 

- усклађује индивидуалне планове рада наставника, 

- пружају помоћ у раду наставницима-приправницима; 

- разматрају стручна питања васпитно-образовног рада и предлажу Наставничком већу доношење одговарајућих одлука ради 

предузимања мера  

унапређивања рада побољшањем организације, увођењем иновација и др;  

- информишу своје чланове о савременим облицима, методама и средствима образовно-васпитног рада и примењују их у раду;  

- остварују увид у реализацију образовно-васпитних задатака и предузимају мере за доследније и успешније савладавање наставног  

плана и програма; 
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- анализирају успех ученика из појединих предмета и предузимају мере за пружање помоћи ученицима који заостају у раду, као и 

стимулисање ученика који брже напредују; 

- утврђују тематске садржаје допунског додатног, индивидуалног рада и слободних активности и анализирају резултате тог рада; 

- даје мишљење директору о одређивању ментора за наставнике-приправнике; 

- размењују искуства о примени савремених метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада кроз отворене часове 

- развијају облике активног учења (учења кроз праксу) и облике кооперативног учења 

- припрема наставне програме. 

 

 

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 и усвајање 

глобалних оријентационих 

планова за све обавезне 

наставне, допунски и 

додатни рад     

 

 

  

- Урађени сви глобални 

планови 

-Урађени сви месечни 

планови до полугодишта 

који су и реализовани 

 У
С

П
Е

Ш
Н

О
 

Р
Е

А
Л

И
З
О

В
А

Н
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2.Праћење напредовање ученика 
 

-Усаглашавање 

критеријума за оцењевање 

ученика   

-Израђени тестови са 

наставним стандардима који 

су реализовани почетком 

школске године 

  
  

  

У
С

П
Е

Ш
Н

О
 

Р
Е

А
Л

И
З
О

В

А
Н

О
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-Анализа успеха ученика  

и дати предози за 

побољшање 

 

 

  

-У току првог полугодишта 

одржане две седнице 

Одељендког већа ученика 

нижих разреда на којима је 

извршена анализа успеха и 

владања ученика и дате мере 

за побољшање 

 

  У
С

П
Е

Ш
Н

О
 

Р
Е

А
Л

И
З
О

В
А

Н
О

 

3.Стручно усавршавање 

наставника 
 

 

-Похађање 

семинара од 

стране наставника 

како би 

унапредили свој 

рад са ученицима 

  

 

 
-Одржавање огледних 

часова 
  

-Директорка школе и 

школски педагог 

присуствовале часовима 

У
С

П
Е

Ш
Н

О
 

Р
Е

А
Л

И
З
О

В

А
Н
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4.Програмирање, планирање и 

организовање рада 

 

-Израда и усвајање 

оријентационих планова 

за све обавезне наставне, 

допунски и додатни рад     

  

-Урађени сви месечни 

планови за четврто 

тромесечје који су и 

реализовани 

 

У
С

П
Е

Ш
Н

О
 

Р
Е

А
Л

И
З
О

В
А

Н
О

 

5.Праћење напредовање ученика 
 

- Анализа успеха ученика 

на крају школске 

2014/2015.године 

 

-Идентификовање 

 ученика којима је 

потребна додатна подршка 

у учењу за наредну 

шклску годину 

 

- Именовани ученици које 

је потребно посебно 

наградити и похвалити 

  

-На одржаној седници 

Одељенског већа извршена 

је анализа успеха ученика по 

разредима и по издвојеним 

одељењима 

 

- Именовани су ученици 

којима је потребна додатна 

подршка у учењу за наредну 

школску годину 

 

-Именовани су ученици који 

су постигли посебне 

резултате и награђени 

књигама 

 У
С

П
Е

Ш
Н

О
  

Р
Е

А
Л

И
З
О
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А
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О
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   Подносилац извештаја, Биљана Павловић 
 

 
 

1.1.3. Извештај стручног већа друштвених наука 

 

Подносилац извештаја: Актив  

Одговорно лице: Јасмина Илић – наставница географије, подносилац извештаја 

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

француског јеуика; Неда Шарчевић-Самарџић-наставница енглеског језика; Светлана Ђуковић-Матић- наставница историје; 

Сарадници у реализацији: Директор, педагог, родитељи  

Делокруг рада: 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  

 

3. Владање учениак 

-Извршена анализа 

владања ученика 

   

-На седници Одељенког 

већа одржаној на крају 

школске 2014/2015.године 

извршена је анализа 

владања ученика 

  

У
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Е
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4.Евалуација рада Одељенског 

већа 

-Анализиран рад 

Одељенског већа 

 

 

-Написан и усвојен  

извештај Одељенског већа 

на крају школске 

2014/2015.године У
С

П
Е

Ш
Н

О
  

Р
Е

А
Л

И

З
О

В
А

Н

О
 



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

38 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвајање годишњег плана 

и програма актива 

Избор руководства 

стручног већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвојен годишњи план и програм и изабрано 

руководство стручног већа. Изабрано 

руководство тима (председник и записничар).  

У
С

П
Е

Ш
Н

О
 Р

Е
А

Л
И

З
О

В
А

Н
О

 

 

 

Израда глобалних и 

оперативних планова. 

 

Организовање додатне и 

допунске наставе. 

 

Корелација међу 

преметима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Чланови тима су доставили глобалне и 

оперативне планове за своје наставне 

предмете, као и за допунску и додатну 

наставу. 

 

 -Усклађени часови корелације међу 

предметима   ( пр: историја и географија, 

историја и српски језик, географија и енглески 

језик итд.). --Идентификовање ученике за 

допунску, додатну наставу и остале слободне 

активности. 
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1. Праћење 

напредовање 

ученика 
 

 

Договор око обележаваља 

и организација Дечје 

недеље 

 

 

 

 

 

Праћење рада секција и 

додатних активности 

ученика 

 

Наставница 

енглеског језика 

Неда Шарчевић 

Самарџић је поводом 

15.09., дана Светске 

акције „ Очистимо 

свет“ изложила пано 

који подсећа на 

важност и значај 

очувања животне 

средине. 

 

-Чланови тима су активно радили на 

организовању и припреми програма за Дечју 

недељу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Секције су редовно одрзаване 

 

 

Инклузија у настави 

 

 

 

Планирање писмених  

задатака 

 
 

 

Разговарало се и о начину организовања 

инклузивне наставе за једног ученика петог 

разреда и три ученика шестог разреда у школи 

у Рајковићу.  

Одржани писмени задатке у свим разредима. 

У
С

П
Е

Ш
Н

О
 Р

Е
А

Л
И

З
О

В
А

Н
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Анализа успеха ученика у 

првом тромесечју и Мере 

за постизање бољег успеха 
  

Чланови тима су извршили анализу општег 

успеха ученика из наведених предмета на 

крају првог тромесечја и изложили мере и 

планове за постизање још бољих резултата. 

Договор око просаве Дана 

школе  

-Урађен пано Nous 

avons reve en francais, 

у школама у 

Рајковићу и Брежђу.   

-За потребе школског 

Чланови тима су вредно радили на припреми 

пригодног програма за Дан школе и прослеву 

Јубилеја школе  
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часописа, наставнице 

чланови тима су 

учествовале у 

одабиру ученичких 

радова, а наставница 

Јасмина Илић је 

написала кратак 

историјат школе.  

 

Извештај о раду секција 

додатне и допунске 

наставе 
 

Уређени су панои: 

„Моје породично 

стабло“ и пано 

посвећен Косовским  

јунацима. “Долази 

нам зима..“ и 

тематски пано на 

тему падежа, „Живот 

и дело Вука 

Караџића“, пано „My 

family“ 

 

Обележен Светски 

дан права детета   

Допунска и додатна настава су редовно 

одржаване, као и часове професионалне 

оријентације предвиђене овогодишњим 

планом и програмом. 

 

1. Праћење 

напредовање 

ученика 

 

Анализа успеха на крају 

првог полугодишта 

 

 

Уређен пано: „Ј' 

aime, j' aime pas“, 

„Invitations a' nos 

anniversaires“ i 

„What's the time?“; „ 

Моја Србија“ 

Чланови тима друштвених наука су на овом 

састанку, извршили анализу општег успеха 

ученика на крају првог полугодишта ове 

школске године и разговарали о начинима 

мотивације ученика за постизањем још бољих 

резултата. 

 

У
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Планирање школских 

такмичења 

 

  

Наставнице српског језика, географије, 

историје су започеле са радом и припремом 

ученика за предстојећа школска, односно 

општинска такмичења.  

Договор око прославе и 

прослава Светог Саве-

школске славе 
  

Организација приредбе за прославу  школске 

славе - Св. Саве.  Наставнице српског језика су 

за ту прилику припремиле бројне рецитације, 

хорске наступе, пригодне представе... 
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Припрема ученика за 

такмичења   
На часовима додатне наставе, припремале 

ученике за предстојећа такмичења.  

Организовање школских 

такмичења  
Уређен пано „Les 

adjectifs possessifs“ 

Током фебруара месеца, реализована су сва 

школска такмичења у нашој школи 

Утврђивање мера за 

побољшање успеха 

ученика у другом 

полугодишту 

 

 

Урађен пано „У 

светлу родне 

равноправности – 

жене које раде 

мушки посао “ који је 

посвећен 

професионалној 

оријентацији; “ Деца 

и медији“. 

 

Наставнице српског 

језика, енглеског 

језика, француског 

језика и географије 

су присуствовале 

семинару „ 

Диференцијална 

настава“ који је 

одржан у основној 

школи у Драчићу. 

Чланови тима утврдили мере за побољшање 

успеха и владања ученика у наредном 

периоду.  

 

 

Анализа успеха на крају 

трећег тромесечја 

 

 

Израда паноа: 

„Негујмо српски 

језик.“ 

 

Обележен 

Међународни дан 

породице, 15.мај. 

 

Извршена анализа успеха ученика на крају 

трећег квартала 

У
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Е
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Н
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Предлог уџбеника за 

следећу школску годину   
Изабрани уџбеники за скедећу школску 

2015/2016 годину 

Планирање припрема за   Чланови тима организовали додатне припреме 
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општинско такмичење ученика за Окружно такмичење 

Професионална 

оријентација ученика   
Организоване радионице професионалне 

орјентације, са ученицима осмог разреда 

Анализа успеха са 

такмичења 

 

Планирање рада са 

ученицима за окружно 

такмичење 

  

Извршена анализа успеха на такмиченјима. 

 

 

Одржане припреме ученика за Окружно 

такмичење 

Анализа успеха на крају 

трећег тромесечја   
Извршена анализа успеха ученика на крају 

трећег тромесечја 

 

Припрема екскурзија 

 
  На састанку одржаном 02.04.2015. г се 

разговарало о релацијама предстојећих 

екскурзија као и о припремној настави за 

ученике 8.разреда. Наставници су изнели 

планове  припремне наставе за прве две 

недеље јуна месеца, када је и предвиђена 

њихова реализација. 

 
Припреме за полагање 

завршних испита   

У
С
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Е
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Н
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Инклузија, реализација и 

проблеми 

Анализа одржаних часова, 

негативних оцена и мере 

за њихово поправљање 

  
Чланови актива утврдили су проблеме, као и 

мере за побољшање успеха ученика у оквиру 

инклузивне наставе.  

 

 Извештај са екскурзија 
  

Наставница географије, као вођа пута 

једнодневне екскурзије за ученике 5. и 6. 

разреда, изнела је извештај о њеној 

реализацији. 
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                                                                                                                                                                                                   Подносилац извештаја, Јасмина Илић 

 

 

                                                                                                                                                                

1.1.4. Извештај стручног већа природних наука 

 

Предлагач плана:Владимир Радовић-наставник математике и физике 

Одговорно лице: Владимир Радовић- наставник математике и физике 

Остали чланови тима: Михаило Вујић- наставник математике, Зоран Николов-наставник техничког и информатичког     

образовања и физике, Сања Гњато-наставник информатике  и рачунарства 

Циљеви:  

 -Анализа успеха ученика у оквиру природне групе предмета,  

- развијање интересовања код ученика за природне науке ,  

- организовање такмичења на школском нивоу,  

- учешће наставника у програмима стручног усавршавања  

 

Анализа успеха ученика на 

крају школске године 

 

Анализа реализације 

годишњег планаи 

програма 

  

Чланови актива анализирали су успех ученика 

на  крају школске 2014/ `15. г. 

 

 

План рада актива  у потпуности реализован.  

 

 

Извештај о постигнутим 

резултатима на 

такмичењима и 

конкурсима 

  

Актив друштвених наука је поднео извештај о 

резултатима постигнутим на општинском, 

окружном, републичком такмичењу ученика 

наше школе из предмета српски језик, 

енглески језик и географија. 
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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 
   

 

- Математика,физика 

информатика,хемија  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дефинисање јединственог 

става према питању 

критеријума оцењивања 

групе предмета природних 

наука 

 

 

 

 

 

 

Усклађени су 

критеријуми оцењивања 

и договорена је израда 

писмених вежби и 

задатака.  

У
С
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Израда програма и планова 

допунске и додатне наставе 

и слободних активности 

 

 

 

 

 

Урађен програм 

допунске и додатне 

наставе 

Израда плана рада припреме 

ученика осмог разреда за 

полагање завршног испита 

 

- Уређења 

учионица и  

постављања 

паноа 

Израђен је план рада 

припреме ученика 

осмог разреда за 

полагање завршног 

испита.  

Усклађивање наставног рада 

и оцењивања ученика са 

образовним стандардима за 

крај обавезног образовања 

које је прописало 

Министарство просвете и 

Завод за вредновање 

образовања и васпитања 

  

Усклађен је наставни 

рад и оцењивање 

ученика са образовних 

стандардима за крај 

обавезног образовања 
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Укључивање наставника у 

акредитоване програме 

стручног усавршавања у 

оквиру програма 

Министарства просвете 

 

 

 

 

 

 

Наставници су 

укључени у 

акредитоване програме 

стручног усавршавања 

у оквиру програма 

Министарства просвете. 

Организација и спровођење 

такмичења предмета 

природне групе на 

школском нивоу 

  

Организована је 

додатна настава за 

припрему ученика за 

школско такмичење из 

математике 

Одабир уџбеника и 

уџбеничких комплета за 

наредну школску годину 

 

 

 

 

 

 

 

Изабрани су уџбеници 

за наредну школску 

годину, с тим што је 

највећи број уџбеника 

остао исти јер је 

квалитет уџбеника 

повољно оцењен 

Спровођење такмичења 

природне групе предмета на 

општинском нивоу 

 

 

 

 

 

 

 

  

Договорено је са 

другим колегама о 

одржавању часова и 

броја присутних 

ученика,  да би сви 

ученици имали једнаке 

шансе за развој својих 

интересовања на пољу 

природних наука.  
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                   Подносилац извештаја, Михаило Вујић 

 

Анализа резултата ученика 

остварених на одржаним 

такмичењим 

  

На трећем састанку су 

сумирани резултати  

школског и општинског 

такмичења и закључено 

је да  деци треба изаћи у 

сусрет и омогућити им 

да напредују и 

усавршавају се у 

областима која их 

занимају. 

Пробни завршни тест из 

математике за ученике 8. 

разред 

  

Одржан је пробни тест 

из математике за 

ученике 8. разреда, а 

одржан је и тест за 6. 

разред. 

Анализа успеха ученика на 

крају другог полугодишта и 

анализа резултата ученика 

на завршном испиту 

  

Извршена је анализа 

успеха ученика на крају 

школске године, као и 

анализа  резултата 

завршног испита 

 

Конституисање већа и избор 

председника већа,анализа 

рада стручног већа у 

претходној школској години 

  

Изабрано руководство 

тима и извршена 

анализа рада већа за 

предходну школску год 

 

 

Израда и усвајање годишњег 

плана рада већа за 

предстојећу школску 

годину,израда глобалних и 

оперативних планова и 

израда извештаја о 

реализацији програмских 

садржаја рада стручног већа 

  

Израђен и усвојен 

годишњи план за текућу 

школску годину; 

израђени глобални 

планови  
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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, 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 

Област рада 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. 

 

Урађен део крова на 

Матичној школи, два 

помоћна кабинета и 

ламинат у медијатеци. 

Поправљена је заштитна ограда, на 

терену, па је самим тим повећана 

безбедност ученика.  

Постављена је и заштитна ограда 

на југоисточној страни игралишта 

у ширини од 5 метара. 

Урађено је и очишћено двориште у 

Брежђу, као и у Рајковићу. 

Офарбана је ламперија у сали у 

матичној школи. 

 

У
С

П
ЕШ

Н
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Л
И
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В
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Сарадња са другим 

стручним  

већима ради корелације и  

угледног предавања 

  
Успешна сарадња са одталим 

стручним већима. 

 

 
Припрема ДАНА ШКОЛЕ 

и организација ДЕЧИЈЕ 

НЕДЕЉЕ 

 

 

Урађени панио за Дечју 

недељу. 

Прикупљање мтеријала за 

штампање школског листа 

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) 

  

Урађени панои „Нова година“ у 

ходнику школе, окићене јелке у 

матичној школи и у ИО, 

направљен Дрда 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 
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                                                                                                                                                      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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ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ ВЕЋА 

 

 

1.2.1. Извештај стручног већа разредне наставе 
 

 

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

Одговорно лице: Милош Вуковић, подносилац извештаја 

Остали чланови тима:  

Јованка Ускоковић, учитељ – ИО Планиница 

Дејан Богојевић, учитељ  - ИО Осеченица 

Марија Гачић, учитељ – ИО Осеченица 

Душица Јовановић, учитељ – ИО Осеченица 

Марија Филиповић, учитељ – ИО Крчмар 

Живорад Кандић, учитељ – ИО Буковац 

Раденка Кандић, учитељ – ИО Буковац 

Биљана Павловић, учитељ – ИО Толић 

Драгана Петронић, учитељ – ИО Ђурђевац 

Славица Томић, учитељ – матична школа Рајковић 

Јасмина Савић, учитељ – матична школа Рајковић 

Ивица Вучић, учитељ – ИО Брежђе 

Гордана Гавриловић, учитељ – ИО Брежђе  

Верица Бабић, учитељ – ИО Кључ 
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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 
   

1. Програмирање, 

планирање и 

организовање рада 

 

Анализа плана и 

програма и уџбеника за 

нову школску годину 

полугодишње 

тестирање 

ученика из  

српског језика и 

математике 

 

скупљање 

прилога за 

хуманитарну 

помоћ 

угроженима 

У току школске 2014/2015. одржане су четири 

седнице Одељенског већа. 

 

Поднета су и усвојена 4 извештаја о реализовању  

наставног плана и програма 

 

 

Поднета 2 извештаја о раду Разредног већа 

 

Анализирани план и програм и уџбеници за нову 

школску годину и на основу тога израђени глобални 

планови  за све обавезне наставне, допунски и 

додатни рад     
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Усаглашавање 

критеријума за 

оцењевање ученика 

 

 

Уређење 

школског 

простора и 

простора око 

школе 

Израда и усвајање 

глобалних 

оријентационих планова 

за све обавезне наставне, 

допунски и додатни рад     

  

Усвојени месечни планови за  све обавезне наставне 

предмете, допунски и додатни рад у овом 

класификационом периоду     
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Израда предлога плана 

рада стручних већа 
  Израђен и усвојен план рада стручних већа 

Обележавање Дечије 

недеље 
  

Пригодним програмом и разноликим  активностима 

обележена Дечија недеља 

Усвојен програм 

обележавања школске 

славе – Светог Саве на 

нивоу свих школа 

  

 

Пригодним програмом и разноликим  активностима 

обележен  дан Светог Саве у школским просторијама 

матичне шокле и издвојених одељења  

Избор уџбеника за 

наредну школску годину 
  

Изабрани комплети уџбеника Klett за први, други, 

трећи и четврти разред за наредну школску годину       

 

2. Праћење 

напредовање 

ученика 
 

Анализа успеха ученика  

и дати предози за 

побољшање 
 

Уређење 

школског 

простора и 

простора око 

школе 

 Извршене 4 анализе успеха и   дисциплине ученика у 

школској2014/2015. години 

 

Анализа   дисциплине 

ученика 

Одржавање огледних 

часова 

  

Извршене четири посете часовима разредних 

старешина у циљу унапређивања васпитно 

образовног рад 

Идентификовање  

ученика који би 

похађали наставу 

наредне школске године 

по прилагођеном 

програму 

Договорене препоруке у вези са извођењем наставе  

које се могу користити у раду са ученицима који 

слабије напредују. Предлози су да се примењују и 

различити облици рада како би настава била 

занимљивија (групни рад, рад у пару) као и иновације 

у настави. 
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                                                                                                                                                                                Подносилац извештаја, Милош Вуковић 

 

 

 

1.2.2. Извештај одељењског већа виших разреда 

 

 

Предлагач плана: Слађана Голубовић  

 

Одговорно лице: Слађана Голубовић 

 

Остали чланови тима: сви предметни наставници 

 

Сарадници у реализацији плана: директор школе и школски педагог 

 

Делокруг рада: 

- Прати и анализира оптерећенос ученика у свим областима у наставном процесу 

-Истражује потребе, интересовања, наклоности и индивидуалне предиспозиције ученика 

-Утврђује и анализира успех ученика 

-Утврђује оцене на крају сваког класификационог периода 

-Предлаже и потврђује распоред писмених задатака и писмених вежби 

-Доноси и изриче васпитно-дисциплинске мере ученицима  

3. Стручно 

усавршавање 

наставника 
 

Похађање семинара од 

стране наставника како 

би унапредили свој рад 

са ученицима 

  
Сви учитељи исли на презентације уџбеника 

издавачких кућа 
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-Упознаје услове живота и рада ученика 

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

-Утврђује резултате рада наставника  

-Усклађује  рад свих наставника у одељенском већу 

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

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

-Планира и организује професионална информисања ученика и родитеља 

-Учествује у изради и реализацији ИОП-а 

-Помаже одељенским заједницама у раду  

 

Циљеви:    Прилагодити образовно –наставни процес потребама ученика и њиховим особеностима како би се наставни садржаји 

најбоље усвојили и ученици напредовали у складу са својим властитим могућностима.     

 

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 

Област рада Реализовани садржаји Није реализовано    

1.Планирање и 

реализација наставе 

 

Израда иницијалних 

тестова за почетак школске 

године из наставних 

предмета 

 

 
 

Израда иницијалних тестова за 

почетак школске године из 

предмета за више разреде( српски , 

математика, историја, биологија, 

географија, техничком и 

информатичко образовање). 
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Израда наставних планова и 

програма,њихова 

реализација као и подела 

задужења међу  

предметним наставницима 

 

 
 

Урађени планови и програми у 

складу са правилницима и настави 

реализована и подељена задужења 

међу предметним наставницима 

 

Избор уџбеника за наредну 

школску годину 

 
 

 

Наставници су предали спискове 

уџбеника за које су се определили 

и на основу тога су направљени 

комплети уџбеника за сваки 

разред. 

 

 

2.Праћење напредовања 

ученика 

Анализа успеха ученика 

  
 

Одржане четири седнице 

Одељенског већа на којима је 

извршена анализа успеха ученика 

 

Идентификовање ученика  

којима је потрбна додатна 

подршка у учењу и израда 

ИОП-а за те ученике      
 

 

Идентификовани ученици којима 

је потребна додатна подршка у 

учењу, формирани тимови за свако 

дете и израђени ИОП-и 

 

Именовани ученици које је 

потребно посебно 

похвалити и наградити 
 

 
Похваљени  и награђени ученици 

који су постигли изванредне 

резултате у раду 

 

3.Владање ученика 

Извршити  анализу  

владања ученика  
 

Одржане четири седнице 

Одељенског већа на којима је 

извршена анализа владања ученика 

 

Именовати ученике којима 

је потребно изрицање 

одређених дисциплинских 

мера 
 

 Изречене одређене дисциплинске 

мере у  складу са законом 
 

4.Планирање , 

организовање 

професионалног 

информисања ученика и 

родитеља 

Предавања, публикације-

брошуре,  

анализе кретања на 

тржишту рада и 

дефицитарних занимања 

 
 

Благовремена информисаност, у 

циљу избора будућег 

професионалног опредељења. У 

оквиру Професионалне 

орјентације, ученици 8. разреда, су 

посетиле све средње школе у 

Ваљеву и средњу школу у 

Мионици. Одржана презентација 

средње школе из Мионице у 
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                                                                                                                                                                    Предлагач плана,Слађана Голубовић  

 

 

 ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНИХ АКТИВА 

 

 

1.3.1. Извештај Стручног већа првог разреда 

 

Подносилац извештаја: Актив  

Одговорно лице: Верица Бабић, подносилац извештаја 

Остали чланови тима:  Марија Филиповић, Ивица Вучић, Живорад Кандић, Верица Бабић, Славица Томић, Драгана     

Петронић, Јованка Ускоковић, Биљана Павловић 

Сарадници у реализацији: Директор, педагог, родитељи  

            Делокруг рада: Васпитно образовни рад са ученицима првог разреда 

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. 

 

матичној школи и у ИО Брежђу.  

5.Евалуација 

радаОдељенског већа 

Анализа рада Одељенског 

већа  
 

Написани и предати извештаји 

Одељенског већа на крају свако 

тромесечја 
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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 
   

-Планирање и 

програмирање (планови, 

уџбеници, литература); 

 

 

Унапређибање наставе 

(иновације); 

 

 

 

-Сарадња са родитељима; 

 

-Сарадња са средином; 

 

-Стручно усавршавање; 

 

-Евалуација 

Свечани пријем првака 

 

 

 

скупљање 

прилога за 

хуманитарну 

помоћ 

угроженима  

 

- Усаглашени годишњи и 

оперативни планови 

 

- Идентификовани ученици 

који имају тешкоће у развоју 

 

 

 

 

Избор приручника, 

школског прибора и 

потребних наставних 

средстава 

 

 

Уређење 

школског 

простора и 

простора око 

школе 

Идентификација ученика 

са тешкоћама у развоју 

 

  

Договор о стратегијама 

подршке  

за инклузивно 

образовање 

  

Како користити 

образовне стандарде у 

оцењивању и планирању 
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-Планирање и 

програмирање (планови, 

уџбеници, литература); 

 

 

-Унапређивање наставе 

(иновације); 

 

 

-Сарадња са родитељима; 

 

 

 

 

-Сарадња са средином 

 

 

 

 

 

-Евалуација 

Праћење напредовања 

ученика на крају првог 

класификационог 

периода. 

 

Организовање 

програма за 

обележавање 

краја првог 

полугодишта 

- Поднети извештаји о 

напредовању ученика првог 

разреда на крају првог 

класификационог периода 

 

- Извршена анализа и поднети 

извештаји о реализацији 

наставних и ваннаставних 

активности на крају првог 

класификационог периода 

(све планиране наставне 

активности, као и 

ваннаставне,  су у 

потпуности реализоване) 

 

 

- Пригодним програмом је 

обележена Нова година 

 

- Припремљен програм 

поводом обележавања дана 

Светог Саве 

 

- На нивоима свих издвојених 

одељења као и у матичној 

школи, пригодно обележен 

крај првог полугодишта  

 

 

 
Припрема и обележавање 

Дана Светог Саве и Нове 

године. 

 

Уређење 

школског 

простора и 

простора око 

школе 

Анализа реализације 

планова наставних и 

ваннаставних активности 

на крају првог 

класификационог 

периода. 

  

Анализа праћења развоја 

и напредовања ученика у 

остваривању наставно 

образовног рада. 
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Анализа сарадње са 

родитељима и 

друштвеном средином у 

току реализације 

концепта наставног 

плана за први разред. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Анализирана сарадња са 

родитељима и друштвеном 

средином  у току 

реализације концепта 

наставног плана за први 

разред (у току првог 

плугодишта сарадња са 

родитељима и друштвеном 

средином се одвијала кроз 

родитељске састанке, дане 

отворених врата, и сл. 

-Планирање и 

програмирање (планови, 

уџбеници, литература); 

 

 

-Унапређивање наставе 

(иновације); 

 

 

-Сарадња са родитељима; 

 

-Сарадња са средином 

 

 

 

-Евалуација 

 

 

 

 

 

 

 

 

Припрема за извођење 

излет. 

Анализа реализације 

планова наставних и 

ваннаставних активности 

на крају трећег 

класификационог 

периода. 

Анализа праћења развоја 

и напредовања ученика у 

остваривању наставно 

образовног рада. 

Анализа сарадње са 

родитељима 

 

  

- Поднети извештаји о 

напредовању ученика првог 

разреда на крају трећег 

класификационог периода 

- Извршена анализа и поднети 

извештаји о реализацији 

наставних и ваннаставних 

активности на крају трећег 

класификационог периода 

(све планиране наставне 

активности, као и 

ваннаставне,  су у 

потпуности реализоване) 

- Договорена реализација 

излета и екскурзија. 

 
- Анализирана сарадња са 

родитељима  у току 

реализације наставног плана 

и прогрма  за први разред (у 

току трећег тромесечја 

сарадња са родитељима се 

одвијала кроз родитељске 

састанке, дане отворених 
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врата, индивидуалне посете 

и сл.) 

 Планирање и 

програмирање 

(планови, 

уџбеници, 

литература); 

 

 

 Унапређивање 

наставе 

(иновације); 

 

 

 Сарадња са 

родитељима; 

 

 Сарадња са 

средином 

 

 

 Евалуација 

Мерење брзине, технике 

и квалитета читања 

 

 

Такмичење 

најбољих читача 
 

 

- Поднети извештаји о 

напредовању ученика првог 

разреда на крају првог 

разреда 2014/2015.  

 

- Реализована једнодневна 

екскурзија на релацији 

Рајкович – Студеница – 

Врњачка бања 

 

- Извршено мерење  брзине, 

технике и квалитета 

читањаученика првог 

разреда на нивоима 

појединачних школа 

 

- Извршено  физичких и 

функционалних 

способности ученика првог 

разреда кроз часове 

физичког васпитања 

 

- Анализиране  мере рада и 

У
С

П
Е

Ш
Н

О
 Р

Е
А

Л
И

З
О

В
А

Н
О

 Реализација излета и 

екскурзије 

Такмичење 

занимљива 

математика 

 

Мерење физичких и 

функционалних 

способности ученика 

 

Припрема за 

приредбу: Добро 

дошли прваци 

 

Анализа праћења развоја 

и напредовања ученика у 

остваривању наставно 

образовног рада 

 

  

Анализа сарадње са 

родитељима 

 

Анализа ефеката 

прилагођених мера за 

ученике из инклузивног 

образовања 
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                                                                                                                                                      Подносилац извештаја, Верица Бабић 
 
 
 
 

1.3.2. Извештај већа другог разреда 

 

Подносилац извештаја: Актив  

Одговорно лице: Славица Томић, подносилац извештаја 

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 

 

 

Оцењивање и вредновање 

напредовања ученика и 

постигнутих резултата 

оцењивања, постигнућа у 

односу на дефинисане 

циљеве и исходе 

школског програма за 

први разред 

њихови ефекти у раду 

саученицима из  

инклузивног образовања 

- Поднет извештај о 

напредовању ученика у 

односу на дефинисане 

циљеве и исходе школског 

програма за први разред 

 

 
Израда и усвајање 

извештаја реализације 

плана већа за 2015/2016 

годину 
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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 
  

  
  

  
  

У
С
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Е
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Н
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- Планирање и 

програмирање (планови, 

уџбеници,, литература); 

 

 

-Унапређивање наставе 

(иновације); 

 

 

 

 

 

-Сарадња са родитељима; 

Писање годишњих, 

оперативних планова и 

планова ученика који раде 

по ИОП-у 

 

Ученици су добили 

бесплатне уџбенике, које 

враћају на крају школске 

године 

Урађени  годишњи и оперативни 

планови, по предметима и 

достављени педагогу 

 

Организација наставе, 

израда распореда 

 
  

Израђени су распореди часова. 

Сваки учитељ има распоред часова 

за своје одељење. Приликом 

прављења распореда, водило се 

рачуна о броју планираних часова 

за текућу школску годину. 

Планирање и реализација 

родитељских састанака 

 
  

Изабране су тема за родитељске 

састанке. Током школске године 

одржана су 4 родитељска састанка. 

Одређен је и „Дан отворених 

врата“, када родитељи могу доћи у 

школу и информисати се о 

постигнућима своје деце. 

Усаглашавање контролних 

вежби и критеријума за 

оцењивање 
  

Критеријуми прате постигнућа у 

одељењу 

Дечја недеља 

 
  

Све планиране активности 

успешно су остварене 

Вођење школске 

документације 

 
  

Редовно вођење школске 

документације (дневници су 

редовно попуњавани; уписани 

часови по наставним јединицама; 

попуњене  

матичне књиге...) 

 

 

 

 

Одељенско веће 

 
 Израда паноа „Јесен“ 

Одржане су 4 седнице одељенског 

већа. На седницама се разматрало 

о успеху ученика и владању и 

изведени су закључци побољшања 
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Евалуација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стручно усавршавање 

 

 

 

 

 

 

Сарадња са средином 

успеха и владања ученика. 

Дан школе 

 
 

Сакупљање материјала за 

израду школског 

часописа 

Уз помоћ учитеља и наставника 

припремњен је пригодан програн 

(приредба, рецитовање, хор, 

игре...) 

Друга класификација – 

анализа постигнутих 

резултата 

 

  

Анализа постигнутих резултата. 

Изведени су закључци и дати 

предлози за иновације у настави. 

Оцењивање ученика за крај 

првог полугодишта – 

оствареност стандарда 

 

  

Сви стандарди су пстварени. 

Ученици су оцењени,према плану 

и програму, контролне вежбе су 

реализоване. На основу 

закључених оцена изведен је успех 

ученика на полугодишту. 

Новогодишњи програм 

 
 

Израга новогодишњег 

(зимски) паноа; кићење 

јелке за Нову годину 

Свим ученицима нижих разреда 

подељени су новогодишњи 

пакетићи. Одржана је и 

новогодишњ журка. 

Свети Сава – школска слава 

 
  

Прослава Светог Саве у матичној 

школи и свим 

издвојенимодељењима. 

 

Зимски 

сусрети 

учитеља – 

стручно 

усавршавање 

 

Учешће учитеља на 

промоцијама уџбениха 

издавачких кућа 

„КЛЕТТ“, „Едука“, 

„Логос“. 

 

Светски дан воде и заштита 

вода 

 

  

22. март 2015. године, обележен је 

дан воде под називом „Вода и 

одрживи развој“. Одржане су 

бројне манифестације и радионице 

, које имају за циљ д упознају 

појединца иинституције са 

значајем воде у свим аспектима 

људског живота 

 
Такмичење рецитатора 

 
  

Разматрано је да ли постоји неко 

од ученика који је надарен за 
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рецитовање. 

Светски Дан здравља 

 
 

Израда пролећног паноа, 

паноа „8. март“  

07. априла 2015. године, обележен 

је Светски дан здравља, под 

називом „од њиве до трпезе-

здравствено исправна храна“ 

Светски Дан књиге 

 
  

23. априла 2015. године обележен 

Светски дан књиге. Говорило се о 

књизи као средству образовања и 

васпитања, о томе колико је књига 

важна у одрастању детета. 

Евалуација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трећа класификација – 

анализа постигнутих 

резултата 

 

 

  

Извршене је анализа успеха и 

владања ученика, изведени су 

закључци за побољшање успеха и 

владања, иновативност у раду 

Владање и васпитно 

дисциплинске мере 

 

  

Коришћење методе награди и 

казне  

ради побољшавања владања и 

дисциплине ученика 

Учешће на литерарним и 

ликовним конкурсима и 

изложбама 

 

  

Учитељ Дејан Богојевић истакао је 

своју школу стрипа у оквиру које 

су његови ученици постигли 

одличне резултате. 

Крос РТС-а – учешће 

 
  

15. маја 2015. године, у дворишту 

матичне школе одржан је крос 

РТС-а. Најбољи ученици су добили 

дипломе. 

Екскурзија – реализација 

 
  

Екскурзија за ученике од I до IV 

разреда реализована је 10. јуна 

2015. године, на релацији Рајовић- 

манастир Студеница- Врњачка 

Бања- Рајковић. 
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                                                                                                                                                                   Подносилац извештаја, Славица Томић 

 

1.3.3. Извештај стручног актива трећег разреда 

 

Предлагач извештаја: Актив 

Одговорно лице: Јованка Ускоковић, подносилац извештаја 

Остали чланови тима: чланови актива трећег разреда 

Сарадници у реализацији плана:стручно веће разредне наставе, директор, педагог 

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

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

 

Евалуација 

Оцењивање ученика за крај 

школске године – 

оствареност стандарда 

 

  

Извршена је адекватна анализа и 

заључци о успеху и владању 

ученика на крају школске године. 

 

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 
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Планирање и програмирање 

(планови, уџбеници,, 

литература); 

-Израда глобалног и 

оперативног плана рада 

по предметима. 

-Израда глобалног плана 

за ученике који слабије 

напредују 

  

Урађен план рада по предметима и 

план рада за ученике који слабије 

напредују. 
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-Избор садржаја и 

часописа које ће ученици 

користити као помоћну 

литературу 

-Рад слободних 

активности 

  

Већина ученика не користи часописе 

као помоћну литературу.  

Часопис који користи мањи број 

ученика је „Школарац“. 

Сарадња са родитељима 

-Учешће ученика у 

Дечјој недељи  

      

-Сарадња са родитељима 

     

-Припрема за прославу 

Дана школе   

 

-Извештај о раду актива   

 

Прикупљање 

материјала и 

радова ученика за 

израду школског 

часописа 

Сви ученици су учествовали у 

организовању Дечје недење. 

Припремљене су разнолике 

активности: израда ликовних радова, 

спортске активности, квиз знања, 

маскембал, гледање филма „Алиса у 

земњи чуда“ 

-Сарадња са родитељима је успешно 

остварена. Организована су 4 

родитељска састанка у току ове 

школске године. 

-Прослава Дана школе, припремљен је 

богат драмски, рецитатирски и 

музички програм. 

- Поднет извештај о раду актива 

педгогу. 

Евалуација  

-Анализа рада и 

проблеми у настави 

-Анализа постигнућа 

рада на превенцији и 

сузбијању насиља –

Школа  без насиља 

  

-Урађени извештаји и досијеи. 

-Проблема у настави није било. 

-Ученицима се свакодневно скреће 

пажња на сузбијање насуња како на 

одморима, тако и на путу од школе до 

куће. 

 

-Прослава Нове године 

-Анализа успеха и 

дисциплине 
  

-У матичној школи и у свом ИО 

окићене су јелке. 

-Извршена је анализа успеха и 

владања ученика трећег разреда. 

Сарадња са родитељима 

 

 

Евалуација 

-Прослава Светог Саве 

-Унапредити сарадњу са 

родитељима 

-Извештај о раду актива 

 

 

 

Учешће учитеља 

на промоцијама и 

презентацијама 

уџбеника 

издавачких кућа 

„КЛЕТТ“, „Едука“, 

-Прослава Светог Саве у матичној 

школи и свим издвојенимодељењима. 

- Сарадња са родитељима се успешно 

остварује. 

 

- Поднет извештај о раду актива 
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                                                                                                                                                                                        Подносилац извештаја, Јованка Ускоковић 
                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Мере за 

побољшање.успеха 

 

„Логос“ педагогу школе. 

- Предложене су мере за побољшање 

успех  

 

-Програма поводом 

8.марта 

-Сарадња са родитељима 

-Анализа рада наставних 

и ваннаставних 

активности 

  

-Израда тадова на тему „Моја мама“ и 

прављење честитки за 8. Март.  

- Унапређивање сарадње са 

родитељима. 

-наставне и ваннаставне активности су 

реализоване 
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-Извештај о раду актива 

-Припрема за извођење 

екскурзије 

 

  

-Редовно подношење извештаја 

актива. 

- Екскурзија за ученике од I до IV 

разреда реализована је 10. јуна 2015. 

године, на релацији Рајовић- манастир 

Студеница- Врњачка Бања- Рајковић. 

 
-Реализација екскурзије 

-Сарадња са родитељима 
  

- Екскурзија за ученике од I до IV 

разреда реализована је 10. јуна 2015. 

године, на релацији Рајовић- манастир 

Студеница- Врњачка Бања- Рајковић. 

 

-Извештај о раду актива 

-Предлог активности за 

израду школског 

програма 

  

-Актив је успешно реализовао све 

предвиђене активности и поднео 

извештај о свом раду. 

- Дат је предлог плана за израду 

школског програма. 
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1.3.4. Извештај актива четвртог разреда 

 

Предлагач извештаја: Актив 

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 

 

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 и програмирање 

(планови, уџбеници, 

литература) 

 

Планирање наставних и 

ваннаставних активности 
  

Усклађени глобални и оперативни 

планова за све предмете 
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 Организација 

родитељских састанака 
  

Одржани родитељски састанци и 

њихова посећеност је углавном добра. 

Избор дечје штампе   
Ученицима је понуђена дечја штампа 

али је мали број купује. 

-Унапређење наставе 

(иновације) 

 

Усвајање предлога 

реализације екскурзије  

ученика нижих раздаре 

 

  

Дати су предлози за реализацију 

екскурзија. Упознавање нових 

предела; културно-историјских 

споменика 

Обележавање Дечје 

недеље 

 
  

Обележена је Дечја недеља од 6. до 

10. октобра, где су ученици показали 

своју креативност у припреми 

многобројних активности. 
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Припрема за прославу 

Дана школе 

 
  

У припреме за прославу Дана школе, 

били су укњучени сви чланови актива 

четвртог разреда, директор, педагог, 

ученици, сви чланови колектива, 

локална самоуправа,Савет родитеља.  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 У

С
П

Е
Ш

Н
О

 Р
Е

А
Л

И
З

О
В

А
Н

О
 

Евалуација 

 

 

 

 

Сарадња са родитељима 

 

 

 

 

Евалуација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализа успеха и 

владања ученика у 

протеклом периоду 

 

  
Извршена је анализа успеха и владања 

ученика IV разреда на крају првог к 

Прослава Дана школе 

 
 

Прикупљање 

материјала и 

радова за израду 

школског 

часописа 

Припремљен је свечани програм који 

је обухватао представе, рецитовање, 

певање, игре.  

Анализа реализације 

наставног плана и 

програма, успех и 

владање ученика на крају 

првог полугодишта 

школске 2014/2015. 

  

Анализа реализације плана и 

програма, успеха и владања ученика 

на крају првог полугодишта школске 

2014/2015. године. 

Прослава Нове године   
Прослава Нове године, кичење јелке и 

припремање програма за прославу. 

Припрема програма за 

Савиндан 
  

Ученици четвртог разреда са својим 

учитељима припремили су програм за 

Савиндан. 

Организација прославе 

школске славе-Свети 

Сава 
  

У матичној школи и свим ИО је 

организована прослава школске славе- 

Свети Сава.  

Организација такмичења 

из математике 
  

На часовима додатне наставе, 

организована је припрема  ученика за 

такмичење из математике 

Реализација такмичења 

из математике 

 
  

Такмичење из математике за ученике 

четвртог разреда, организовано је у 

ОШ „Милан Ракић“ у Мионици. Једна 

наша ученица из ИО Буковац, је 

учествовала на такмичењу. 

Такмичење рецитатора 

 
  

Такмичење рецитатора је одржано у 

КОЦ-у у Мионици, наша ученица из 
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ИО Осеченица је учествовала на 

такмичењу и пласирала се даље. 

-Унапређење наставе 

(иновације) 

 

 

 

 

 

-Евалуација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлог уџбеника за 

наредну школску 

2015/2016. 

 

  

Актив учитеља четвртог разреда, за 

наредну школску годину 2015/2016., 

одабро је уџбенике издавачке куће 

„КЛЕТТ“ 
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Анализа успеха и 

владања ученика у 

претходном периоду 

 

  

Извршена анализа успеха и владања 

ученика и донети закључци о 

побољшању успеха и владања 

ученика. 

Анализа у допунској и 

додатној настави 

 
  

Адекватна помоћ ученицима који 

спорије напредују је пружана на 

допунској настави током целе 

школске године. 

Израда и анализа 

годишњих и 

критеријумских тестова 

из српског језика, 

математике и природе и 

друштва 

 

  

-Израђени су годишњи критеријумски 

тестови из српског језика, математике 

и природе и друштва. 

Анализирани су тестови и изведени 

закључци за побољшање успеха. 

Припрема и извођење 

једнодневне екскурзије 

 
  

-Упознавање нових предела; кул.-ист. 

Споменика. 

- Екскурзија за ученике од I до IV 

разреда реализована је 10. јуна 2015. 

године, на релацији Рајовић- манастир 

Студеница- Врњачка Бања- Рајковић. 

Анализа реализације 

наставног плана и 

програма и успехаи 

владања ученика на крају 

школске 2014/2015. 

  

Наставни план и програм је у 

потпуности реализован. 

Извршена је анализа успеха и владања 

ученика на крају школске године. 

Анализа рада актива у 

протеклом 

периоду;планирање рада 

за наредну годину; избор 

руководиоца актива 

  

-Извршена је анализа рада актива. 

Извештаје поднет педагогу школе. 

-Планиран рад за наредну школску 

годину. 

-Изабрани руководиоци актива. 
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      Подносилац извештаја, Јасмина Савић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Припрема ученика и 

родитеља за полазак у 

пети разред 

 

  
Адекватна припрема ученика и 

родитеља за пети разред 
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Усвајање Годишњег 

плана рада актива 

 За 2015/2016. 
  

Планирање адекватник  активности 

 

Упознавање календара 

образовно-васпитног 

рада за школску 

2015/2016.  

  

Учитељи упознати са календаром 

образовно-васпитног рада за школску 

2015/2016. Годину 

Усвајање 40-часовне 

радне недеље 
  

Усвојен предлог  40-часовне радне 

недеље.- 

 

Договор о организацији 

свечаног пријема првака 
  

Разматрани предлози за организовање 

свечаног пријема првака. 
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1.3.4. Извештај одељењских старешина 

 

 Све одељењске старешине, њих 23, је предало извештаје о свом раду у школској 2014/2015. години. Извештаји одељењских 

старешина су саставни део Годишњег извештаја о раду школе и налазе се под одељком Прилози. 

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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1.3.5. Извештај рада стручног актива за развојно планирање 

 

Предлагач плана: Јелена Филиповић 

Одговорно лице: Јелена Филиповић 

Остали чланови актива: Неда Шарчевић, Биљана Павловић, Ивица Вучић, Марија Маринковић, Јасмина Палавестрић, 

представник Ученичког парламента, Жељко Средојевић- представник родитеља. 

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... 

  

Број наставника који су похађали 

различите облике стручног 

усавршавања и који у свом раду 

користе савремене наставне 

системе је углавном остао исти.. 

  

Заједничка сарадња и договарање 

приликом израде планова. 

 

У наставним плановима видљиво 

је постојање корелације међу 

наставним предметима и   У
С
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 Одржавање и 

посета огледних 

и угледних 

часова 

 

Заједнички рад у изради 

планова.   
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Усаглашавање наставних 

јединица које су у корелацији   
повезаност са свакодневним 

животом  ученика. 

 

Редовно одржавања саставака 

тимова, актива и стручних већа. 

 

Организовање једнодневне 

екскурзија за ученике нижих 

разреда и ученике 5. и 6. Разреда. 

Том приликом су посећене многе 

културно-историјске установе. 

  

У оквиру Професионалне 

орјентације ученици осмог разреда 

су посетили Пољопривредну 

школу са домом ученика и све 

средње школе у Ваљеву. 

Одржавање и посета 

корелацијских часова   

Организовање састанака актива, 

стручних већа и школских 

тимова 
  

Посете културно-историјским 

установама из окружења.   

Организовање једнодневних 

екскурзија до различитих места 

у Србији од културно-

историјског значаја. 

  

Организовање посета објектима 

који се баве различитим 

привредним делатностима 

 

  

 

Организовати предавања од 

стране стручњака из различитих 

области (медицина, економија, 

образовање, култура, спорт, 

уметност, безбедност, социјални 

рад...). 

  

Одржана предавања:  Предавања 

„Трговина људима“- Црвени Крст 

Мионица;  Предавање Тихомира 

Арсића „Безбедност деце кроз 

традицију и историју“, Општина 

Мионица;   Предавања 

„Безбедност у саобраћају МУП 

Мионица,  
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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 одржао радионицу 

„Толеранциија је кар...“ са 

ученицима нижих разреда. 
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Настава и учење, Подршка 

ученицима, Образовна 

постигнућа ученика, Етос 

 

 

Спровести мини истарживање о 

интересовањима ученика. 

  

Настава и ваннаставне активности 

прилагођене су интересовањима и 

потребама свих ученика. 
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Понудити ваннаставне 

активности које су у функцији 

задовољавања различитих 

потреба и интересовања 

ученика у складу са ресурсима 

школе 

Формиране секције укључити 

ученике у већој мери у живот 

школе. 
  

 

Формиране секције (музичка, 

рецитаторске). Ученици су активно 

укључени у живот и рад школе. 

 

 

Учешће ученика у различитим 

секцијама, манифестацијама 

(организовање Дана школе, Дана 

светог Саве); учешће ученика на 

такмичењима. 

 

 

Посебно истакнути и похваљени 

најбољи ученици који су 

учествовали на такмичењима. Они 

су на крају школеке године 

награђени дипломама и књигама. 

 

 

 

Идентификовати талентоване 

ученике и области у којима 

даровити ученици постижу 

успех и за њих урадити 

идивидуално-образовне 

планове. 

  

 

Подстицати ученике да узму 

учешће у различитим секцијама, 

манифестацијама и 

такмичењима како у својој 

школи, тако и ван ње 

  

 

На крају сваког тромесечја  

бирати најбољег ученика  по 

успеху и понашању. 
  

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. 
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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.. 
  

Организовати програме и 

активности за развијање 

социјалних вештина 

(конструктивно решавање 

проблема, ненасилна 

комуникација...) 

  

 

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 
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(похвалу, подршку, помоћ не 

пружа само учитељ, већ читаво 

одељење. 

Пратити конкурсе за 

националне и међународне 

пројекте. 
  

Пројекат „Бесплатни уџбеници за 

школску 2015/2016. годину“. Сви 

ученици од 1. до 8. разреда су 

имали могућност конкуришу за 

бесплатне уџбенике. Око 90 % 

уџеника су добили један део 

бесплатних уџбеника.  

Наставници обавештени и 

упознати са пројектима. 

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. 
  

 

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.   

24. и 25. 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.  

Учествовање родитења у припреми 

и организацији прославе Јубилеја 

школе.  
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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. 

  

 

 Прављење 

родитељског 

кутка (кутије) за 

пријем њихових 

захтева, молби, 

сугестија, 

предлога. 

  

  
  

  
  

У
С
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Е
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Н
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А
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Укључити родитеље да 

учествују у изради Годишњег 

плана рада школе и других 

докумената (примедбе, 

сугестије 

   

Организовати посете наших 

ученика виших разреда 

средњим школама ради 

професионалне оријентације. 

  

У оквиру професионалне 

орјентације, организоване посете, 

учениха 8. Разреда, свим средњим 

школама у Вањеву и Средњој 
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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. 

 

   

 

 Организовати 

посете ученика 

разним културним 

и 

административним  

установама у 

окружењу ради 

упознавања са 

њиховим радом, 

значајем и улогом 

у друштву. 
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1.3.6. Извештај рада стручног актива за развој школског програма 

 

 

Предлагач плана: Актив за развојно планирање 

Одговорно лице: Милош Вуковић 

Остали чланови актива:Славица Томић, Светлана Ђуковић Матић, Јасмина Илић, Марија Гачић, 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 

Усвајање годишњег 

плана актива 
  

-Усвојен годишњи план актива; 
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Подела задужења међу 

члановима тима 
  

-Подељена задужења међу члановима. 

 

Примена законских 
  -Наставници обавештени о законским 
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                                                                                                                                                                                       Подносилац извештаја, Милош Вуковић 

 
 

1.3.7. Извештај педагошког колегијума 

 

У току школске 2013/2014. 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 

захтева у изради 

наставних планова и 

програма 

захтевима у изради наставних планова 

и програма;  

Планирање и 

програмирање допунске, 

додатне и припремне 

наставе 

  

-Испланиран начин реализације 

додпунске, додатне и припремне 

наставе. 

Организација активности 

Слободне активности и 

секције 
  

-Реализоване слободне активности, 

активности секција, спортске 

активности, хуманитарне и културне 

активности планиране школским 

програмом и годишњим планом рада 

У
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Такмичења 
  

Спортске активности 
  

Хуманитарне активности 
  

Културне активности 
  

Анализа 

Анализа школског 

програма за први и други 

циклус 
  Урађене анализе примене школског 

програма и реализације оперативних 

наставних планова и ваннаставних 

активности 

У
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Анализа реализације 

оперативних наставних 

планова 
  

 
Анализа реализације 

ваннаставних активности 
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- 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 релизованих огледних часова 

- Анализа реализованих угледних часова 

- 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 

  

Активности директора у првом полугодишту 

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

 Планирање, организовање и контролу рада установе;  

 Праћење и унапређивање рада запослених;  

 Развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања,   

репрезентативним синдикатом и широм заједницом;  

 Финансијско и административно управљање радом установе;  

 Обезбеђивање законитости рада установе. 

 

I област 

Руковођење процесом васпитања и учења детета, односно руковођење 

васпитно-образовним процесом у школи. 

 

У оквиру ове области предвиђени су следећи стандарди: 

 

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  

 

 

У оквиру ове области реализоване су следеће активности: 

 

На почетку школске године на основу закона приступило се планирању свих 

облика образовно васпитног рада.  

Наставници су своје планове радили тимски и наставу реализовали у складу са 

образовним и другим потребама ученика.  

На почетку године формиран је Ученички парламент који је донео план рада за 

текућу школску годину. Чланови Ученичког парламента укључени су у стручне активе, 

тимове.  

У школи се поштују права ученика, родитеља и наставника. У школи су 

истакнута правила понашања са којима су упознати сви учесници образовно-васпитног 

процеса. Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, као и сви, 

реагују на било коју врсту насиља и реализују превентивне активности. У школи је 

свакодневно организовано дежурство већег броја наставника који прате понашање 

ученика (вербално и невербално). У ходнику школе је постављено „Сандуче 
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поверења“. Сандуче је прилика и добар начин да ученици повере своје проблеме и 

добију савет како да их реше. Нарочито ако је везано за насиље и малтретирање које 

трпе. За неколико дана на истом месту под истом шифром ученици добију одговор и 

савет како да реше проблем.  

У току првог полугодишта није покренут ниједан дисциплински поступак, а 

изречено је неколико васпитних мера. Можемо закључити да је школска среднина у 

првом делу школске гофдине била сигурна, здрава и безбедна за учење и одрастање 

деце.  

У сарадњи са педагогом, подстицали смо и мотивисали наставнике да 

примењују савремене наставне системе у свом раду. У новембру и децембру 2014. 

године посећено је укупно 21 часова, односно 19 наставника ( 56% ) наше школе је 

реализовало час у присуству директора школе и педагога. 
- Разредна настава - 5 часова 
- Предметна настава -  14 часова 

 

Заједно са педагогом и предметним наставником, анализиране су добре и лоше 

стране посећеног часа и тиме допринели побољшању квалитету наставног процеса. 

Инисистирано је да наставници примењују индивидуални приступ, уважавају 

специфичности ученика и да више примењују дифернцирану наставу.  

Ове године тим за инклузивно образовање, односно стари тим је наставио свој 

рад. Прикупљани су подаци од одељењских већа и одељенских старешнна о  

ученицима код којих постоји потреба за неким од видова специфичне додатне 

подршке.  

За све ученике који су у школској 2013/2014. години добијали одређену 

образовну подршку, тим је, на предлог одељењских стрешина и наставника, предложио 

наставак пружања потребне подршке. Четири ученика наше школе наставу похађа на 

основу измењених (смањених) стандарда постигнућа ИОП-2, три ученика у нижим 

разредима и пет ученика виших разреда по прилагођеном програму. 

Ученици су укључени у разне ваннаставне активности- сходно својим 

интересовањима и способностима, приремали су програм у оквиру Дечје недеље, 

обележавања Дана школе и краја првог полугодишта. 

 

На почетку године спроведено је иницијално тестирање ученика у складу са 

образовним стандардима и урађена анализа постигнућа ученика на овим тестовима. На 

основу Правилника о оцењивању наставници воде педагошку документацију и прате  

напредовање ученика.  

Тим за праћење напредовања ученика и Актив за развојно планирање су 

урадили анализу постигнућа ученика на завршном испиту у 2014. години. Ученици 

наше школе из: 

- српског језика од очекиваних 16 бодова остварили су просечно 10,6;  

- математике од 16 бодова 7,83 и  

- комбиновани тест од 8 бодова 4,68. 
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II област 

 

Планирање, организовање и контрола рада установе 

 

 

У оквиру ове области предвиђени су следећи стандарди: 

 

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  

 

 

У оквиру ове области реализоване су следеће активности: 

 

На почетку школске године директор школе је дао детаљна упутства која се 

односе на планирање свих облика образовно-васпитног рада и равномерно расподелио 

задатке запосленима. Годишњи план рада и Извештај о раду директора  усвојени су на 

седници школског одбора 12.09.2014.  

 

Директор школе је образовао стручна тела и тимове и инсистирао на 

одговорном односу према датим задужењима (писање планова, реализација 

планираних активности, подношење извештаја о раду, евлуација рада већа/тима). 

У сарадњи са педагогом урађена је систематизација радних места, додељена 

одељењска старешинства и урађена 40-о часовна радна недеља, што је разматрано на 

Наставничком већу 25.08.2014., а усвојено на Школском одбору 12.09.2014. године. 

Тим за Развојно планирање активно учествује у реализацији Развојног плана 

који је донет 2013. године. Запослене благовремено упознајемо са свим информације 

везаним за живот и рад установе. 

У току школске године сви стручни органи и тимови радили су ефикасно и у 

складу са плановима.  

  

У току првог плоугодишта одржано је: 

 4 седнице Наставничког већа 

 2 седнице Савета родитеља 

 4 седнице одељењских већа 

 2 састанака Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

 1 састанка тима за Развојно планирање 

 2  састанка тима за Самовредновање 

 2 састанка тима за Инклузивно образовање. 

 

За осавремењавање наставе у ИО Брежђе је при крају израда „Учионице у 

природи“ (у школском дворишту поред реке). У школи у Рајковићу су реновиране две 

просторије, за потребе наставе хемије, физике, географије и историје. 
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III  област: 

Праћење рада запослених 

 

У оквиру ове области предвиђени су следећи стандарди: 

 

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 

 

У оквиру ове области реализоване су следеће активности: 

 

Директор школе је на почетку школске године обезбедио потребан број и 

одговарајућу структуру запослених у установи.  

Стручно незаступљена настава: математика- 90 % у ИО Брежђе; физика- 60% у 

матичној школи и ИО Брежђе. 

Захтев за расписивање конкурса је послат у Школску управу и даље прослеђен у 

Министрство просвете и Министрство финансија. Одговор још није стигао. 

У току првог полугодишта није организован ниједан семинар за запослене због 

недостатка финасијских средстава. Наставници су редовно похођали стручне скупове 

које организују издавачке куће. 

У оквиру унапређивања међуљудских односа посебна пажња се посвећује 

стварању радне атмосфере коју карактерише толеранција, сарадња и посвећеност 

послу.  Директор школе својим понашањем даје пример запосленима у установи и међу 

запосленима развија професионалну сарадњу и тимски  рад.  

Позитивна атмосфера у колективу ствара се не само кроз професионалне задатке 

већ и кроз организовање дружења везаних за одређене датуме. 

Директор систематски прати и вреднује рад запослених. Кроз инструктивни 

увид и надзор у складу са планом рада и потребама установе директор школе је 

посетио 21 час редовне наставе. Заједно са стручним сарадником урађена је квалитетна 

анализа педагошко- инструктивног рада.  

 

 

IV Област: 

            Сарадња са родитељима/старатељима, органом управљања, 

репрезентативним синдикатом и широм заједницом 

 

 

У оквиру ове области предвиђени су следећи стандарди: 

 

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 

 

У оквиру ове области реализоване су следеће активности: 

 

Директор школе велику пажњу посвећује сарадњи са родитељима и њиховом 

активном укључивњу у живот и рад школе. У школи ефикасно функционише Савет 
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родитеља који је благовремено упознат са свим активностима рада школе. Одржано је 

2 седнице Савета родитеља.  

У првом полугодишту родитељи су редовно обавештавани о резултатима  и 

напредовању њихове деце. Родитељски састанци се организују редовно а и по потреби. 

У школи постоји пракса, због разруђености терена и сеоског сатновништва, 

обављања индивидуално - саветодавног рада са родитељима, а уколико постоји 

потреба, директор и педагог одлазе у кућне посете. 

Добру сарадњу директор школе остварује и са Школским одбором који је 

правовремено и добро  информисан о свим актуелним збивањима у школи. У току 

првог полугодишта одржано је 3 седница школског одбора на којима су разматрана, 

усвајана и усклађивана сва потребна документа. У школи је раније формиран синдикат 

који тренутно броји 5 чланова и не учествује у раду школе јер не постоји иницијатива 

од стране синдиката. Седницама Школског одбора присуствују и представници 

Ученичког парламента.  

Директор остварује конструктивну сарадњу са органима Државне управе и 

локалне самоуправе. Начелник школске управе редовно одржава састанке са 

директорима свих школа кад год за то постоји потреба. Са Школском управом школа 

остварује добру и квалитетну сардању и добија неопходне информације и инструкције 

за рад од стране начелника, просветних саветника, саветника за финансије и 

административног особља. 

            Директор школе прати и стално проналази актуелне пројекте у које 

школа може да се укључи, припрема потребну докуметацију и узима учешће у 

различитим пројектима.   

Школа је интензивно сарађивала са Домом здравља Мионица. Такође 

остварујемо добру сардњу са Црвеним крстом и Полицијском станицом Мионица, који 

током целе године организују предавања значајна за развој личности и узрасне 

карактеристике ученика. Културни центар Мионица обезбеђује бесплатне представе за 

ученике наше школе, што је изузетно значајно с обзиром да наши ученици немају 

могућности да посећују позориште ни биоскоп јер живе у руралној сеоској средини.  

 

V област:  

 

Финансијско и административно управљање радом установе 

 

У оквиру ове области предвиђени су следећи стандарди: 

 

5.1 Управљанје финансијским ресурсима 

5.2 Управљање материјалним ресурсима 

5.3 Управљање административним процесима 

 

 

У оквиру ове области реализоване су следеће активности: 

 

Прошле године (2014), Директор школе, а касније и Школски одбор су упутили 

приговоре на усвојени финансијски план. Ни ове године није испоштовано плаћање 

које је предвиђено финансијским планом (93%). Дуг школе према добављачима износи 

1,4 милиона динара. У међувремену су се десили превремени избори, тако да нови 

финансијски план није усвојен, а плаћање школи се врши на основу привременог 

буџета, па имамо проблем у плаћању организованог превоза ученика, као и путних 

трошкова запослених. 
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Школска зграда матичне школе је у лошем стању (дотрајала столарија, фасада, 

кров) што све доприноси отежаном функционисању, као и стварању бољих услова за 

безбедно учење и боравак ученика у школи. 

Поред финансијских директор је ефикасно управљао и материјалним ресурсима. 

Распоређивао материјалне ресурсе на начин који обезбеђује оптимално извођење 

наставног процеса. Директор школе надзире и спроводи поступке јавних набавки које 

спроводи установа и стара се о њиховој законитости. Прати извођење радова у 

установи  и благовремено одржава материјалне ресурсе установе. 

Да би управљање ресурсима, финансијским и материјалним, било ефикасно у 

школи се ажурно води потребна прописана докумантација која се чува и архивира у 

складу са законом. 

 

 

VI област:  

 

Обезбеђење законитости рада установе 

 

У оквиру ове области предвиђени су следећи стандарди: 

6.1 Познавање разумевање и праћење релевантних процеса 

6.2 Израда општих аката и документације установе 

6.3 Примена општих аката и документације 

 

У оквиру ове области реализоване су следеће активности: 

 

Директор прати, користи, примењује све законске и подзаконске акте у области 

образовња, радних односа, финансија и управног процеса. 

Заједно са секретатом школе директор  је вршио усклађивање општих аката у 

складу са Законом. Сви запослени новине у образовном систему прате преко правне 

базе „Параграф“, листова „Просветни преглед“ и „Савремена школа“. 

У свом раду у првом полугодишту директор је обезбедио поштовање  и примену 

прописа, општих аката и документације установе. Непосредна документација 

наставника се прегледа два пута у току полугодишта. 

 

 

Активности директора у другом полугодишту 

Руковођење васпитно-образовним процесом у школи 

 

У оквиру ове области реализоване су следеће активности: 

Почетком другог полугодишта, у оквиру донације од прошлогодишњих  

поплава, сређен је кров у матичној школи у Рајковићу и у издвојеном одељењу у 

Кључу, том приликом су урађена и два помоћна кабинета за наставу хемије и 

географије, замењени прозори на оба кабинета, урађен ламинат у оба кабинета и  у 

медијатеци. У Брежђу је уређено речно корито у дужини од 50 метара.  

У фебруару дошло је до квара система за грејање, односно на експанзионом 

суду, који је замењен новим. 

Захваљујући дугогодишњој сарадњи са Народном библиотеком Србије, школа је 

добила 350 књига за школску библиотеку. Све књиге су прилагођене ученицима 

основношколског узраста. 
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Почетком марта, школа је учествовала и у Пројекту „Бесплатни уџбеници за 

школску 2015/2016. годину“ које је организовало Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја, а све у циљу помоћи угроженим ученицима.  

На основу документације коју су учитељи у сарадњи са родитељима ученика требали 

да прикупе, ученици су могли да добију бесплатне уџбенике у вредности од 2000 до 

8000 динара. Односно, ученици од I до IV разреда, који су остварили право на 

бесплатне уџбенике,  могли да  од 2000 (50%) до 4000 (100%) динара за наручивање 

уџбеника, ученици од V до VI разреда су могли да добију од 3000 (50%) до 6000 

(100%) динара, а ученици VII и VIII разреда од 4000 (50%) до 8000 (100%) динара за 

наруџбину уџбеника 127 наших ученика је остварило право на један део бесплатних 

уџбеника. 

Школа је такође учествовалау пројекту „Пожели жељу коју ће Суверени Војни 

Малтешки Ред да испуни“. Ово је пројекат који за циљ има да деца, која се налазе на 

подручју поплављених области, а ученици су основних школа, добију прилику да им се 

жеље и снови остваре. 

Да би учествовали, кандидати, морају да пошаљу у прилогу пријаву (формулар) са 

својим жељама у Амбасаду Суверене Војне Малте. Анбасада ће послати Комисији 

жеље, који ће према одговарајућем буџету изабрати оне жеље које су економски 

подношљиве и практично изводљиве и унети их на њихову листу. Коначна листа ће 

бити састављена 13. септембра 2015. године. Званична церемонија ће бити одржана 13. 

октобра 2015. године  на празник Глазбе благословеног Герарда, који је оснивач 

Малташког реда. 

Школа је током 2014/2015. године поново послала и обновила захтев за замену 

и поправку оштећеног крова у издвојеном одељењу у Буковцу. 

Крајем маја организован је спортски дан у матичној школи у Рајковићу, за 

ученике старијих разреда из ИО Брежђе. Том приликом организоване су бројне 

спортске активности у којима су се ученици надметали. 

За опремање школског простора набављене су нове плоче за столове и столице. 

 

У другом полугодишту ученици осмог разреда су у оквиру програма 

професионалне оријентације посетили средње стручне школе града Ваљева као и 

мионичку средњу школу што им је помогло у опредељивању за жељено занимање. 

Средња школа из Мионице је организовала презентацију своје школе за ученике осмог 

разреда у школи у Рајковићу и у ИО Брежђе. 

У сарадњи са Црвеним крстом, полицијском станицом Мионица, Заводом за 

јавно здравље Ваљево и Домом здравља Ваљево за ученике виших разреда 

организована су предавања из следећих области: Безбедност у саобраћају и Трговина 

људима. 

Почетком априла, за ученике првог, трећег и седмог разреда организовани су 

систематски прегледи тела и зуба у школским просторијама у циљу праћења развоја 

ученика и очувања њиховог здравља. 

У мају 2015. године организован је пробни завршни испит за ученике осмог 

разреда, а у јуну завршни испит након којег су уследиле активности везане за упис 

ученика у средње школе.  

Најбољи ученици осмог разреда (1 ученик носилац Вукове дипломе и један 

ученик који је осми разред завршио са успехом 5,00) упућени су на наградно путовање 

у Грчку од стране локалне самоуправе у августу 2015. У организацији Црвеног крста, у 

новембру четири ученика трећег и четвртог разреда, посетили су  Митрово поље- Гоч у 

оквиру школице подмлатка Промоција Хуманитарних Вредности, а у августу још 

једанаест ученика. Такође у августу у оквиру исте огранизације наша школа је преко 
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Црвеног крста послала осам ученика  у образовно рекреативни центар „Дивљана“ код 

Ниша. 

У сарадњи са педагогом, подстицали смо и мотивисали наставнике да 

примењују савремене наставне системе у свом раду. У другом полугодишту смо  

посећивали часове предвиђене планом посете. Заједно са педагогом и предметним 

наставником, анализиране су добре и лоше стране посећеног часа и тиме допринели 

побољшању квалитета наставног процеса. Инисистирано је да наставници примењују 

индивидуални приступ, уважавају специфичности ученика и да више примењују 

диференцирану наставу.  
У школи се поштују права ученика, родитеља и наставника. Истакнута су 

правила понашања са којима су упознати сви учесници образовно-васпитног процеса. 

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, као и сви, реагују на 

било коју врсту насиља и реализују превентивне активности. У школи је свакодневно 

организовано дежурство већег броја наставника који прате понашање ученика 

(вербално и невербално). Можемо закључити да је школска средина током школске 

године  била сигурна, здрава и безбедна за учење и одрастање деце. 

Сви запослени новине у образовном систему прате преко правне базе „Параграф“, 

листова „Просветни преглед“ и „Савремена школа“.  

 

 

Планирање, организовање и контрола рада установе 

 

У оквиру ове области реализоване су следеће активности: 

 У провој половини другог полугодишта планирана су и одржана школска 

такмичења. На основу резултата остварених на школским такмичењима, ученици су 

припремани за даљи ниво такмичења.  

Ученици осмог разреда су учествовали и на тестирању из енглеског језика. 

Сврха тестирања је била да се утврди ниво знања ученика осмог разреда. Главни 

акценат је на практичној употреби језика без обзира на оцену коју су ученици имали из 

енглеског језика током досадашњег школовања. Резултати ће показати колико су 

ученици оспособљени за свакодневну употребу енглеског језика. Исте тестове је  

радило још готово 4000 ученика широм Србије. Свака школа ће добити информацију о 

рангу школе у односу на просек Републике. 

 Поред планирања такмичења ученика, урађен је и план припреме за завршни 

испит као и план посете средњим школама у оквиру пројекта Професионална 

оријентација ученика (ученици осмог разреда). 

 Контролу рада установе вршила је просветна инспекција и санитарна 

инспекција. 

У току другог полугодишта  на Наставничким већима анализиран је рад стручних  

већа, актива и тимова, анализиран је успех, напредовање и понашање ученика, 

запослени су благовремено упознати са свим информацијама везаним за живот и рад 

установе.  

У току школске године сви стручни органи и тимови радили су ефикасно и у складу са 

плановима.   

У току другог полугодишта одржано је: 

 4 седнице Наставничког већа 

 3 седнице Савета родитеља 

 4 седнице одељењских већа нижих и виших разреда 

 састанци тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, тима за 

развојно планирање, тима за самовредновање, тима за инклузивно образовање. 
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Настава у школској 2014/2015. години није реализована 8. и 9. фебруара у 

матичној школи у Рајковићу, због квара на експанзионом суду и немогућности грејања. 

Надокнада пропуштених часова организована је суботама. 

 У току другог полугодишта организован је пробни завршни испит за ученике 

осмог разреда као и заврши испит у јуну 2015. године. 

 Након завршетка наставног периода планиране су активности везане за 

припремање Извештаја о раду школе, Годишњег плана рада као и припремни радови за 

почетак школске године. 

 

Праћење рада запослених 

 

У оквиру ове области реализоване су следеће активности: 

 

Директор школе је на почетку школске године обезбедио потребан број и 

одговарајућу структуру запослених у установи.  

Стручно незаступљена настава: математика- 90 % у ИО Брежђе; физика- 60% у 

матичној школи и ИО Брежђе. 

Захтев за расписивање конкурса је послат у Школску управу и даље прослеђен у 

Министарство просвете и Министарство финансија. Одговор још није стигао. 

У току другог полугодишта није организован ниједан семинар за запослене због 

недостатка финасијских средстава. Наставници су редовно похађали стручне скупове 

које организују издавачке куће.  

У оквиру унапређивања међуљудских односа посебна пажња се посвећује 

стварању радне атмосфере коју карактерише толеранција, сарадња и посвећеност 

послу.  Директор школе својим понашањем даје пример запосленима у установи и међу 

запосленима развија професионалну сарадњу и тимски рад.  

Позитивна атмосфера у колективу ствара се не само кроз професионалне задатке већ и 

кроз организовање дружења везаних за одређене датуме. 

Директор систематски прати и вреднује рад запослених. Кроз инструктивни увид и 

надзор у складу са планом рада и потребама установе директор школе је у другом 

полугодишту посећивао часове редовне наставе. Заједно са стручним сарадником 

урађена је квалитетна анализа педагошко- инструктивног рада.  

 

 

Сарадња са родитељима/старатељима, органом управљања, 

репрезентативним синдикатом и широм заједницом 

 

У оквиру ове области реализоване су следеће активности: 

 

Директор школе велику пажњу посвећује сарадњи са родитељима и њиховом 

активном укључивњу у живот и рад школе. У школи ефикасно функционише Савет 

родитеља који је благовремено упознат са свим активностима рада школе. Одржано је 

3 седнице Савета родитеља.  

У другом полугодишту родитељи су се редовно обавештавали о резултатима  и 

напредовању њихове деце. Родитељски састанци се организују редовно, а и по 

потреби. 

Добру сарадњу директор школе остварује и са Школским одбором који је 

правовремено и добро  информисан о свим актуелним збивањима у школи.У школи је 

раније формиран синдикат који тренутно броји 3 члана и не учествује у раду школе јер 
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не постоји иницијатива од стране синдиката. Седницама Школског одбора присуствују 

и представници Ученичког парламента.  

 Школа је остварила добру сарадњу са родитељима у оквиру припреме за 

завршни испит и уписа ученика у средње школе.  

Директор остварује конструктивну сарадњу са органима Државне управе и локалне 

самоуправе. Са Школском управом школа остварује добру и квалитетну сарадњу и 

добија неопходне информације и инструкције за рад од стране начелника, просветних 

саветника, саветника за финансије и административног особља.  

Директор школе прати и стално проналази актуелне пројекте у које школа може 

да се укључи, припрема потребну докуметацију и узима учешће у различитим 

пројектима. 

Школа је интензивно сарађивала са Домом здравља Мионица, са Црвеним крстом и 

Полицијском станицом Мионица. 

 

Финансијско и административно управљање радом установе 

 

У оквиру ове области реализоване су следеће активности: 

 

За разлику од досадашње нередовне исплате школских потраживања у 

2014/2015. (до септембра сви рачуни су редовно измирени). Највећа дуговања су била 

за превоз радника и јубиларне награде. До септембра 2015. године исплаћени су сви 

путни трошкови запосленима (осим јун) и јубиларне награде осим једне за десет 

година из 2014.године. Уколико се не уради ребаланс буџета и нашој школи се 

накнадно не одобри 580 000 динара, нећемо бити у могућности да исплатимо путне 

трошкове за наредна четири месеца (септембар, октобар, новембар и децембар 2015. 

год.). Мањак новца имамо јер смо из средстава предвиђеним последњим финансијским 

планом исплатили заостале путне трошкове за четири месеца из претходног периода. 

Уколико нам локална самоуправа не одобри тражена средства имаћемо проблем тужби 

радника, судских трошкова, камате, адвоката, што ће школу задужити са најмање 500 

000 динара додатних трошкова. Добар однос локалне самоуправе према школи имао је 

позитивне ефекте међу запосленима и допринео стварању боље радне атмосфере и 

задовољства међу радницима.  

Тренутно дуговање школе према разним добављачима је око  420 000 динара 

(одржавање објеката, кречење, хобловање паркета). 

Поред финансијских директор је ефикасно управљао и материјалним ресурсима. 

Материјалне ресурсе је распоређивао на начин који обезбеђује оптимално извођење 

наставног процеса уз максималну штедњу.  

Директор школе надзире и спроводи поступке јавних набавки које спроводи 

установа и стара се о њиховој законитости. У другом полугодишту спроведена су два 

поступка јавних набавки- набавка за превоз ученика на релацији Ваљево- Рајковић - 

Крчмар- Рајковић- Буковац- Ваљево и екскурзија  ученика од првог до осмог разреда. 

Прати извођење радова у установи  и благовремено одржава материјалне 

ресурсе установе. 

Ефикасно управљање финансијским и материјалним ресурсима омогућава 

несметано одвијање наставног процеса. Да би управљање ресурсима, финансијским и 

материјалним, било ефикасно неопходно је да се ажурно води потребна прописана 

документација.  

Директор школе је обезбедио ажурност и тачност администаривних процеса  и 

њихово систематично архивирање у складу са законом. 
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Обезбеђење законитости рада установе 

 

У оквиру ове области реализоване су следеће активности: 

 

Директор прати, користи, примењује све законске и подзаконске акте у области 

образовања, радних односа, финансија и управног процеса. 

Заједно са секретаром школе директор  је вршио усклађивање општих аката у 

складу са Законом.  

У свом раду у другом полугодишту директор је обезбедио поштовање  и 

примену прописа,општих аката и документације установе. Непосредна 

документација наставника се прегледа два пута у току полугодишта. 

 

Активности директора које се односе на специфичности школе:  

 

Свесни чињенице да се општина Мионица убраја у категорију девастираних 

општина и да нема довољно материјалних средстава, јер и сама отплаћује милионске 

дугове из прошлог периода принуђени смо да се ослањамо на сопствене снаге и 

тражимо потенцијалне донаторе који нам могу помоћи да обезбедимо пристојне услове 

за функционисање школа. Финансијска средства која нам обезбеђује локална 

самоуправа нису довољна за материјално-техничко одржавање, јер у оквиру наше 

школе постоји девет школских објеката које треба одржавати, 80 ученика путника 

којима плаћамо превоз и 35 запослених који путују и којима такође плаћамо 

превоз.Сматрали смо да је једини начин да школске зграде учинимо још пријатнијим, 

функционалнијим и прилагођенијом за ученике и наставнике али и да их заштитимо од 

пропадања, да радимо сопственим снагама, пронађемо донаторе и предузећа која ће 

поједине радове урадити уз минималну надокнаду. Уз велико залагање директора и 

помоћних радника, у периоду јул-август урадили смо следеће: 

 

1. Матична школ: урађено је кречење учионица на спрату и целог ходника; 

хобловање паркета у 2 учионице, замењена врата на једној учионици; офарбани 

зидови,  гелендер на степеницама у ходнику; промењене плоче на клупама, 

уређено школско двориште. 

2. ИО Буковац: окречена школа, уређено школско двориште 

3. ИО Ђурђевац: окречена школа, исечено суво дрвеће, уређено школско 

двориште. 

4. ИО Толић: окречена учионица и искрпљене пукотине на преградним зидовима, 

уређено школско двориште 

 

Преостале школске зграде детаљно смо сређивали прошле године, тако да смо се 

ове године базирали на уређење простора код игралишта у Брежђу и простора око 

школе у Крчмару. Као и претходних година и ове школске године ученици су ушли 

у чисте, сређене просторије и школска дворишта. 
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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:    

Николов Зоран,наставник техничког образовања 

Данијела Алексић, наставник српског језика 

Славица Туловић, наставник биологије 

Испред Савета родитеља:  

Јелена Суботић из Крчмара 

Марковић Драган из Робаја 

Вишић Миодраг из Ђурђевца 

Испред локалне самоуправе: 

Степановић Драган из Мионице 

Томић  Милан из Санковића 

Томић Милован из Осеченице 

 

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
 в

ећ
о

ј 
м

ер
и

 

у
сп
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н

о
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и
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н

 

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, Зоран Николов 
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1.4.3. Извештај Савета родитеља 

 

Подносилац извештаја: САВЕТ РОДИТЕЉА 

Одговорно лице:  Лидија Терзић 

Остали чланови: 

Наташа Спасојевић 

Биљана Вујић 

Милојко Шарчевић 

Верица Бошњаковић 

Љубомир Лукић 

Ана Урошевић 

Небојша Бучић 

Гордана Урошевић 

Горица Ивановић 

Зорица Коларевић 

Милутин Рулић 

Станица Вујић 

Снежана Петровић 

Јелена Суботић 

Чедомир Јовановић 

Богољуб Јовановић 

Jоксимовић Бранко 

Радисав Аћимовић 

Бранко Вишић 

Биљана Суботић 

Милутин Миајловић 

Бобан Јовановић 

 

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

Области рада 

 
Реализовани садржаји Није реализовано    

Праћење рада школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагање родитеља 

ученика у орган управљања 
  

 

 

 

 

 

Разматрања по различитим 

питањима  документа 

констатована записником 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  
  

  
  

У
С
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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 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

98 
 

1.4.4. Извештај педагога 

 

Подносилац извештаја:Јелена Филиповић- 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
л

а
н

и
р

а
њ

е 
и

 п
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м
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њ

е 
о
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а
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и

т
н

о
г
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а
д
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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 

  

П
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Систематско праћење и вредновање 

васпитно-образовног процеса, развоја и 

напредовања ученика 

  

Праћење и вредновање 

васпитно-образовног 

рада и напредовања 

 

успешно реализована 

областПРАЋЕЊЕ И 
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Праћење реализације васпитно-

образовног рада 
  

ученика ВРЕДНОВА 

ЊЕ ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ 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. 

Рад на процесу подизања квалитета нивоа 

ученичких знања и умења 
  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 са ученицима из 

осетљивихпородица. 

 

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 

  

 

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. 

 

Помоћ приправницима 

приликом увођења у 

посао. 

 

Пружање помоћи 

наставницима у 

реализацији угледних 

часова 

 

Пружање помоћи наставницима у изради 

планова допунског, додатног рада, плана 

рада одељењског старешине, секција 

 

 

 
 

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 

  

Пружање помоћи приправницима у 

процесу увођења у посао, као и у 

припреми полагања испита за лиценцу 

  

 Р
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 Прикупљање релевантних података 

значајних за рад педагога са ученицима 
  

Прикупљање података 

о ученицима. 

Успешно реализоване 

активности у области 

рад са ученицима 
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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. 

 

Осмишљавање 

садржаја и активно. 

 

Радионице са 

ученицима на тему 

толеранције. 

 

Сарадња са 

наставницима 

приликом израде 

педагошких профила 

ученика. 

 

Појачан васпитни рад 

са ученицима. 

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 

  

Учествовање у изради педагошког 

профила ученика, за ученике којима је 

потребна додатна подршка израда 

индивидуалног образовног плана 

  

Учествовање у појачаном васпитном раду 

за ученике који врше повреду правила  

понашања у школи или се не придржавају 

одлука директора и органа школе 
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Прикупљање података о ученицима од 

родитеља, а који су значајни за рад са 

њима 

  

Прикупљање 

потребних података о 

ученицима од 

њихових родитеља. 

Делимично успешно 

реализоване активности 

у области рад са 

родитељима 

 

Организовање и 

учествовање на општим 

и групним родитељским 

састанцима у вези сa 

организацијом и 

остваривањем васпитно-

образовног рада 

 Остварена  сарадња са 

родитељима ученика 

који имају тешкоће у 

учењу и понашању. 

 

 

Упознавање родитеља 

о законом  заштити 

ученика од 

занемаривања и 

злостављања.  

 

 

Успешно остваривање 

сарадње са Саветом 

родитеља. 

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 Сарадња са директором у оквиру рада 

стручних тимова и комисија и редовна 

размена информација 
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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: Јелена Филиповић 

Остали чланови тима:  

Бранислав Томашевић 

Сузана Баштић 

Данијела Јовановић 

Мирјана Мијатовић 

Драгана Урошевић 

Данијела Миловановић 

Никола Суботић 

Немања Ковачевић 

Невена Ђуричић 

Александар Гавриловић 

Ненад Марковић 

Катарина Антић 

Сара Митровић 

Тамара Симовић 

Ђорђе Суботић 

 

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. 
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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 

Реализовани садржаји Није реализовано    

Конституисање ученичког парламента.   
-Конституисан Ученички 

парламент и изабрани 

руководиоци (председник и 

заменик) 

Урађен и усвојен програм рада 

Ученичког парламента 

 

Успешно 

реализован план 

Избор председника Ученичког парламента, 

заменика председника парламента и 

координатора. 

  

Усвајање Програма рада ученичког парламента.   

 

 

Активности школе на 

реализацији инклузивног 

образовања 

 

-Предлози ученика за 

организовање слободних 

активности и секција 

 

-Организовање Дечје недеље; 

припремњен забавни квиз за 

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 

2014/2015. године 

 

Слободне активности и секције  
 

 

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 

 

Учествовање у 

припреми приредбе за 

Дан школе 

Анализа успеха ученика у првом полугодишту 

школске 2014/2015. године 
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Активности и мере против насиља, злостављања и 

занемаривања ученика, анализа ситуације у 

школи 

  

-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 

 
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. 

 

Прикупљање 

потребних података за 

Пројекат „Бесплатни 

уџбеници за школску 

2015/2016. годину“ 

Анализа успеха и владања ученика на крају трећег 

тромесечја школске 2014/2015. 

Упознавање са резултатима  ученика са 

такмичења 
  -Изложени резултати ученика са 

такмичења. 

-Израда паноа ПО „ Како помоћи 

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. 

 

Израда паноа професионалне оријентације и 

презентације образовних профила и средњих 

школа 

   

Припреме за упис у средње школе    

Организација матурске прославе за ученике осмог 

разреда 
   

Разматрање извештаја и запажања  са    -Поднети извештаји са екскурзија  
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реализованих екскурзија 

Анализа рада Ученичког парламента у школској 

2014/2015. 
  

-Извршена анализа рада Ученичког 

парламента 
 

              

                                                                                                                                                       Подносилац извештаја, Јелена Филиповић 

 

 

 

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. 

 

 

 

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 и народности Србије, 

-Помагање ученицима у њиховој правилној музичко-естетској оријентацији и неговању укуса, 
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 Подносилац извештаја, Марија Којић 

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    

Израда годишњег плана рада музичке 

секције 

 
  

-Урађен годишњи план рада мутичке 

секције. 

-Формиран хор/оркестар. 

-Припрема приредби поводом Дечје 

недеље, Дана шкле, Светог Саве у 

сарадњи са драмском и рецитаторском 

секцијом. 

ЕФЕКТИ     Ученици : 

-певају/свирају химне, народну 

музику,староградске песме, 

каноне,песме које су компоновала 

деца, 

песме националних мањина, 

песме домаћих и страних композитора, 

одломке из забавне и филмске музике; 

-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; 

 
Формирање хора / оркестра –окупљање 

старих чланова и пријем нових 

 
  

Испитивање слуха и распоређивање по 

гласовима и деоницама 

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

У
С

П
Е

Ш
Н

О
 Р

Е
А
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И

Т
О

В
А

Н
О

 

Рад на развоју хармонског слуха, и рад на 

побољшању технике свирања 

 

  

Певање / свирање песама са и без 

инструменталне пратње 

 

  

Припремање и учествовање у школским 

приредбама 

 
  

Сарадња са драмском и рецитаторском 

секцијом 
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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 

 

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 

Област рада Реализовани садржаји 
Није 

реализовано 
   

Музичке активности 

 

 

 

-слушање дечјих песама 

-певање песама о различитим 

годишњим добима   

-научено пет песама: Пекарчић, Ја 

посејах лубемице, Авантуре малог 

Ју-ју, Под оном граном зеленом, 

Разгранала грана јоргована 

 

 

Ликовне активности 

 

-употреба различитих 

ликовних техника у изради 

слика 

-прављење тематских паноа 

  

-Направљена 3 тематска плаката-

паноа (Моја породица, 

Новогодишњи пано, Пролеће) 

 

 

Драмске активности  

 

-припремање приредбе за 

Нову годину и Осми март 

-рецитовање дечијих песама 

 

  

Изведене две представе,  

рецитоване дечје песме 

 

 

Физичке активности -упознавање ученика са 

играма за децу из прошлости 

-спортска надметања 

 

  

-Сви ученици научили по две нове 

дечје игре: Између две ватре и 

Леденог чике. 

- Организован полигон спретности 

 

 

 Подносилац извештаја, Биљана Павловић 
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ИЗВЕШТАЈИ ШКОЛСКИХ ТИМОВА 
 

Извештај тима за бригу о деци и подршку талентованој деци 

 

Подносилац извештаја: Дејан Богојевић, проф.разреедне наставе ИО Осеченица 

Остали чланови тима: Марија Маринковић, проф. српског језика у ИО Брежђе и Верица Бабић, проф. разредне наставе у ИО Кључ 

Циљеви рада :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 

 

Оцена успешности 

од стране  тима или 

особе задужене за 

евалуацију 

Области рада Реализовани садржаји 
Није 

реализовано 
 

Драмска секција 

Реализација приредби током 

године уз учешће 

талентованих појединаца, 

хора, оркестра, рецитатора, 

глумаца 

 

Представа 

поводом 

Дана жена 

Направљен пано 

драмске секције са 

сликама са 

дотадашњих 

представа 

Представе су изведене пред великим 

бројем гледалаца, обележени су значајни 

датуми у школском календару, драмска 

секција има све већи број чланова(Дечја 

недеља 

Дан школе 

Свети Сава 

Дан жена 

крај школске године) 

У
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Учешће на такмичењима 

Обележавање јубиларних 

годишњица од рођења/смрти 

познатих писаца и 

композитора 

Обележавање Светског дана 

поезије 

Обележавање Дана 

позоришта 

Обележавање Светског дана 

књиге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Такмичења из српског (школско, 

општинско, окружно и републичко), 

математике (школско и општинско), 

хемије (школско и општинско), 

географије (школско, општинско и 

окружно) 

-Обележавање 80 год. од смрти Данила 

Киша (22. фебруар), годишњица смрти 

Стевана Стојановића Мокрањца (28. 

септембар), 360 година од рођења 

Бартоломеа Кристофорија ди  

Франческа, изумитеља клавира 

-Обележавање Светског дана поезије 

(пано и рецитовање) 

-Обележавање Дана позоришта (пано) 

-Обележавање Светског дана књиге 

(пано) 
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Информатичко-

новинарска/литерарна 

секција 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тим за бригу о уређењу 

школског простора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стално излагање најбољих 

радова на школским 

паноима 

Учешће на конкурсима 

Осликавање школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикупљање 

најбољих дечјих 

ликовних и 

литерарних радова 

за школски лист 

„Рајске прице“ 

-Излагање најбољих литерарних 

радова на школским паноима, сајту 

школе и у школском часопису Рајске 

птице 

Панои: Функционални стилови, Моја 

мама, Акценти, Изокренуте приче, 

Стари занати, Језичке породице, Књига 

је..., Екскурзија, Мирослав Антић, 

Божић, Ускрс, Немањићи, Пролеће, 

Зима, Јесен, Пирамида, Атоми, Периодни  

систем елемената, Језера и реке Европе, 

Бразил, Моја Србија, Кариби, Кенија, 

Опера, Дувачки инструменти, Савремена 

музика... 

-Учешће на конкурсима: Кад не 

поштујеш правила... (1 песму послали), 

слободна тема (2 песме) 

-Квиз- Квиз знања за Дечју недељу и 

квиз за уч. 8. р. Читање нелинеарних 

текстова, дијаграма и табела 

-Презентације информатичке  и музичке 

секције и природних и друштвених наука 

(српски манастири, слободне теме, 

музички инструменти, композитори, 

стилске епохе, Грчка, Турска, Лондон, 

Косовски бој) 

-Поднети извештаји са припредби, 

екскурзија, посета... 
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Спортска секција 

Спортски дан 

Недеља школског спорта 

Утакмице 

 

  

-Спортски дан; Недеља школског спорта; 

Утакмице ; Крос РТС-а 
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Тим за заштиту животне 

средине 

 

Акције Очистимо Србију. 

Дан планете Земље, Дан без 

дуванског дима... 

  

Развијање свести код ученика о здравом 

начину  живота, тимском раду,и 

преузимање иницијативе у решавању 

друштвених проблема 

 

Чисто школско двориште и фудбалски 

терен 

Сарадња са Црвеним 

крстом  
Предавања  

Подела 

новогодишњих 

пакетића, свечани 

дочек 

вишегодишњих 

дародаваца 

 

Предавања „Трговина људима“ 

Сарадња са Домом 

здравља Мионица 

Систематски прегледи и 

вакцинације 
  

Систематски прегледи ученика I, III и VII 

разреда 

 

Редовност 

Сарадња са 

Канцеларијом за младе у 

Мионици и у Ваљеву 

Трибине и предавања, 

представе, концерти... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Предавање Тихомира Арсића 

„Безбедност деце кроз традицију и 

историју“ 

Сарадња са Матичном 

библиотеком 

Посета библиотеци, 

донације за школску 

библиотеку 

-Посета 

библиотеци 

 

 
Донација књига Народна библиотека 

Србије  
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Сарадња са МУП-ом 

Мионица 
-Предавања  

-Вршњачко насиље 

(анкета, представа, 

пано) - Грађанско 

васпитање 

 

-Предавања „Безбедност у 

 саобраћају“ 
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Професионална 

оријентација 

Посета средњим школама, 

презентације школа, 

радионице 

 

 

 

 

  

Посета средњих школа у Ваљеву 

(економској, медицинској, техничкој, 

пољопривредној школи и Ваљевској 

гимназији,посета Средњој економској 

школи у Мионици).  

-Радионице (ПО) 

-Презентација Средње економске школе 

из Мионице (ПО) 

 

У
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Ученички парламент 

Састанци и презентације 

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. 

  

Учешће ученика у доношењу одлука у 

вези са радом школе. Планирање 

прославе матуре. 

 

 

 Поднослиац извештаја, Дејан Богдановић 
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Извештај тима за уређење школског простора 

 

 

Подносилац извештаја:Миша Дудић, наставник ликовне културе 

Одговорно лице: Миша Дудић, наставник ликовне културе 

Остали чланови тима:Гордана Јаковљевић, Марија Маринковић, Данијела Алексић, Бранка Миливојевић, Миша Дудић 

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 

 

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 столаије 

 

Уређење школског 

простора-школски 

ходници 

 

 

 

 

 

Чисте и уредне 

учионице које су 

безбедне за здравље 

ученика и угодне за 

стицање знања. 

 

Ететско обогаћивање 

школског простора;   

Активности су 

успешно реализоване 

Неговање и обнављање зелене 

травнате површине; 

 

 

 

Израда црзежа за 

школски часопис 

 

Редовно одржавање 

свих зелених површина 

у школским 

двориштима и сађење 

цвећа. 
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Одабир, набавка и садња цвећа у 

дворишту; 

 

 

 

Уређење простора око школског 

дворишта уклањањем смећа и 

отпадака; 

 

Уређење канала око школског 

дворишта у Брежђу. 

 

 

Обележавање и поштовање свих 

важнијих датума, било да су на 

државном, међународном или 

светском нивоу, уз израду и 

излагање паноа, изложбе дечијих 

радова, уз пригодне програме 

отвореног ти. 

 

 

Естетско 

обогаћивање 

учионица-и зграда, 

осликаних паноа 

 

Израда паноа за 

излагање дечјих 

радова. Израда паноа 

„“Како видим себе за 

десет година“.  Три 

изложбе дечијих 

радова у ходницима 

школе. Пет 

израђених и 

изложених паноа, у 

учионицама или 

ходнику школе. 

  

Израда мурала у 

свечаној сали 

Уређено речно корито 

поред дворишта у ИО 

Брежђе . 

 

Испоштовани су и 

обележени значајни 

датуми, израдом 

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. 

 

 

Активност је у 

потпуности остварена 

 

                   Подносилац извештаја, Миша Дудић 
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Извештај тима за инклузивно образовање 

 

Подносилац извештаја:Тим за инклузивно образовање 

Одговорно лице:Јелена Филиповић 

Остали чланови тима:Данијела Алексић, Михаило Вујић, Биљана Павловић, Виолета Петровић,Олга Петровић,Душанка 

Рашевић(представник Савета родитеља) 

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. 

Размотрени случајеви ученика код којих 

је у шк.2014/2015. постојала потреба за 

додатном подршком. Наствљена 

подршка за 4 ученика по ИОП 2 и за 5 

ученика по ИОП 1. 

 

 

Редовно вођена документација која се 

односи на ИОП. 

Успешно реализован 

план 

- 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 годинепостојала потреба за 

пружењем додатне подршке ради евентуалног 

наставка активности 

  

Формирањетимовадодатнеподршкезаизраду ИОП-

а 
  

Израдапедагошкогпрофилаучениказакојејепотребн

адодатнаподршка 
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Израда, усвајање и верификовање ИОП-а    

Урађена анализа постигнутих резултата. 

 

 
Имплементација ИОП-а, Вођење евиденције   

Анализапостигнутихрезултатаученика 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   

 

 

 

Извештај тима за припрему школе за екстерну евалуацију 

 

Подносилац извештаја: Тима за припрему школе за екстерну евалуацију 

Одговорно лице: Михаило Вујић, подносилац извештаја 

Остали чланови тима: Зоран Николов, Владимир Радовић, Михаило Вујић 

Сарадници у реализацији плана: Наставници и стручни сарадници 

Делокруг рада: екстерно вредновање рада установе 

Циљеви: обезбеђивање и повећавање квалитета образовног система 

 

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 
   

Екстерно вредновање 

рада установе 
 

 

 

 

 

 

-Извршен увид у постојање 

јединствене форме и начин 

вођења индивидуалних 

портфолиа наставника 

 

 

- Извршен увид у 

 

 

- Уређење 

школског 

простора и 

школског 

дворишта 

 

 

-Портфолиа наставника 

 

 

-Глобални план тима за ИО, 

 

 

 

-Месечни планови ИО 

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

121 
 

 

         Подносилац извештаја, Михаило Вујић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инклузивно образовање и 

постојање индивидуалних 

планова за ученике којима је 

потребна додатна подршка 

 

-Извршити увид у  

активности Тима за 

професионалну оријентацију 

и њихово спровођење 

 

-Анализа успешности 

ученика током 

класификационих периода и 

на завршном испиту 

 

-Извештај о раду тима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Извршен  увид у рад тима за 

професионалну орјентацијуи 

утврђено је да се све активности 

редовно изводе.  

 

Извршена анализа успеха ученика 

на свим класификационим 

периодима, као и анализа успеха на 

завршном испиту. 

 

Поднет извештај о раду тима 
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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 (16.09.2014.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

Светски дан чишћења околине 

(20.09.2014.) 

 

  
Организовано чишћење 

школског простора. 
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Обележавање дана здраве хране 

(16.10.2014.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

2014/15. годину је 

у већој мери 

остварен. 

Украшавање јелки и прављење 

украса од живог материјала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

22.03.2015.) 

 

 

 

 

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... 

. 
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Дан планете Земље (24.04.2015.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

На првом часу сваки 

наставник је одржао 

кретко предавање о 

значају оцувања планете 

Земље. 

 Светски дан без цигара (30.05.2015.)     

 

 

Извештај тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

 

Подносилац извештаја: Координатор тима за безбедност  

Одговорно лице: Гордана Јаковљевић , координатор тима 

Циљеви рада: Обезбеђење безбедног боравка ученика у школи и школском дворишту , учење правила понашања у саобраћају ради 

безбедног учествовања у истом, грађење и унапређивање односа поверења ученика према школи (одељенским 

старешинама,наставницима, педагогу,члановима тима за безбедност ), подстицање ученика да отворено говоре о својим проблемима и 

потребама, а за све оно што не смеју отворено да кажу, пружање могућности да се обрате анонимно (Сандуче поверења) 

 

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 

Редни бр. Реализовани садржаји 
Није 

реализовано 
   

1.  

Реновирање терасе и степеништа 

у Брежђу , опремање ђачкој WCа 

унутар школе у Брежђу, 

обезбеђење превоза за ученике 

  

-Глазиране плочице на тераси и 

степенушту школе у Брежђу 

замењене су неглазираним 

(рељефним).  Замењено је око 24 У
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из Буковца, организовање 

дежурстава, допуна правилника 

о понашању ученика. 
 

 

 

 

 

 

квадратна метра плочица. На 

спрату школе у Брежђу урађен је 

мокри чвор (две кабине и 

предпростор са два лавабоаи 

проточним бојлерићем).  Мокри 

чворови урађени су и у 

четворогодишњим школама у 

Буковцу и Планиници. 

 

-Обезбеђен ја ђачки превоз за 

ученике из Буковца до матичне 

школе и назад. 

 

- Направљен је распоред 

дежуратава у обе осмогодишње 

школе (по три наставника 

дневно). 

- Допуњен је правилник о 

понашању ученика. 

2.  

Упознавање ученика са 

различитим облицима насиља 

кроз предавање и радионице 
 

 

 

-Предавање о трговини 

људима које је 

реализовано (током 

Дечје недеље) за 

ученике VII и VIII 

разреда у обе 

осмогодишње школе 

(Рајковић и Брежђе). 

Предавачи су били 

представници Црвеног 

крста из Мионице. 

Предавања и радионице 

урадила је педагог школе  
 

3.  

 
Израда паноа на тему насиља ; 

путеви и начини заштите , како 

реаговати,коме се обратити за 

помоћ 

 

„Безбедност деце у 

саобраћају“. Реферат 

читале разредне 

старешине. 

 

Израда паноа на тему насиље: 

„Путеви и начини заштите, 

како реаговати, коме се 

обратити за помоћ“. Израда 

паноа је у току 

У
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4.  

Међувршњачко насиље и 

медијација - предавање 
 

Предавање, 

помера се за 

фебруар 

Постављена је трака 

око рушевина старе 

школе у Брежђу. 
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 Урађен је насип дуж 

школског дворишта у 

Брежђу поред реке 

Манастирице.  

-Предавање 

представника МУП-а 

из Мионице на тему: 

„Безбедност ученика у 

саобраћају и дрога“. 

Предавање је одржано 

22.јануара у обе 

осмогодишње школе (у 

Рајковићу и Брежђу). 

5.  

Избор и обука вршњачких 

медијатора 

 
 

Урађен пано на тему 

насиља: „Путеви и 

начини заштите , како 

реаговати и коме се 

обратити за помоћ“. 

 

-Извршен избор и обука 

вршњачких медијатора . За 

медијаторе су изабрана три 

ученика VIII разреда: Рулић 

Јелена, Митровић Сара и 

Суботић Ђорђе. Ово троје 

ученика ће највише моћи утицати 

на своје другаре и помагати им 

да разреше међусобне сукобе на 

миран начин , поштујући при том 

осећања и потребе других. 

 

6.  

У марту је извршена анонимна 

анкета  на тему хигијене (какве 

услове ученици имају код куће, ко 

брине о њиховој хигијени, ко их 

томе учи...). 

  

-Анкетом је стечен увид у то 

какве су хигијенске навике 

ученика и њихових породица, да 

ли има деце која су у својим 

породицама занемаривана у том 

погледу. 

 

7.  

Хигијена простора и лична 

хигијена- предавање 

 

  

Како са директорком Дома 

здравља у Мионици нисмо могли 

да ускладимо термин ( ту је био и 

пролећни распуст ) предавање је 

одржала наставница биологије 

Славица Туловић у обе 

осмогодишње школе, док су у 

четворогодишњим то учиниле 

одељењске старешине на 
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часовима одељењског старешине. 

Предавањем је првобитно било 

планирано да буду обухваћени и 

родитељи, али се од тога 

одустало јер је анонимном 

анкетом утврђено да нема деце 

која су у том погледу 

занемаривана. 

8.  

Правила понашања у саобраћају - 

понављање 

 

Израда паноа 

на тему 

хигијене; 

 

Предавање о хигијени 

уста ( у оквиру 

редовног 

стоматолошког 

прегледа деце веома 

интересантно , 

очигледно и практично 

предавање одржао је 

дечји стоматолог Др. 

Шефкет Диздаревић из 

Мионице у 

просторијама школа у 

Рајковићу и Брежђу). 

-Понављање извршиле 

одељењске старешине на својим 

часовима са сврхом да оно 

доведе до повећане пажње и 

безбедности свих ученика ( како 

оних који користе превоз , тако и 

оних који путују по 3 и више km 

пешице до школе и назад ). 

 

9.  

Евалуација примене превентивних 

мера 

 

 

Монодрама: 

„Безбедност деце кроз 

традицију и историју“ у 

интерпретацији глумца 

Тихомира Арсића 

29.05.2015. године . 

Понављање правила о саобраћају  

довешће до повећане пажње и 

безбедности ученика. 
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Извештај за праћење напредовања ученика 

 

Подносилац извештаја:Живорад Кандић 

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 

 

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 оцењивања 

и напредовања 

ученика 

 

 

Доношење плана рада 

новоформираних тимова 

 

 

  

-Урађен је план рада 

тима за школску 

2014/2015. годину. 

-Добра сарадња између 

чланова тима 

Успешно реализовано 
Евалуација рада, реализације 

активности планираних за протеклу 

школску годину и подношење 

извештаја 

 

 

 

 

  

Извршена је процена 

рада и реализација 

активности тима та 

школску 2013/2014. 

годину и усвојен је 

извештај о раду тима. 

Уочавање добрих и 

лоших резултата рада и 

проналажење начина за 

отклањање лоших 

резулта 
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Упознавање Наставничког већа, 

Школског одбора и Савета 

родитеља са извештајем тима за 

протеклу школску годину 

 

  

Наставничко веће, 

Школски одбор и Савет 

родитеља обавештени о 

раду тима у претходној 

школској години.  

 

Израда глобалног плана за праћење 

оцењивања и напредовања ученика 

и примену образовних стандарда у 

настави за школску 2014 /2015. 

годину 

  

Чланови колектива су 

упознати са Планом и 

програмом рада тима у 

шк. 2014/2015. години 

 

 

Израда акционих планова по 

кључним областима   

Израђена су 4 акциона 

плана   

 

Упознавање колектива са планом и 

програмом и истицање програма на 

видном месту   

Наставничко веће 

упознато са планом и 

програмом .  
 

 

Реализација консултативних 

састанака тима 
  

Током године 

реализовано 8 састанака 

тима 
 

 

Анализа извештаја о оцењивању и 

напредовању ученика и примени 

образовних стандарда у настави на 

крају првог тромесечја, 

полугодишта, трећег тромесечја и 

на крају школске 2014/2015. године 

  

Урађено 4 анализе  

оцењивања и 

напредовања ученика , за 

сваки класификациони 

период, и примене об. 

стадарда у настави 

 

 
Анализа рада тима и реализованих 

активности   
Тим припремио и поднео 

извештај о свом раду. 
 

 
Eвалуација рада, степена 

остварености планираних задатака   
Тим припремио извештај 

о свом раду 
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Упознавање колектива са степеном 

реализације задатака-снагама и 

слабостима области праћења 

  

Тим поднео извештај о 

свом раду Наставничком 

већу 

 

 

 

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:  7855 
 

 

РАЗРЕД 

Српски 

језик 

Францус

ки језик 

Енглески 

језик 

Музичка 

култура 

Ликовна 

култура 

Историј

а 

Географиј

а 

Физика Математика Биологи

ја 

Хемија Тех. 

Обр. 

Физичк

о вас 

Изабра

ни 

спорт 

V-1 180 72 72 72 72 36 36 - 142 72 - 72 72 36 

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

VI-1 144 72 72 36 36 72 72 72 143 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 35 72 72 72 143 72 72 72 72 36 

VII-2 144 72 72 36 34 72 72 72 144 72 72 72 72 36 

VIII-1 136 68 68 34 34 68 68 68 135 68 68 68 68 34 

VIII-2 136 68 68 34 32 68 68 68 136 68 68 68 68 34 

УКУП

НО 

1208 
(100%) 

568 
(100%) 

568 
(100%) 

356 
(100%) 

340 
(97,75%

) 

496 
(100%) 

496 
(100%) 

424 
(100%) 

1131 
(99,56%) 

568 
(100%) 

280 
(100%) 

568 
(100%) 

568 
(100%) 

284 
(100%) 
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Број нереализованих часова обавезних предмета   у вишим разредима:  13 
 

 

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 - - - - - 

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

VI-1 - - - - - - - - 1 - - - - - 

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

VII-1 - - - - 1 - - - 1 - - - - - 

VII-2 - - - - 2 - - - - - - - - - 

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

VIII-2 - - - - 2 - - - 0 - - - - - 

УКУП

НО 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

8 
(2,25%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

5 
(0,44%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 
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4.1.2. Реализација планова изборне  предметне наставе 

 

 

Број реализованих часова изборних предмета   у вишим разредима: 854 
 

 

РАЗРЕД 

 

Верска настава 

 

Грађанско васпитање 

 

Чувари природе  

 

Информатика и 

рачунарство 

 

     Домаћинство  

V-1 36 - 36 36 - 

V-2 36 36 - 36 - 

VI-1 36 36 36 36 - 

VI-2 36 36 - 36 - 

VII-1 36 36 - 36 36 

VII-2 36 - - 36 - 

VIII-1 34 34 - 34 - 

VIII-2 34 - - 34 - 

УКУПНО 284 

(100%) 

178 

(100%) 

72 

(100%) 

284 

(100%) 

36 

(100%) 
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Број нереализованих часова изборних предмета   у вишим разредима: 0 
 

 

РАЗРЕД 

 

Верска настава 

 

Грађанско васпитање 

 

Чувари природе  

 

Информатика и 

рачунарство 

V-1 - - - - 

V-2 - - - - 

VI-1 - - - - 

VI-2 - - - - 

VII-1 - - - - 

VII-2 - - - - 

VIII-1 - - -                 - 

VIII-2 - - - - 

УКУПНО 0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 
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4.1.3. Реализација планова редовне разредне наставе 

 

 

Број реализованих часова обавезних предмета  у нижим разредима:  23413 

 
 

РАЗРЕД 

Српски језик Енглески 

језик 

Музичка 

култура 

Ликовна 

култура 

Математика Свет око нас Природа и 

друштво 

Физичко 

васпитање 

I 

(9 одељ.) 

1617 648 323 324 1617 647 - 972 

II 

(7 одељ.) 

1258 504 252 502 1258 503 - 756 

III 

(9 одељ.) 

1618 648 324 648 1618 - 647 972 

IV 

(8 одељ.) 

1439 576 288 576 1439 - 575 864 

УКУПНО 5932 

(99,87%) 

2376 

(100 %) 

1187 

(99,92%) 

2050 

(99,9%) 

5932 

(99,87 %) 

1150 

( 99,74%) 

1222 

(99,84%) 

3564 

(100%) 
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Број нереализованих часова обавезних предмета  у нижим разредима:  23 

 
 

РАЗРЕД 

Српски језик Енглески 

језик 

Музичка 

култура 

Ликовна 

култура 

Математика Свет око нас Природа и 

друштво 

Физичко 

васпитање 

I 

(9 одељ.) 

3 0 1 0 3 1 - 0 

II 

(7 одељ.) 

2 0 0 2 2 1 - 0 

III 

(9 одељ.) 

2 0 0 0 2 - 1 0 

IV 

(8 одељ.) 

1 0 0 0 1 - 1 0 

УКУПНО 8 (0,13%) 0 (0%)  1(0,08%) 2(0,09%) 8 (0,13%) 2(0,17%) 2(0,16% 0(0%) 
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4.1.4. Реализација планова изборне разредне наставе 

 

Број реализованих часова изборних предмета  у нижим разредима:  2372 

РАЗРЕД Верска настава Народне традиција 

I 

(9 одељ.) 
323 324 

II 

(7 одељ.) 
251 252 

III 

(9 одељ.) 
323 324 

IV 

(8 одељ.) 
287 288 

УКУПНО 1184(99,66%) 1188(100%) 
 

 

Број нереализованих часова изборних предмета  у нижим разредима:    4 

РАЗРЕД Верска настава Народне традиција 

I 

(9 одељ.) 
1 0 

II 

(7 одељ.) 
1 0 

III 

(9 одељ.) 
1 0 

IV 

(8 одељ.) 
1 0 

УКУПНО 4(0,34%) 0(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 4 5 17 10 - 6 10 - 

V-2 11 4 9 16 12 - 12 10 - 

VI-1 9 5 5 13 10 11 9 10 - 

VI-2         - 

VII-1 9 5 5 10 6 6 6 10 17 

VII-2 9 5 16 14 6 9 12 10 11 

VIII-1 9 5 6 15 9 12 10 9 17 

VIII-2 9 4 9 20 6 10 18 6 8 

УКУП

НО 
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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 

(9 одељ.) 

161 0 153 0 0 

II 

(7 одељ.) 

113 0 110 0 0 

III 

(9 одељ.) 

158 0 163 0 0 

IV 

(8 одељ.) 

139 0 146 0 0 

УКУПНО 571 0 572 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 5 5 0 10 - 6 10 - 

V-2 14 5 9 16 12 - 12 10 - 

VI-1 9 5 5 13 10 8 0 10 - 

VI-2          

VII-1 9 4 5 10 6 7 6 9 17 

VII-2 30 4 0 14 6 0 12 10 3 

VIII-1 9 4 6 15 9 12 6 9 17 

VIII-2 16 4 9 20 8 10 18 4 2 

УКУП

НО 
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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 

(9 одељ.) 

0 0 0 0 0 

II 

(7 одељ.) 

12 0 0 0 0 

III 

(9 одељ.) 

0 0 10 0 0 

IV 

(8 одељ.) 

6 0 16 0 0 

УКУПНО 18 0 26 0 0 

 

 

4.4. Реализација такмичења  

 

У школској 2014/2015. години у такмичењима су учествовали ученици V-VIII разреда матичне школе и ИО Брежђе. 

 

предмет ниво такмичења 

школски општински окружни (градски) републички међународни 

Српски језик  5 2 1 0 

Математика   2 0 0 0 

Географија  4 1 0 0 

Хемија   1 0 0 0 

Смотра 

рецитатора 

1 1 0 0 0 

УКУПНО  14 3 1 0 
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4.5. Реализација планова индивидуалне наставе 

 

У школској 2014/2015. години број ученика који је наставу похађао по индивидуално-образовном плану био је 9.  

 

 

 

 

 

 

4.6.Реализација ваннаставних активности- екскурзије ученика      
 

Разредна настава 
 

Програм и план  екскурзије за ученике  од  I  до  IV разреда 

Време  реализације: 10. јун  2015. године.  

Трајање:  једнодневна           

Туристичка агенција: “Балканик“ Ваљево 

Реалација:  РАЈКОВИЋ- ВРЊАЧКА БАЊА-МАНАСТИР СТУДЕНИЦА- РАЈКОВИЋ 

 

Подносилац извештаја: Марија Филиповић, професор разредне наставе 

 

Остали учесници екскурзије: име, презиме, предметна настава 

- Јасмина Савић, наставник разредне наставе 

- Славица Томић, професор разредне наставе 

- Ивица Вучић , наставник разредне наставе 

 

ОБЛИК ИОП-А 

Р А З Р Е Д 

I 

 

II III IV V VI VII VIII 

ИОП-1   

(број деце) 

- - - - - 5 - - 

ИОП-2 

(број деце) 

- -  2 1 1 - - 
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- Гордана Гавриловић, професор разредне наставе 

- Душица Јовановић, професор разредне наставе 

- Марија Гачић, професор разредне наставе 

- Живорад Кандић, наставник разредне наставе 

- Раденка Кандић, наставник разредне наставе 

- Верица Бабић, наставник разредне наставе 

- Милош Вуковић, професор разредне наставе 

- Драгана Петронић, професор разредне наставе 

- Јованка Ускоковић, наставник разредне наставе 

- Биљана Павловић, професор разредне наставе 

- Олга петровић, директор 

- Јелена Филиповић, педагог 

 

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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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  
Реализовани 

садржаји 

Није 

реализовано 
   

Полазак ученика 7:30 аутобуска 

станица Мионица 

11:00 манастир Студеница 

15:00 Врњачка Бања 

19:30 Рајковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Манастир 

Стуреница 

-Врњачка Бања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилоком посете манастира 

Студеница ученици су се упознали 

са објектима из наше прошлости, 

разгледањем обележја и 

обавештавањем о догађајима и 

личносрима, што је имало за циљ 

увођење ученика у нашу ширу и 

даљу прошлост. Такође су 

примељена стечена знања ученика 

из Света око нас, као и уочавање 

значаја путева и важнијих 

саобраћајних средстава и знакова 

којима се људи служе. 

Циљ екскурзије је у потпуности 

остварен. Сви су задовољни 

реализацијом једнодневне 

екскурзије. 
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Предметна  настава 
 

Програм и план  екскурзије за ученике  од  V до  VI разреда 

Време  реализације: 18. мај  2015. године.  

Трајање:  једнодневна           

Туристичка агенција: “Балканик“ Ваљево 

Реалација:  РАЈКОВИЋ –МАНАСТИР МАНАСИЈА-РЕСАВСКА ПЕЋИНА-ЛИСИНЕ-БАБИНА РЕКА- РАЈКОВИЋ 

 

Подносилац извештаја:наставник географије Јасмина Илић 

(Веће,актив,тим, наставник, сарадник итд) 

 

Одговорно лице:стручни вођа пута Јасмина Илић 

(председник, руководилац,координатор..) 

 

Остали учесници екскурзије: име, презиме, предметна настава 

 Наставник српског језика: Данијела Алексић 

 Наставник Техничко и инф.образовање: Зоран Николов 

 Наставник биологије: Славица Туловић 

 Директор школе: Олга Петровић 

 

Циљ екскурзије: Непосредно упознавање ученика са наставним планом и програмом, мноштвом занимљивих природних и 

културно-историјских вредности Шумадије и Великог Поморавља. 

Задаци екскурзије: Обилазак етно-села Бабина река у селу Трбушница код Лазаревца, манастира Манасије, Ресавске 

пећине код Деспотовца, Парка макета бројних српских манастира и водопада Лисине на реци Врело, притоци реке Ресаве. 
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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  
Реализовани 

садржаји 

Није 

реализовано 
   

Полазак ученика: 06:20 ч.испред матичне 

школе у Рајковићу. 

10.00 ч. посета етно-селу Бабина река код 

Трбушнице, између Лазаревца и 

Аранђеловца, задржавање 20 мин. 

11.30 ч. успутно задржавање и краћи 

одмор у летњој башти мотела Стари 

Храст у Марковцу. 

12.00 ч. посета манастиру Манасија из 

15.в. задужбине деспота Стефана 

Лазаревића, обилазак 30 мин. 

14.00 ч. Обилазак Ресавске пећине, 30 

мин. 

15.30 ч. ручак у мотелу Ђула, у Лисинама 

и обилазак водопада Велики бук, високог 

20 м. 

17.00 ч. повратак ка Рајковићу и успутно 

задржавање у Аранђеловцу. 

21.30 ч. повратак ученика кућама. 

- Етно село Бабина 

река; 

- Манастир 

Манасија; 

- Ресавска пећина; 

- водопад Лисине. 

- Парк макета 

српских 

средњовековни

х манастира, 

услед недостатка 

времена. 

 

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 једнодневном 

екскурзијом. 
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Предметна  настава 
 

Програм и план  екскурзије за ученике  од  VII до  VIII разреда 

Време  реализације: 20. И 21. мај  2015. године.  

Трајање:  дводневна           

Туристичка агенција: “Балканик“ Ваљево 

Реалација:  РАЈКОВИЋ–МАНАСТИР ВАВАДЕЊЕ-КРАЉЕВО-МАНАСТИР ЖИЧА-МАТАРУШКА БАЊА-КОПАОНИК- 

РАЈКОВИЋ 

Подносилац извештаја:професор математике Михаило Вујић 

(Веће,актив,тим, наставник, сарадник итд) 

 

Одговорно лице: вођа пута Михаило Вујић 

(председник, руководилац,координатор..) 

 

Остали учесници екскурзије: име, презиме, предметна настава 

 Професор француског језика:Гордана Јаковљевић 

 Професор српског и књижевности:Марија Маринковић 

 Наставник математике: Владимир Радовић 

 Директор школе: Олга Петровић 

Циљ екскурзије: Непосредно упознавање ученика са наставним планом и програмом, мноштвом занимљивих природних и културно-

историјских  и верских вредности Западног Поморавља и Старовлашке-Рашке регије 

Задаци екскурзије: Обилазак манастира Ваведења и Благовештења у О.К. клисури , манастира Жича и Студеница   код Краљева, 

Панчићевог врха на Копаонику  манастира Љубостиња  код Трстеника, Матарушке Бање, и центра Краљева 
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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 заджене за 

евалуацију 

Области  Реализовани садржаји Није реализовано    

Полазак ученика: 07:00 ч. 

испред матичне школе у 

Рајковићу. 

09.30 ч. посета манастира 

Ваведење у Овчарско 

Кабларској клисури  

10.30 ч. ресторана у Овчар 

Бањи 

11.15ч. посета манастиру 

Благовештење  

13.15 ч. Обилазак манастира 

Жича задужбине Стефана 

првовенчаног 

15.00 ч.  манастир Студеница 

задужбина Стефана Немање 

познатог као Симеон 

Мироточиви 

18.00 ч. хотел Путник на 

Копаонику 

13.00ч. напуштен хотел и 

повратак 

15.00ч.манастир Љубостиња 

задужбина књегиње Милице 

16.00ч.Краљево 

обилазак центра града      

17.00ч. наставак пута 

19.15ч. Рајковић 

 

-Манастир Ваведење 

О.К клисура 

 

-Овчар Бања 

- Манастир 

Благовештење  

О.К.  клисура 

 

- Манастир Жича 

 

-Манастир Студеница 

 

-Копаоник 

 

-Конаци 

 

-Манастир  

Љубостиња 

 

-Краљево 

 

 

 

 

Панчићев врх  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици су на непосредан 

начин могли да се упознају 

са наставним планом и 

програмом географије, 

историје, веронауке, 

биологије, српског језика, 

физичког васпитања..што 

ће свакако допринети 

лакшем и бољем 

савладавању и разумевању 

градива из ових наставних 

предмета. 

 

 

 

 

 

 

Директор школе, вођа пута, 

наставници, ученици и њихови 

родитељи су задовољни 

циљевима и задацима 

реализованим овом дводневном 

екскурзијом. 
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4.7. Реализација завршног испита 

 

 

У школској 2014/2015. години укупан број ученика осмог разреда био је 25. 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. Почетком маја 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: 

 

0

10

20

30

40

50

60

Просечан број 
бодова по 

ученику

Проценат 
успешности 

ученика

Српски језик

Математика

Комбиновани тест

 

 

  

Након реализованог испита, ученици су приступили попуњавању листе жеља за 

упис у средње школе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годишњи извештај о раду Основне школе „Војвода Живојин Мишић“ 

Рајковић 

149 
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 Сви ученици су распоређени у средње школе у првом уписном кругу. Највише 

ученика 11 (44%) уписало је средњу техничку школу, економску  је уписало 8 (32%) 

ученика, а по три ученика (12%) уписало је медицинску и пољопривредну школу. 
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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: 

 

 

Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А  Н А С Т А В Н И К А  

предмет:    Професионална оријентација   разред: 7. 

 

Ред. 

број 

Н. 

теме 

Н А С Т А В Н Е  Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Време 

реализац

ије теме 

(месеци) 

Број 

часова 

потеми 

Бројчасоваза 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. Представљање програма и портфолија Септембар 1 1 0 0 

2. ПО и кључне компетенције које она развија Септембар 1 1 0 0 

3. Самоспознаја 
 

13 10 3 0 
- У свету интересовања 

- У свету вештина и интересовања 

- Пут способности 

- У очима других 

- Какав сам у тиму 

- Мој тип учења 

- Ја за десет година 

 

Октобар, 

новемба, 

децембар 

 

   



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

151 
 

- За родитеље и децу: моја очекивања 

4. Информисање и истраживање могућности школовања и каријере ( Упознавање са 

понудом информација и њиховим прибављањем, селекцијом и обрадом) 

 

 

 

 

 

 

Фебруар, 

март, 

април 

         11 

 

8 

 

         3 

   

         0 

- Слика савременог света рада 

- Прикупљање и начин обраде информација о пколама и занимањима 

- Повезивање области рада са занимањем 

- Путеви образовања и каријере 

- Поштујмо родну равноправност у професионалном и приватном животу 

- Припрема за интервју 

- Спровођење интервјуа 

- Припрема сусрета са представницима занимања у нашој школи 

- Представници занимања у нашој школи 

- Осврт на резултате информисања 

 

   

5. Реални сусрети 

Април 

          2 2 0 0 
- Посета средњој школи 

- Посета предузећу/установи/организацији/школи  
   

6. Евалуација програма ПО за 7. разред Мај 1 0 0 1 

УКУПНО: 29 22 6 1 
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А  Н А С Т А В Н И К А  

предмет: Професионална оријентација   разред : 8 

 
Ред. 

број 

Н. 

теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Време 

реализације теме 

(месеци) 

Број 

часова 

потеми 

Бројчасоваза 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. Представљање програма и портфолија Септембар 1 1 0 0 
2. Самоспознаја: 

Септембар, 

октобар 

6 3 2 1 
-Графикон интересовања 

-У свету врлина и вредности 

-Самоспознаја- то сам ја 

-Какав/каква сам на први поглед 

-Моја очекивања 

-Моја очекивања- колаж- рад са ученицима 

и родитељима 

 

 

 

 

   

3. Информисање и истраживање могућности 

школовања и каријере( Упознавање са 

понудом информација и њиховим 

прибављањем, селекцијом и обрадом) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Новембар, 

децембар, 

јануар, 

фебруар 

14 

 

 

10 

 

 

4 

 

 

0 

-Слике савременог света рада и кључне 

компетенције за занимања. 

-Образовни профили у средњим школама. 

-Мрежа средњих школа. 

- Захтев и занимања- одговарајуће 

способности и контраиндикације. 

- Сазнањем преко интернета куда после 

основне школе. 

- Путеви образовања и каријере. 

- Припрема и спровођење интервјуа. 

- Опис занимања помоћу мапе ума. 

- Критеријуми за избор школе. 

- Поштујмо родну равноправност при 

избору занимања. 

- Испитивање ставова- радни учинак и 
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доходак. 

- Избор занимања и приходи. 

- Орјентација ствара јасну слику. 

- Опис занимања уз помоћ мапе уам на 

родитељском састанку 

4. Реални сусрети  

 
             5 4 1 0 

- Припрема за реалне сусрете. 

- Учење путем реалних сусрета. 

- Документација за реалне сусрете. 

- Рефлексија о учењу у оквиру реалних 

сусрета 

 

Март,  

април 

 

 

   

5. Одлука  

 
8 7 1 0 

- Обука за конкурисање 

- На разговору у предузећу 

- Предузетништво 

- Моја одлука о школи и занимању 

- Саветодавни рад 

- Моји родитељи- моја подршка на путу до 

одлуке- рад са родитељима и ученицима 

Април, 

мај 
 

   

УКУПНО: 34 25 8 1 
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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 планиран је рад драмске, ликовне, 

литерарне, математичке, историјско - географске секције. 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 2014/15. години организоване су две недеље школског спорта у 

октобру и априлу. 

 

 

 

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.  

 

5.6. Реализација плана заштите животне средине 

 

Активности на заштити животне средине одвијаће 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 
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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 ће се реализовати 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. 

 

 

Током трајања 

Развојног плана. 

-директор школе 

- пегагог 

-разредне 

старешине 

 

 -упитници за ученике 

Организовати посете 

ученика разним 

културним и 

административним  

установама у 

окружењу ради 

упознавања са 

њиховим радом, 

значајем и улогом у 

друштву. 

 

 

Током трајања 

Развојног плана. 

-директор школе 

- пегагог 

-разредне 

старешине 

-Ђачки парламент 

 

-упитници за ученике 

- записници 

-фотографије 
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5.9.План 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 трајања 

Развојног плана. 
- 

директор 

- 

пројектни тим 

-документација 

Информисати 

наставничко веће о 

програмима, 

циљевима, задацима 

пројекта. 

Током трајања 

Развојног плана. 
- 

директор 

- 

пројектни тим 

-записник са 

Наставничког већа 

Пратити конкурсе за 

националне и 

међународне пројекте. 

 

Током трајања 

Развојног плана. 
- 

директор 

- 

пројектни тим 

- конкурса 

Информисати 

наставнике о 

актуелним пројектима. 

 

Током трајања 

Развојног плана. 
- 

директор 

- 

пројектни тим 

- записник са 

Наставничког већа 
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Поред ових предвиђених активности и пројеката, у месецу марту, школа је 

учествовала и у Пројекту „Бесплатни уџбеници за школску 2015/2016. годину“ које је 

организовало Министарство просвете, науке и технолошког развоја, а све у циљу 

помоћи угроженим ученицима.  

На основу документације коју су учитељи у сарадњи са родитељима ученика 

требали да прикупе, ученици су могли да добију бесплатне уџбенике у вредности од 

2000 до 8000 динара. Односно, ученици од I до IV разреда, који су остварили право на 

бесплатне уџбенике,  могли да  од 2000 (50%) до 4000 (100%) динара за наручивање 

уџбеника, ученици од V до VI разреда су могли да добију од 3000 (50%) до 6000 

(100%) динара, а ученици VII и VIII разреда од 4000 (50%) до 8000 (100%) динара за 

наруџбину уџбеника. 

127 наших ученика је остварило право на један део бесплатних уџбеника. 

Школа је такође учествовалау пројекту „Пожели жељу коју ће Суверени Војни 

Малтешки Ред да испуни“. Ово је пројекат који за циљ има да деца, која се налазе на 

подручју поплављених области, а ученици су основних школа, добију прилику да им се 

жеље и снови остваре. 

Да би учествовали, кандидати, кандидати морају да пошању у прилогу пријаву 

(формулар) са својим жељама у Амбасаду Суверене Војне Малте. Анбасада ће послати 

Комисији жеље, који ће према одговарајућем буџету изабрати оне жеље које су 

економски подношљиве и практично изводљиве и унети их на њихову листу. Коначна 

листа ће бити састављена 13. септембра 2015. године. Званична церемонија ће бити 

одржана 13. октобра 2015. године  на празник Глазбе благословеног Герарда, који је 

оснивач Малтешког реда. 

Школа је током 2014/2015. године поново послала и обновила захтев за замену 

и поправку оштећеног крова у издвојеном одељењу у Буковцу. 

 

 

 

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 2014/2015. године: 

 

- Иновативни облици рада примењивани су кроз огледне и угледне часове;  

- Наставници су упознати са начинима евалуације постигнућа ученика; 

- Формиране две мултимедијалне учионице како би се на адекватнији начин користила 

аудиовизуелна и техничка наставна средстава; 

- 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; 
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- 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 часопис Савремена школа и правну базу Параграф лекс. 

 

 

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. 

Педагошко – инструктивним увидом наставе, 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. 

 

Реализоване активности у току школске 2014/2015. године: 

1. Преглед глобалних планова 

2. Преглед оперативних планова 

3. Распоред држања огледних часова 

4. Праћење рада приправника 

5. Распоред праћења редовне наставе 

6. Преглед дневника васпитно-образовног рада 

7. Праћење редовне наставе; посета часова са циљем увида у организацију наставног 

рада и квалитет  припрема за наставу 

8. Евалуација оствареног педагошко-инструктивног рада 

9. Преглед матичних књига 

10. Евалуација оствареног образовно – васпитног рада упознавање стручних актива, 

одељењских већа и наставничког већа са резултатима анализа, испитивања, 

проучавања и истраживања, 
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6.3. Реализација плана унапређења матријално-техничких услова 

 

У току школске 2014/2015. године набављено је:  

- набављени бројни мултимедијални наставни садржаји за потребе мултимедијалне 

учионице; 

-набављене су фудбалске лопте за потребе физичког васпитања како у матичној школи 

тако и у свим издвојеним одељењима. Такође, где је било потребе, обезбеђене су лопте 

за рукомет и одбојку. 

- добијен одређени број књига за школску библиотеку; 

- набављене табле за столове и столице 

- направљена два помоћна кабинета, за географију и хемију, у матичној школи; 

 

 

6.4. Реализација плана стручног усавршавања 
 

Стручно усавршавање се остварује по посебним програмима који могу бити 

обавезни и изборни, а све у циљу професионалног развоја који подразумева развијање 

компетенција наставника, васпитача и стручног сарадника  ради квалитетнијег 

обављања посла и унапређивања развоја ученика и њиховог нивоа постигнућа. Део 

професионалног развоја је стручно усавршавање које подразумева стицање нових  и 

усавршавање постојећих компетенција важних за унапређивање васпитно – 

образовног, образовно – васпитног, васпитног, стручног рада и неге деце. Саставни део 

професионалног развоја јесте и развој каријере напредовањем у одређено звање. 

Наставник, васпитач и стручни сарадник може током рада и професионалног развоја да 

напредује стицањем звања: педагошки саветник, самостални педагошки саветник, 

виши педагошки саветник и високи педагошки саветник. 

Поступак за стицање  одговарајућег звања покреће наставник, васпитач и стручни 

сарадник подношењем захтева установи, са доказима о испуњености услова за стицање 

звања прописаних правилником о сталном стручном усавршавању. 

 

Приоритетне области стручног усавршавања од значаја за развој образовања и 

васпитања јесу: 

-превенција насиља, злостављања и занемаривања 

-превенција дискриминације 

-инклузија деце и ученика са сметњаама у развоју и из друштвено 

маргинализованих група 

-комуникацијске вештине 

-учење да се учи и развијање мотивације за учење 

-јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области 

иновативних метода наставе и управљања одељењем 

-сарадња са родитељима, ученицима и ученичким парламентом   

-информационо – комуникационе технологије 

 

Наставник и стручни сарадник на основу Правилника има право и дужност да 

сваке школске године учествује у оставривању различитих облика стручног 

усавршавања у установи, и то да: 

-прикаже поједини облик стручног усавршавања који је похађао; примену наученог 

са стручног усавршавања; резултате праћења развоја детета; стручну књигу, 

приручник, стручни чланак, дидактички материјал; резултате обављеног 

истраживања и сл.  
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-одржи угледни час; активност; води радионицу 

-присуствује активностима – учествује у анализи 

-учествује у истраживањима; пројектима образовно – васпитног карактера; 

програмима од националног значаја у установи; програмима огледа 

Потребе и приоритете стручног усавршавања установа је планирати на основу 

исказаних личних планова професионалног развоја наставнника и стручног сарадника, 

резултата самовредновања и вредновања квалитета рада установе, извештаја о 

остварености стандарда постигнућа, задовољства ученика и родитеља и других 

показатеља квалитета образовно – васпитног рада.        

У школској 2014/2015. години биле су планиране следеће активности: 

-Организовање семинара „Архимедесова математичка трибина за учење“; 

-Организовање семинара „Методички приступ обради књижевности у млађим 

разредима“; 

-Организовање семинара „100 игара- односно игре за развој моторичких, 

психичких и социјалних способности деце и дечјих група“; 

-Организовањесеминара„Да у школи свако учи радосно и лако“; 

-Организовање семинара „Водич за час одељењског старешине“; 

-Организовање угледног часа; 

-Праћење стручне литературе; 

-Излагање са стручних усавршавања 

Међутим, због лоше финансијске ситуације у општини Мионица школа није била 

у могућности да реализује ниједан од планираних семинара. Ни ребалансом буџета, 

средства нису обезбеђена за потребе стручног усавршавања, тако да ова ставка из 

финансијског плана школе није реализована.  
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6.5. Реализација плана самовредновања 

 

 

Тим за самовредновање именован одлуком директора за школску годину: 2014/`15. 

 

Име и презиме 

 

Занимање Представник Улога у тиму 

Јасмина Илић Наставник 

географије 

Стручно веће 

друш. наука 

Руководилац 

тима 

Светлана Ђуковић 

Матић 

Наставник  

историје 

Стручно веће 

друш. наука 

Члан 

Зоран Никовов Наставник тех. и 

инф. Образовања 

Стручно веће 

вештина 

Члан 

Драгана Петронић Наставник разредне 

наставе   

Стручно веће 

разр. наставе 

Члан 

Јованка Ускоковић Наставник разредне 

наставе   

Стручно веће 

разр. наставе 

Члан 

Јелена Филипови Педагог Стручна служба Члан 

Представник Савета 

родитеља 

 

 

родитеља Члан 

Представник 

ученичког парламента 

 ученика Члан 

 

 

 

6.6. Реализација развојног плана 

 

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

Плана рада за школску 2014/2015.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. 
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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. 

У  школској 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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ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ
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