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„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 
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Број ученика 
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Број запоселних 
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Е- mail школе 

 

rajskola@ptt.rs 

 

Број смена 

 

Једна – прва  

 

Број језика који се уче 

 

Два- енглески и француски језик 
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РЕЧ ДИРЕКТОРА 

 

Школска 2013/2014. година протекла је без већих проблема, пратећи годишњи план 

рада. Највећи број активности био је усмерен на подижање квалитета наставе и подршке 

ученицима. То смо остварили опремањем две мултимедијалне учионице садржајима који 

прате наставни план и програм али олакшавају разумевање и  учење нових наставних 

садржаја. Овај вид очигледније наставе изузетно је битан за ученике којима је потребна 

додатна подршка у учењу.  

Поред побољшања наставе, побољшани су и материјално- технички услови у 

неколико издвојених одељења обезбеђивањем санитарних чворова унутар школске зграде. 

На овај начин обезбеђен је квалитетнији боравак деце у школи, побољшани су хигијенски 

и здравствени услови, а за све ученике наших школа обезбеђени су приближно једнаки 

услови за време боравка у школи. 

Као што је речено, у току школске 2013/2014. године није било већих измена у 

организацији образовно-васпитног рада. Међутим, због нејасноћа у законским прописима  

школа је донела одлуку да неорганизује ексурзије ученика које су планиране Годишњим 

планом рада за  мај месец 2014. године. 

Настава у школској 2013/2014. години није реализована у периоду 15.-16. маја 

2014. године због одлуке Штаба за ванредне ситуације Општине Мионица. Општину 

Мионица као и бројне општине погодиле су временске неприлике изазване великом  

количином кише.  

Надокнада часова организована је сажимањем градива и организацијом надокнаде 

у претчасу и петом односно шестом часу за ниже разреде, или у претчасу и седмом часу за 

више разреде, где је то било могуће реализовати. 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).   

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). 

Наставници су током године благовремено обавештавани о новинама у области 

образовања и васпитања ( оцењивање ученика, портфолио, праћење напредовања 

ученика...). Све новине презентоване су на седницама Наставничког већа од стране 

стручне службе. 

У школској 2013/14. години Актив за развојно планирање урадио је предлог 

Развојног плана за период 2013/2014.- 2018/2019. година, који је подржан од стране 

Наставничког већа и усвојен од стране Школског одбора. 

 Током целе школске године школа је оставаривала сарадњу родитељима ученика, 

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. 

 Што се тиче финансирања, школа је током 2013/14. години имала бољу сарадњу са 

локалном самоуправом која је редовно обезбеђивала новац планиран активностима из 
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финансијског плана, изузев нередовне исплате путних трошкова и јубиларних награда за 

запослене.  

 

МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

 

1) Стање 

 

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 

квалитетне 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.  

 

 

2) Промене у току школске године 

 

У току школске 2013/14. године набављена су одређена наставна средства. Од 

стране „Теленор фондације“ а у оквиру пројекта Квалитетније образованје ученикау 

новембру 2013. године школа је добила 9 лап топ рачунара и 6 модема за брзи интернет. У 

матичној школи и ИО Брежђе формирана је по мултимедијална учионица а припремљени 

су и бројни мултимедијални наставни садржаји који се користе.  

У другом полугодишту 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. 

Од председника општине, школа је у другом полугодишту добила одређени број 

књига за школску библиотеку. 

За потребе школске сале која се користи за бројна дешавања (приредбе, свечаности, 

завршни испит, настава физичког васпитања у зимском периоду) набављене су завесе. 

Реализацијом пројекта Министрства просвете обезбеђени су санитарни чворови у 

ИО Буковац, Брежђе и Планиница. Радови су изведени у периоду јун-јул 2014. године. 

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

постигнут одличан успех и примерно владање. 

Општина Мионица је за најуспешније ученике осмог разреда (3 ученика наше 

школе) обезбедила летовање у Грчкој.  

Црвени крст Србије, огранак Мионица обезбедила је летовање за 4 најуспешнија 

ученика петог и шестог разреда наше школе на црногорском летовалишту у Баошићима. 
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КАДРОВСКИ УСЛОВИ 

 

1) Стање 

 

У школској 2013/2014. години ОШ „ Војвода Живојин Мишић“ реализованје 

наставни план и програм захваљујући ангажовању 33 наставних радника ( 15 у разредној 

настави, 17 у предметној  и 1 вероучитељ ) и 2 ненаставна радника (директор и стручни 

сарадник - педагог ). Од тога 23 радника са VII степеном стручне спреме, 9 радникa са VI 

степеном стручне спреме и 1 радник са IV 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. 

11 г 9м ДА 100 % 0 % 

2.  Гордана 

Јаоковљевић 

Проф. француског 

ј. 

Франц. ј. 

Енглески ј. 

16 г 5м ДА 100 % 0 % 

3. Миша  

Дудић 

Академски сликар Ликовна 

култура-  

17 г 3м ДА 50%  0 % 

4. Марија 

Којић 

Музички сарадник Музичка 

култура 

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

5. Јована Ристовић Проф. историје Историја 1 г   6м НЕ 70% 35 %  
ОШ “Стеван Филиповић“ Дивци 

6. Владимир 

Машић 

Проф. географије Географија 1 г НЕ  70% 0 %  

7. Зоран  

Николов 

Проф. техничког  

образовања 

Тех. и инф.  

Инф. и рач. 

21 г 1м ДА 100 % 0 % 

8. Михаило 

 Вујић 

Проф. математике Математика 7 г 10м ДА 90 % 0 %  

9. Славица 

Туловић 

Проф. биологије Биологија; 

Чувари пр. 

14 г 5м  ДА  85 %  0 % 

10. Слађана  

Павловић 

Наст. хемије Хемија 1 г НЕ 40%  60 %  
(ОШ у Ставама) 

11. Светомир 

Јовановић 

Наставник 

физичког васп. 

Физичко 

васпитање 

29 г 7м ДА 40%  50 %  
(ОШ„М.Марковић“,Д.Лесковице) 

12. Софија Ђедовић Проф.  

енглеског ј. 

Енглески језик 1г 8м НЕ 100 % 0 % 

13. Неда Шарчевић Проф.  

енглеског ј. 

Енглески језик 2 г  9м НЕ 100 % 0 % 

14. Сања  

Гњато 

Инж.орган.наука 

 

Физика 2 г 11м НЕ 55 % 45%  
( ОШ „М. Глишић“ В. Каменица) 

15. Ивана  

Ћирић 

Проф. физичког 

васпитања 

Физичко в. 

Изаб. спорт 

0 г НЕ 80 % 0 % 

16. Марија 

Маринковић 

Проф. српског ј. Српски језик 

 

5г 11м НЕ 95 % 0 % 

17. Владимир 

Радовић 

Инжењер 

електротехнике 

Математика 2г 7м НЕ 100 % 0 % 

18. Никола Вероучитељ Верска настава 7 г 9м НЕ 85 % 0 % 



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

8 
 

Петровић 

 

Разредна  настава:  

 
 

Рб 

Име и 

презиме  

наставника 

Врста стручне 

спреме 

Радно место  Године 

радног 

стажа 

Лиценца % ангажовања у 

школи 

% ангажовања 

у другој школи 

(којој) 
19.  Бабић 

Верица 

Наст. разредне 

наставе 

ИО Кључ 29 г 8м ДА 100 % 0 % 

20.  Богојевић Дејан Проф. разредне 

.наставе 

ИО Осеченица 18 г 10м ДА 100 % 0 % 

21. Вучић  

Ивица 

Наст.разредне 

наставе 

ИО Брежђе 22 г 10м ДА 100 % 0 % 

22. Ђурић  

Наташа 

Проф. разредне 

.наставе 

ИО Крчмар 4 г 5м  ДА 100 % 0 % 

23. Јовановић 

Душица  

Проф. разредне 

.наставе 

ИО Осеченица 16 г 11м ДА  100 % 0 % 

24. Кандић Живорад Наст.разредне 

наставе 

ИО Буковац 27 г 7м ДА  100 % 0 % 

25. Кандић Раденка Наст.разредне 

наставе 

ИО Буковац 24 г ДА 100 % 0 % 

26. Павловић 

Биљана 

Проф. разредне 

.наставе 

ИО Толић 11 г 1м ДА 100 % 0 % 

27. Петровић 

Виолета 

Проф. разредне 

.наставе 

ИО Брежђе 6 г 8м НЕ  100 % 0 % 

28. Петронић 

Драгана 

Проф. разредне 

.наставе 

ИО Ђурђевац 10 г 6м ДА 100 % 0 % 

29. Савић 

Јасмина 

Наст. разредне 

наставе 

Матична школа 29 г 10м ДА 100 % 0 % 

30. Ускоковић 

Јованка 

Наст.разредне 

наставе 

ИО ПЛаниница 26 г 10м ДА 100 % 0 % 

31. Миливојевић 

Бранка  

Проф. разредне 

наставе 

Матична школа 3 г  10м НЕ 100 % 0 % 

32. Милош Вуковић Проф. разредне 

наставе 

ИО Кључ 11м НЕ 100 % 0 % 

33. Вук  

Секач 

Проф. разредне 

наставе 

ИО Осеченица 2г 10м НЕ 100 % 0 % 

 
Наставни кадар на трудничком и породиљском одсуству: 

 
Име и презиме  

Наставника 

Врста стручне 

спреме 

Предмет који 

предаје  

Године 

радног 

стажа 

Лиценца % ангаж. у 

школи 

% ангажовања 

у другој школи 

(којој) 
Филиповић Марија Проф. разредне 

наставе 

Разредна 

настава 

4 г 11м ДА 100 % 0 % 

Светлана Ђуковић 

Матић 

Проф. историје историја 7 г 6м ДА  70%  0 % 

Јасмина  

Илић 

Проф. географије географија 7 г ДА  70%  0 % 

Бојана  

Марковић 

Проф. физичког 

васпитања 

Физичко васп. 

Изабр. спорт 

5 г 11м ДА 80 % 20 % 

Наталија 

Челекетић 

Психолог  Струча служба 9 г ДА 100% 0 % 
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Ваннаставни радници 

 
 

Рб 

Име и 

презиме  

Врста стручне 

спреме 

Послови на 

којима ради  

Године 

р.стажа 

Лиценца % ангажовања у 

школи 

% ангажовања 

у другој школи 
34.  Олга 

 Петровић 

Проф. разредне 

наставе` 

директор 23 г 3м ДА 100% - 

35.  Јасмина  

Бабић 

Дипл. педагог Стручни 

сарадник 

2 г 11м НЕ 100% - 

36. Вера 

Манојловић 

Дипл. правник Секретар 34 г 5м 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  23 г 4м  

39. Радиша Војиновић Домар- ложач- Рајковић 25 г 4м 

40.  Мирољуб Станковић Домар- ложач–Брежђе 29 г 1м  

41 Велинка Станковић Спремачица-Брежђе 27 г 6м 

42. Мирјана Војиновић Помоћни радник-Осеченица 4 г 

43.  Милорад Гођевац Помоћни радник-Буковац 11 г 7м 

44.  Видинка Секулић Помоћни радник-Кључ 24 г 5м  

45.  Негован Суботић Помоћни радник-Крчмар 29 г 11м 

46.  БабићМихаило Помоћни радник-Ђурђевац 24г 10м 

47.  Милена Милетић Помоћни радник-Толић 21 г 9м  

48.  Милица Ускоковић Помоћни радник-Планиница 9 г 11м 
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У односу на стручну спрему: 

 

 

o 32 радника са високом стручном спремом 

 

o 9 радника са вишом стручном спремом 

 

o 1 радник са средњом стручном спремом 

 

o  10 радника са нижом стручном спремом 

 

 

 

У односу на године радног стажа структура је била следећа: 

 

 

 До 5 година радног стажа  -----------------------14 

 

 Од 6 до 10 година радног стажа----------------- 9 

 

 Од 11 до 20 година радног стажа--------------- 10 

 

 Од 21 до 30 година радног стажа--------------- 19 

 

 Од 31 до 35 година радног стажа--------------- 1 

 

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

 

Од почетка другог полугодишта на радном месту наставника енглеског језика 

уместо запослене Софије Ђедовић, која је од 20. јануара 2014.г. на породиљском 

одсуству, радила јеСлађана Бошковић (VII степен). 

Од почетка другог полугодишта на радном месту наставника разредне наставе 

уместо запослене Виолете Петровић, која је од 20. јануара 2014.г. на породиљском 

одсуству, радила јеГордана Гавриловић (VII степен). 

Од априла 2014. године, на радно место наставника географије са породиљског 

одсуства вратила се Јасмина Илић, коју је до тада мењао Владимир Машић (VII степен). 

Од маја 2014. године на радном месту наставника историје уместо запослене 

Јоване Ристовић, која је отвориа боловање ради одржавања трудноће, радио је Владимир 

Машић, наставник географије због недостатка стручног кадра. 
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УЧЕНИЦИ 

 

 

1) Бројно стање по одељењима 

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

Рајковић 7 4 11 8 30 22 15 17 12 66 96 

Брежђе 7 3 10 4 24 14 9 8 7 38 62 

Осеченица 6 6 10 11 33      33 

Буковац 3 2 3 5 13      13 

Крчмар 4 1 1 3 9      9 

Кључ 2 8 2 3 15      15 

Ђурђевац 0 3 0 1 4      4 

Планиница 2 1 2 1 6      6 

Толић 0 2 1 1 4      4 

УКУПНО 31 30 40 37 138 36 24 25 19 104 242 
 

 

2) Промене у бројном стању у току школске године 

 

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

Рајковић 6 4 11 8 29 22 14 17 12 65 94 

Брежђе 7 2 10 4 23 14 9 8 7 38 61 

Осеченица 6 5 10 11 32      32 

Буковац 3 2 3 5 13      13 

Крчмар 4 1 1 3 9      9 

Кључ 2 8 2 2 14      14 

Ђурђевац 0 3 0 1 4      4 

Планиница 2 1 2 1 6      6 

Толић 0 2 1 1 4      4 

УКУПНО 30 28 40 36 134 36 23 25 19 103 237 
 

 

3) Ученици који су се уписали у први разред 

 

Упис у први разред обављен је за сву децу рођену у периоду од 1. марта 2005. године до  

1. марта 2006. године. Испитивање ове деце је обављено у периоду од10.04.2013. 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. 

У оквиру испитивања зрелости за полазак у школу нове генерације ученика, тестирана су 

31 будући првак.  
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4) Здравствене, психолошке и социјалне карактеристике ученика првака 

 

  

 

Образовни ниво родитеља  

 
 НОШ ОШ ССС ВСС 

ОТАЦ- БРОЈ 0 19 12 0 

% 0 % 61, 3% 38,7  % 0  % 

МАЈКА- БРОЈ 2 16 12 1 

% 6,5 % 51, 6 % 38,7  % 3,2 % 

 

Запосленост родитеља 

 
 Запослени  Незапослени  

ОТАЦ- БРОЈ 7 24 

% 22,6  % 77,4  % 

МАЈКА- БРОЈ 1 30 

% 3,2 % 96,8  % 

 

Стамбени услови 

 
 У породичној кући  Подстанари 

БРОЈ 31 0 

% 100 % 0  % 

 
Дефицијентност породице  

 
 Са  оба 

родитеља 

Разведени 

родитељи  

Без оца Без мајке Стараоци 

БРОЈ 28 3 0 0 0 

% 90,3  % 9,7  % 0 % 0  % 0 % 

 
 

 

ШКОЛА 

  

 НИВО ОБРАЗОВАЊА РОДИТЕЉА РЕЗУЛТАТИ 

ТЕСТИРАЊА 

 

ПОЛ   ОТАЦ  МАЈКА    

 

АS-IQ 
 

свега 

 

 

М 

Ж нош ош ссс всс нош ош ссс всс  

А 

 

Б 

 

Ц  

 

Д 

 

Е 

Рајковић 7 4 3 0 4 3 0 0 5 2 0 0 4 2 1 0 108 

Брежђе 7 1 6 0 2 5 0 1 2 3 1 2 4 1 0 0 112 

Осеченица 6 2 4 0 6 0 0 0 3 3 0 0 0 3 3 0 95,5 

Буковац 3 1 2 0 3 0 0 0 2 1 0 1 2 0 0 0 116 

Планиница 2 2 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 91,5 

Кључ 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 113,5 

Крчмар 4 1 3 0 1 3 0 1 2 1 0 0 1 3 0 0 103 

УКУПНО 31 13 18 0 19 12 0 2 16 12 1 3 12 11 5 0 108,5 
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5) Успех ученика на крају школске године- табеларни и графички прикази 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 
63 67 

2 
0 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 
220 
230 
240 

Oдличан успех Врло добар 
успех 

Добар успех Довољан успех 

УСПЕХ УЧЕНИКА 

УСПЕХ УЧЕНИКА 



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

15 
 

    

УСПЕХ УЧЕНИКА 

  

Разред Укупно Позитиван  успех Негативан успех 

  

Неоцењених 

                    Свега                 Свега    

    Одлич Вр.           

доб 

Добар Довољ број     % са 

1 

са 

2 

са 

3 

са 4  са 5 број %   % 

I  30                         -  - 

II 28 12 11 5 0 28 100% - - - - - - -  - 

III 40 14 14 12 0 40 100% - - - - - - -  - 

IV 36 16 9 10 1 36 100% - - - - - - -  - 

I-IV 134 

(104) 

42 34 27 1 104 100% - - - - - - -  - 

V 36 12 8 15 1 36  

100% 

- - - - - - -  - 

VI 23 9 3 11 0 23  

100% 

- - - - - - -  - 

VII 25 6 11 8 0 25  

100% 

- - - - - - -  - 

VIII 19 6 7 6 0 19  

100% 

- - - - - - -  - 

V-VIII 103 33 29 40 1 103  

100% 

- - - - -  

- 

-  - 

I-VIII 207 

(237) 

75 63 67 2 207  

 

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 Катарина Савић, ученица 

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

такмичењима. 

 

 

 

 

7) Ученици носиоци Вукових диплома 
 

У школској 2013/2014. години наша школа је имала 2 ученика који су носиоци Вукове 

дипломе. То су: ученик Владимир Ђорђевић VIII -1 и Катарина Савић- ученица VIII-2. 

 

 
8) Ученици носиоци посебних диплома 

 

У школској 2013/2014. години наша школа нијеје имала  ученика који су носиоци 

посебних диплома. 
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9) Резултати ученика на завршном испиту 

 

Од понедељка до среде -16, 17. и 18. јуна  2014. године у ОШ “Војвода Живојин 

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

ученици осмог разреда (19 ученика).  18 ученика је радило задатке користећи званичне 

тестове, док су за једног ученика који наставу похађа по измењеном индивидуалном плану 

креирани посебни тестови, за шта је био задужен тим за инклузивно образовање и 

предметни наставници.  

Завршни испит из СРПСКОГ ЈЕЗИКА организован је у понедељак, 16.јуна.  

Завршни испит из МАТЕМАТИКЕ организован је у уторак, 17. јуна.  

Завршни испит КОМБИНОВАНОГ ТЕСТА знања природних и друштвених наука 

организован је у среду, 19. 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 је 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 ученици су показали следеће просечне резултате: 

 

 Српски језик- 10,1 поена  од 16  поена  (63,12 %) 

 Математика - 7,4  поена од 16 поена      (46,25 %) 

 Комбиновани тест- 5  поена од 8 поена  (62,5%) 

 Просечан број бодова по ученику - 22 од 40   (55 %) 
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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 2013/2014. години ученици наше школе приступили су такмичењима из 

следећих наставних предмета: српски језик, математика, историја, географија и хемија.  

 

 

Постигнућа ученика на такмичењу из српског језика 

 

Општинскотакмичењеизсрпског језикаодржаноје                                                                                                

08. марта 2014. 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 13:00 сати и том приликом ученици су постигли следеће резултате: 

  

рб. Име и презиме Разред Број бодова Наставник 

1. Милка Марковић 5. разред 17 Данијела Алексић 

2. Урош Миловановић 5. разред 10 Марија Маринковић 

3. Иван Шујдовић 5. разред 18 Марија Маринковић 

4. Сузана Баштић 6. разред 11 Данијела Алексић 

5. Кристина Савић 6. разред 11 Данијела Алексић 

6. Жељана Средојевић 6. разред 16 Марија Маринковић 

7. Јелена Рулић 7. разред 15 Марија Маринковић 

8. Катарина Савић 8. разред 14 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 три 

ученика наше школе пласирало у даљи ток такмичења – Милка Марковић, Иван Шујдовић 

и Жељана Средојевић. 

Чланови комисије општинског такмичења из српског језика  били су: 

1. Марија Маринковић 

2. Данијела Алексић 

3. Радојка Ивановић 

4. Милан Петковић 

Окружнотакмичењеизсрпског језикаодржаноје                                                                                                

05. априла 2014. године. Учешће на такмичењу су узели ученици петог, шестог и седмог 

разреда. На окружно такмичење накнадно се пласирала ученица седмог разреда Јелена 

Рулић, која је на општинском такмичењу освојила 15 бодова, а како је бодовна граница 

померена, Јелени је одобрен пролаз у даљи ток такмичења. 

Окружно такмичење из српског језика је одржано у ОШ „Милован Глишић“ 

Ваљево са почетком у 13:00 сати и том приликом ученици су постигли следеће резултате: 
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рб. Име и презиме Разред Број бодова Наставник 

1. Милка Марковић 5. разред 12 Данијела Алексић 

2. Иван Шујдовић 5. разред 11 Марија Маринковић 

3. Жељана Средојевић 6. разред 15 Марија Маринковић 

4. Јелена Рулић 7. разред 12 Марија Маринковић 

 

Ученица Жељана Средојевић је освојила друго место, а пласман на републичко 

такмичење за овај узраст не постоји. Ученица седмог разреда није освојила потребан број 

поена за пролаз на републички ниво.  

 

Постигнућа ученика на такмичењу из математике 

 

Општинскотакмичењеизматематикеодржаноје                                                                                                

01. марта 2014. године. Учешће на такмичењу су узели ученици шестог и осмог 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. Жељана Средојевић 6. разред 0 Владимир Радовић 

2. Катарина Ивановић 8. разред 5 Владимир Радовић 

3. Катарина Савић 8. разред 25 Владимир Радовић 

4. НемањаУрошевић 8. разред 6 Владимир Радовић 

5. Александра Вукићевић 8. разред 5 Владимир Радовић 

 

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

било потребно задовољити за пласман на окружно такмичење је 60, тако да наши ученици 

нису оставрили потребан број поена за даљи пласман. Међутим, с обзиром на одлку 

Друштва математичара Србије да се умањи број бодова за пролаз на окружно такмичење, 

ученица Катарина Савић учествоваће на окружном такмичењу. 

Чланови комисије општинског такмичења из математике  били су: 

1. Бранко Петковић 

2. Миладин Гвозденовић 

3. Бранко Ђорђевић 

Окружнотакмичењеизматематикеодржаноје                                                                                                

05. априла 2014. године. Учешће на такмичењу узела је ученицаосмог разреда наше 

школе.Окружно такмичење из математике је одржано у ОШ „Сестре Илић“ Ваљево са 

почетком у 10:00 сати и том приликом ученицаје  постигла следећи резултат: 

 

рб. Име и презиме Разред Број бодова Наставник 

1. Катарина Савић 8. разред 0 Владимир Радовић 

 

С обзиром на освојени број поена, учени се није пласирала у даљи ток такмичења. 
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Постигнућа ученика на такмичењу из историје и географије 

 
 

У суботу, 22. марта и недељу 23. марта 2014. године одржана су општинска 

такмичења из историје (субота у 13.00 ч.)  односно географија (недеља у 9.00 ч.). 

Такмичења су одржана у ОШ „Милан Ракић“ Мионица. 

 

Резултати - историја: 

 
Р Име и презиме учесника разред бр. бодова наставник 

1. Милка Марковић 5. разред 23 Јована Ристовић 

2. Бојан Миливојевић 5. разред 26.5 Јована Ристовић 

3. Милош Јелић 5. разред 29 Јована Ристовић 

4. Ивана Ивановић 5. разред 21 Јована Ристовић 

 
Чланови комисије:  

1. Машић Владимир 

2. Милена Јовановић 

3. Слађана Бошковић 

 

Резултати - географија: 

 
Р Име и презиме учесника разред бр.бодова наставник 

1. Јелена Рулић 7.  разред 64 Владимир Машић 

2. Тамара Симовић 7. разред 53 Владимир Машић 

 
Чланови комисије: 

1. Верољуб Бојичић 

2. Јелена Павловић 

3. Верица Симић 

 

Ниједан ученик није освојио број поена који је био потребан за пролаз у даљи ток 

такмичења, односно на окружни ниво.  
 

Постигнућа ученика на такмичењу из хемије 

 
Општинскотакмичењеизхемијеодржаноје                                                                                                

08. марта 2014. године. Учешће на такмичењу су узела је  ученица седмогразреда наше 

школе. 

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

почетком у 09:00 сати и том приликом ученицајеостварила следећи резултат: 

 

рб. Име и презиме Разред Број бодова Наставник 

1. Тамара Симовић 7. разред 55 Слађана Павловић 
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Максималан број поена које је било могуће остварити је 100. Број бодова који је било 

потребно задовољити за пласман на окружно такмичење је 71, тако да се ученица Тамара 

Симовић није пласирала на окружно такмичење. 

Чланови комисије општинског такмичења из хемије  били су: 

1. Оливера Вуковић 

2. Јасмина Бабић 

3. Љиљана Мијатовић 

 

 

Постигнућа ученика на спортским такмичењима 

У школској 2013/2014. години наши ученици су учествовали на два спортска 

такмичења: Крос РТС-а у организацији наше школе  у мају 2014. године ( близу 95 % 

ученика) и Меморијлна трка „Генерал Ђукић“ у Ваљеву крајем октобра 2013. године ( 4 

ученика). 

 

 

Учешће ученика на међународном  такмичењу из енглеског језика- HIPPO 2014. 

 

 У школској 2013/2014. години ученици петог разреда матичне школе и ИО Брежђе 

узели су учешће на међународном такмичењу из енглеског језика у организацији 

GLOBALHIPPOASSOCIATION. Шест ученика петог разреда радило је тест и истварило 

добре резултате.  
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ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2013/2014. ГОДИНИ 

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

 

У току школске 2013/2014. године није било већих измена у организацији 

образовно-васпитног рада изузев неорганизовања ексурзије ученика које су планиране 

Годишњим планом рада за  мај месец 2014. године. 

Екскурзија ученика I – VIII разреда у школској 2013/2014 години није реализивана . 

Годишњим планом рада за школску 2013/2014 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 2013/2014 годину. Међутим по питању спровођења 

поступка  организације  и уговарања екскурзија настао је проблем.  

Наиме, имајући у виду важеће прописе, настала је дилема: да ли су ученичке 

екскурзије јавне набавке или јавни позив и да ли је школа приликом закључивања уговора 

са туристичком агенцијом ради извођења екскурзије, дужна да спроводи поступак јавне 

набавке или да поступак спроводи сходно Правилнику о програму за остваривање  

екскурзије у  првом и другом циклусу  основног образовања и васпитања (С. Гласник РС- 

Просветни гласник бр. 7/2010 и Упутству Министарства просвете, за реализацију 

екскурзије.  

У вези набавке екскурзија које се финансирају путем родитељског динара, Управа 

за јавне набавке  дала је следеће мишљење ( Мишљење Управе за јавне набавке бр. 011-

00-1270/13 од 13.09.2013.године) : 

1)  Основне и средње школе, чији је оснивач република или локална власт,  имају обавезу 

примене  Закона о јавним набавкама као индиректни корисници буџетских средстава.  

2)   На набавке екскурзија, чији је извор финансирања родитељски динар за ваннаставне 

активности, а који се уплаћује  на рачун школе која закључује уговор, примењују се 

одредбе  Закона о јавним набавкама.  

Чланом 57. Закона о буџетском систему прописано је да уговори о набавци добара, 

пружању услуга или извођењу грађевинских радова, које закључују директни и 

индиректни корисници буџетских средстава, морају бити закључени у складу са 

прописима који регулишу јавне набавке. 

Због свега тога, школе су биле у дилеми како поступити.  

По Закону о јавним набавкама, да би се спровео поступак јавне набавке екскурзије, 

Планом јавних набавки који су морали бити донети до 31.01.2014. године требало је 

планирати екскурзију као јавну набавку, што није (према нашем сазнању)  урадила ни 

једна школа у надлежности наше Школске управе. Даље, Препорука Министарства 

просвете је била да се екскурзије организују у складу са напред наведеним Упутством. С 

друге стране, Републички Инспекторат рада се оглашавао и упозоравао да не поступање 

по Закону о јавним набавкама представља прекршај и да Министарство просвете треба да 

донесе, односно усклади своја подзаконска акта са наведеним Законом.  

С обзиром, да би набавка екскурзије за ученике наше школе (чија би вредност 

прелазила лимит од  400.000,00 динара) захтевала спровођење поступка јавне набавке, 

нисмо били сигурни да ћемо исправно поступити ако екскурзију организујемо према 

Упутству Министарства просвете, па се због тога оклевало.  

Напокон, Министарство просвете, науке и технолошког развоја је издало 

саопштење бр. 611-00-150/2014-02-1 од 20.05.2014. године и дало одговор  следеће 

садржине: 
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Школа је  дужна да приликом закључивања уговора са туристичком агенцијом ради 

извођења екскурзије,  спроводи поступак јавне набавке. О овом питању се  зјаснила и  

Агенција за борбу против корупције – Координациона радна група за унапређење 

нормативног и институционалног оквира- упутила установама из области образовања  

Препоруку следеће садржине:  

1. Приликом закључивања уговора са туристичком агенцијом ( или другим организатором 

екскурзије) установа је дужна да спроводи поступак јавне набавке и изабере понуђача са 

нјповољнијом понудом. 

2. Приликом закључивања уговора за набавку добара, услуга и радова, у којем установа 

другој страни даје накнаду, за такву набавку, потребно је д школа поступа у складу са 

Законом о јавним набавкама и спроводи поступке јавних набавки. 

 У образложењу  препоруке се наводи,  да се у пракси догађа да одређени број 

установа договара аранжман са одређеном туристичком агенцијом (или другим 

организатором екскурзије), упућује родитеље ученика да директно уплаћују средства за 

екскурзију на рачун организатора екскурзије. Такви појединачни уговорни односи 

родитеља и пружаоца услуга су ништави, сагласно члану 168. Став 1. Тачка 3. Закона о 

јавним набавкама , у којем је прописано да су ништави уговори  код којих наручилац 

овласти треће лице, које није наручилац, да закључи уговор  да би се на тај начин избегла 

примена овог закона.  

 Стим у вези, на набавке екскурзије , чији је извор финансирања родитељски динар, 

а који се уплаћује школи, која закључује уговор , потребно је да се примењују одредбе 

Закона о јавним набавкама. 

 С друге стране школа је као установа која је носилац образовања и васпитања 

ученика, одговорна за спровођење екскурзије, те испуњавање циља и сврхе екскурзије. 

Због тога,  она своје односе са организатором екскурзије мора да уговорно регулише, а 

међу битним одредбама  тог уговора је свакако и цена предметне екскурзије. 

 

 

 

3) Реализација календара најважнијих активности у току школске године 

 

 У школској 2013/2014. 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; 

-   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, 

-   Крос РТС-а; 

-   Дечја недеља; 

-   Организовање систематских прегледа за ученике (педијатрија, стоматолошка служба); 

-   Организовање представе „Лав и миш“; 
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-  Предавање за ученике седмог и осмог разреда о „Трговини људима“; 

- Организовање предавања/радионице за ученике петог и шестог разреда „ Хигијена, 

здравље и ја“; 

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

комуникације „Од играчке плачика“; 

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

-  Учествовање у хуманитарној акцији Црвеног крста; 

-  Учешће наших ученика у меморијалној трци „Генерал Ђукић“ у Ваљеву; 

-  Организовање састанака Ученичког парламента; 

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

-  Организовање недеље школског спорта; 

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

-  Презентација/предавање за ученике седмог и осмог разреда на тему“ХИВ и СИДА“; 

-  Реализација активности у вези Професионалне оријентације; 

-  Спортски дан- дружење и надметање са вршњацима из ОШ „Драгољуб Илић“ Драчић; 

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

- Посета средњим школама у оквиру Професионалне оријентације (ученици осмог 

разреда); 

-  Тестирање ученика за полазак у први разред; 

- Организовање предавања за ученике шестог, седмог и осмог разреда на тему 

репродуктивног здравља и полних болести (Завод за јавно здравље, Дом здравља и 

компанија Always; 

- Предаваље за ученике петог и шестог разреда у организацији СУП-а Мионица; 

- Реализација саветоданог, корективног и инструктивног рада са ученицима, 

наставницима,  родитељима и приправницима; 

- Рализација активности за потребе завршног испита ученика осмог разреда ( 

организовање припремне наставе, организовање пробног испита, сарадња са Школском 

управом и Окружном уписном комисијом, сарња са родитељима ученика, организоање 

завршног испита); 

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

ученике; 

- Сарадња са локалном самоуправом у орранизовању летовања за најбоље ученике осмог 

разреда, сарадња са Црвеним крстом Мионица у организовању летовања за четири 

најбоља ученика петог и шестог 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. 
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4)Измене у организацији и распореду рада свих субјеката школе настале у току 

школске године 

 

Настава у школској 2013/2014. години није реализована у периоду 15.-16. маја 

2014. године због одлуке Штаба за ванредне ситуације Општине Мионица. Општину 

Мионица као и бројне општине погодиле су временске неприлике изазване великом  

количином кише.  

Због настале временске ситуације и прекида саобраћаја запослни нису били у 

могућности да дођу до школских објеката. Једино су помоћни радници били у могућности 

дођу у школске објекте и воде бригу о самим објектима, као и мали број наставника који 

живи у близини школа. 

Директор школе је све време трајања ванредне ситуације била укључена у рад 

Штаба за ванредне ситуације.  

Одлуком Штаба за ванренде ситације,  у понедељак, 19. маја матична школа и сва 

издвојена одељења су наставила са радом у складу са школским календаром и распоредом 

часова. Директор школе је за матичну школу и сва издвојена одељења обезбедила пијаћу 

флаширану воду, као и техничку воду. 

Надокнада часова организована је сажимањем градива и организацијом надокнаде 

у претчасу и петом односно шестом часу за ниже разреде, или у претчасу и седмом часу за 

више разреде, где је то могуће реализовати. Један део наставног кадра је запослен у две 

или више школе па то претставља отежавајућу околност за организацију надокнаде. 

Суботом  није могуће реализовати наставу због непостојања аутобуског превоза викендом 

(већина ученика путује).   

 

 

 

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 
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Укупно реализованих часова редовне наставе у нижим разредима: 

 
Разред ПРВИ РАЗ. 

7 ОДЕЉЕЊА 

ДРУГИ РАЗ. 

9 

ОДЕЉЕЊА 

ТРЕЋИ РАЗ. 

9 

 ОДЕЉЕЊА 

ЧЕТВРТИ РАЗ. 

9 

ОДЕЉЕЊА 

Укупно 

планирано 

часова 

Укупно 

остварено 

часова  

Остварени 

часови 

4788 часова 6480 часова 6480часова 6480 часова 24228 24212 

 

 
 

 

 

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 

традицијаа 

1 36 1 36 1 36 1 36 

 

 

 

 

Укупно реализованих часова изборне наставе у нижим разредима: 

 
Разред ПРВИ РАЗ. 

7 ОДЕЉЕЊА 

ДРУГИ РАЗ. 

9 

ОДЕЉЕЊА 

ТРЕЋИ РАЗ. 

9 

 ОДЕЉЕЊА 

ЧЕТВРТИ РАЗ. 

9 

ОДЕЉЕЊА 

Укупно 

планирано 

часова 

Укупно 

остварено 

часова  

Остварени 

часови 

 504 часова 648 часова 648 часова 648 часова 2448 2433 
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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 
1790 

( -10) 

1862 

( -10) 

2007 

( -9) 

1879 

( -25) 

        7538 

        (-54) 

 

 

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 

5група  

1 36 1 36 1 36 1 34 180 

Грађанско 

васпитање 

1 група  

1 36 - - 1 36 1 34 36 

Информатика 

4 групе 

1 36 1 36 1 36 1 34 144 

Чувари природе 

1 група  

1 36 1 36 - - - - 36 

Изабрани спорт 

кошарка у свим 

одељењима- 

8 група 

1 36 1    36 1 36 1 34 284 

 

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

реализовани. 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНОВА 

 

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

 

1.1. Извештај Наставничког већа 

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

 

Одговорно лице: Биљана Павловић, подносилац извештаја 

Остали чланови тима:  

- директор школе Олга Петровић 

- сви наставници разредне и предметне наставе 

- педагог школе Јасмина Палавестрић 

Циљеви рада: 

-  осигурање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада  

- праћење остваривања програма образовања и васпитања;  

- праћење и вредновање 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    

Успех ученика 

Анализа успеха ученика на 

крају класификационих 

периода-тромесечја 

  

- у току школске 2013-

2014.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
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Владање 

ученика 

Анализа владања  ученика на 

крају класификационих 

периода-тромесечја 

  

- у току школске 2013-

2014.године одржано је 5 

седница Наставничког већа , 

на којима је анализирано 

владање  ученика 

 

 У
С

П
Е

Ш
Н

О
 

Р
Е

А
Л

И
З
О

В
А

Н

О
 

Наставни план 

и програм 

Реализација наставног плана 

и програма предевиђених за 

одређено тромесечје, односно 

школску годину 

  

- у току школске 2013-

2014.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 

- један ученик осмог разреда 

пробни матурски испит 

решавао  по ИОП-у 

 

 

 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 оквиру одржавања 

Дечје недеље 

- У матичној школи и свим ИО 

подељени постери у вези 

безбедности деце у саобраћају 

 У
С

П
Е

Ш
Н

О
 

Р
Е

А
Л

И
З
О

В
А

Н
О

 

Развојни план 

школе 
Урађен Развојни план школе   

- Урађен Развојни план школе 

за наредних пет година и исти У С П Е Ш Н О
 

Р Е А Л И З О В А Н О
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презентован на седници 

Наставничког већа 

 

Професионална 

оријентација 

ученика или 

Матура 

-Организован пробни 

матурски испит за ученике 

осмог разреда 

- Организован матурски 

испит за ученике осмог 

разреда 

 

  

- сви ученици осмог разреда 

решавали су пробни матурски 

испит 

- сви ученици осмог разреда 

решавали су пробни матурски 

испит У
С

П
Е

Ш
Н

О
 

Р
Е

А
Л

И
З
О

В
А

Н

О
 

Екскурзије 

ученика 
 

Екскурзија 

ученика није 

реализована 

  

 

   

Сакупљање 

прилога за 

хуманитарну 

помоћ 

угроженима од 

поплава које су 

задесиле 

територију Србије 

сакупљени новац уручен 

угроженој породици у Ваљеву 
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1.2.Извештај Одељењских већа 

 

1.2.1.Извештај одељењског већа нижих разреда 

 

У току 2013/2014. године у матичној школи у Рајковићу одржане су 4 седнице 

Одељенских већа нижих разреда.Седницама су присуствовали директор школе ,педагог и 

већина учитеља(изузев оних који су оправдано одсутни).На њима су разматране 

најбитније тачке дневног реда као што су успех ученика нижих разреда на 

тромесечју,полугодишту и крају школске године, владање ученика,реализација наставног 

плана и програма,рад стручних већа, реализација  наставе током временских непогода и 

поплава,уџбеницима,екскурзији и другим питањима. 

      Од првог до четвртог разреда ,наша школа броји 136 ученика(69 дечака и 67 

девојчица).У току школске године,једна ученица  из Кључа се преместила у другу школу. 

 

Успех ученика 

   Успех ученика по класификационим периодима је следећи: 

- Прво тромесечје:27-одличних,50 –врло добрих,23-добрих,2-довољних ,6 

недовољних. 

- Прво полугодиште:37-одличних,41-врло добар,29-добар,недовољних-2. 

- Треће тромесечје:30-одличних,45-врлодобрих,17-добрих,8 недовољних. 

- Крај године:42-одличних,34- врлодобрих,27-добрих. 

       На крају школске 2013/2014. ученици су видно напредовали у односу на прво 

тромесечје.Постоје и они ученици који у одређеној мери имају неке сметње у развоју,па је 

за њих направљен и прилагођен њиховим потребама, индивидуални план и програм 

рада.Прваци су описно оцењени и велика већина их је савладала предвиђене наставне 

садржаје.У издвојеном одељењу у Осеченици два ученика слабије напредују. 

Владање ученика 

Током протекле школске године није било проблема са владањем ученика што значи да су 

се сви примерно владали. 

Наставни план и програм 

Наставни план и програм је реализован по школском календару изузев 2 дана у априлу (1. 

И 9.) када су часови одржани по распореду од понедељка због мањка истих.Такође ,часови 

нису одржани  због временских неприлика и поплаве у општини Мионица али су накнадно 

реализовани према могућности учитеља и наставника. 
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Рад стручног већа разредне наставе 

Чланови стручних већа су у најбољој мери одрађивала свој посао и редовно подносили 

извештаје о свом раду. 

Разно 

Поред многобројних школских активности,ученици нижих разреда издвојених одељења 

Рајковић,Брежђе и Осеченица су заједно са својим учитељима посетили ОШ“Драгољуб 

Илић“ .Учествовали су у спортским активностима. 

Ученици 4.разреда издвојеног одељења у Осеченици су  уз помоћ учитеља Дејана 

Богојевића учествовали на конкурсу  у иностранству чији су радови одмах после тога 

објављени.Учешће ће узети  и на конкурсу стрипа у Лесковцу. 

Педагог школе,Јасмина Палавестрић,нас је обавестила да су за наредну школску годину 

поручени нови уџбеници који треба да стигну до почетка  школске године.Неће се 

мењати,остају исти издавачи као и претходних година. 

Екскурзија ученика нижих разреда није реализована како је планирано,због  законских 

нејасноћа. 

Подносилац извештаја,  Драгана Петронић 

 
 

 

1.2.2. Извештај одељењског већа виших разреда 

 

У току школске 2013/ '14 године у матичној школи у Рајковићу,  одржане су четири 

седнице одељењских већа виших разреда. Осим о најбитнијим тачкама дневног реда, које 

се односе на општи успех и владање ученика на тромесечјима, полугодишту и на крају 

школске године, разговарало се и о раду Стручних већа друштвених, природних наука и 

вештина, раду тимова, актива, реализацији наставних планова и програма, резултатима 

постигнутим на такмичењима ученика, начину организовања наставе током временских 

непогода, поплава, одржавању матурског испита, прослави матуре и сл. 

Свим седницама су присуствовали: директор школе, педагог и већина наставника. 

Оправдано су одсуствовали само они наставници, који су у то време одржавали наставу у 

неким другим основним или средњим школама. 

С обзиром да се на седницама највише говорило о успеху и владању ученика, изнећемо 

неку општу анализу њиховог кретања током ове школске године. То је битно, да бисмо 

утврдили како и зашто су се успех и понашање ученика мењали током године, који су 

главни разлози за то, који наставни предмети су задавали највеће проблеме и сл. Ова 

анализа је од значајне важности за наставнике, да би у будућности знали како да 

организују наставу, да је прилагоде ученицима, како би они на што бољи и лакши начин 

прихватили и усвојили градиво. 
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1.Кретање успеха ученика виших разреда током школске 2013/'14 

 

Успех и владање ученика V1 и V2 разреда током школске 2013/'14 

 

На крају првог тромесечја ученици V разреда су постигли следећи успех: осам ученика 

има одличан успех, тринаест ученика има врло добар успех, четири ученика има добар 

успех, а десет ученика има недовољан успех. Највећи број недовољних оцена се односи на 

наставне предмете: српски језик, биологија и енглески језик.  

Два ученика похађају наставу по ИОП-у, док је једном ученику наставни програм 

прилагођен његовим интелектуалним могућностима. 

Владање ученика: четири ученика има врло добру оцену из владања, остали ученици 

имају примерно владање. 

На крају првог полугодишта ученици V разреда су постигли следећи успех: једанаест 

ученика има одличан успех, десет ученика има врло добар успех, четири ученика има 

добар успех, а десет ученика има недовољан успех. Највећи број недовољних оцена се 

односи на наставне предмете: математика, биологија.  

Владање ученика: четири ученика има врло добру оцену из владања, остали ученици 

имају примерно владање. 

На крају трећег тромесечја ученици V разреда су постигли следећи успех:осам ученика 

има одличан успех, седам ученика има врло добар успех,  а двадесетиједан ученик има 

недовољан успех. Највећи број недовољних оцена се односи на наставне предмете: 

француски језик, биологија и географија 

Владање ученика: Сви ученици имају примерно владање. 

На крају школске 2013/ '14 године, ученици V разреда су постигли следећи успех: 

дванаест ученика има одличан успех, осам ученика има врло добар успех, петнаест 

ученика има добар успех. 

Владање ученика: Сви ученици имају примерно владање. 

 

Успех и владање ученика VI 1 и VI2 разреда током школске 2013/'14 

 

На крају првог тромесечја ученици VI разреда су постигли следећи успех: седам ученика 

има одличан успех, три ученика има врло добар успех, три  ученика има добар успех, а 

десет ученика има недовољан успех. Највећи број недовољних оцена се односи на 

наставне предмете:француски језик, биологија и математика.  

Владање ученика: Сви ученици имају примерно владање. 

На крају првог полугодишта ученици VI разреда су постигли следећи успех: шест ученика 

има одличан успех, пет ученика има врло добар успех, два ученика има добар успех, а 

десет ученика има недовољан успех. Највећи број недовољних оцена се односи на 

наставне предмете: математика, француски језик. 

Владање ученика:два ученика имају врло добру оцену из владања, док остали ученици 

имају примерно владање. 

На крају трећег тромесечја ученици VI разреда су постигли следећи успех: шест ученика 

има одличан успех, пет ученика има врло добар успех, четири ученика имају добар успех, 

а осам ученика има недовољан успех. Највећи број недовољних оцена се односи на 

наставне предмете: математика, француски језик,географија, биологија. 
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Владање ученика: Један ученик има добру оцену из владања, а остали ученици имају 

примерно владање. 

На крају школске 2013/ '14 године, ученици VI разреда су постигли следећи успех: девет 

ученика има одличан успех, три ученика има врло добар успех, једанаест ученика има 

добар успех. 

Владање ученика:Један ученик има врло добру оцену из владања, један ученик има добру 

оцену, док остали ученици имају примерно владање. 

 

 

Успех и владање ученика VII1 и VII2 разреда током школске 2013/'14 

 

На крају првог тромесечја ученици VII разреда су постигли следећи успех: пет ученика 

има одличан успех, једанаест ученика има врло добар успех, два ученика имају добар 

успех, а седам ученика има недовољан успех. Највећи број недовољних оцена се односи 

на наставни предмет:француски језик.  

Владање ученика: Сви ученици имају примерно владање 

 На крају првог полугодишта ученици VII разреда су постигли следећи успех: пет ученика 

има одличан успех, једанаест ученика има врло добар успех, шест ученика има добар 

успех, а три ученика имају недовољан успех. Највећи број недовољних оцена се односи на 

наставне предмет:биологија. 

 Владање ученика: Сви ученици имају примерно владање. 

На крају трећег тромесечја ученици VII разреда су постигли следећи успех:  пет ученика 

има одличан успех, десет ученика има врло добар успех, четири ученика има добар успех, 

а шест ученика има недовољан успех. Највећи број недовољних оцена се односи на 

наставне предмете: математика, физика. 

Владање ученика: Сви ученици имају примерно владање. 

На крају школске 2013/ '14 године, ученици VII разреда су постигли следећи успех:шест 

ученика има одличан успех, једанаест ученика има врло добар успех и осам ученика има 

добар успех.  

Владање ученика: Сви ученици имају примерно владање. 

 

Успех и владање ученика VIII 1 и VIII 2 разреда током школске 2013/'14 

 

На крају првог тромесечја ученици VIII разреда су постигли следећи успех: четири 

ученика има одличан успех, пет ученика има врло добар успех, један ученик има добар 

успех, а девет ученика има недовољан успех. Највећи број недовољних оцена се односи на 

наставне предмете:хемија, српски и француски језик.  

Владање ученика: Сви ученици имају примерно владање. 

На крају првог полугодишта ученици VIII разреда су постигли следећи успех: шест 

ученика има одличан успех, три ученика има врло добар успех, седам ученика има добар 

успех, а три ученика имају недовољан успех. Највећи број недовољних оцена се односи на 

наставне предмете: хемија, биологија. 

Владање ученика:Два ученика имају врло добру оцену из владања док остали ученици 

имају примерно владање. 

На крају трећег тромесечја ученици VIII разреда су постигли следећи успех: четири 

ученика има одличан успех, седам ученика има врло добар успех, три ученика има добар 
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успех а пет ученика има недовољан успех. Највећи број недовољних оцена се односи на 

наставне предмете: француски језик, енглески језик, хемија 

Владање ученика:Један ученик има врло добру оцену из владања, а остали ученици имају 

примерно владање. 

На крају школске 2013/ '14 године, ученици VIII разреда су постигли следећи успех:шест 

ученика има одличан успех, седам ученика има врло добар успех и шест ученика има 

добар успех.  

Владање ученика: Сви ученици имају примерно владање. 

 

1.Анализа успеха и владања ученика током школске 2013/'14 год. је показала да су 

ученици на почетку школске године, као и другог полугодишта мање мотивисани за рад, 

па су с тога и успех и владање на крају првог и трећег тромесечја нешто слабији. Како се 

ближи крај првог полугодиста, као и крај школске године, жеља ученика за бољим 

оценама је већа, па се тиме и објашњава генерално, најбољи успех ученика у јануару, 

односно, у јуну месецу. 

2.Наставни план и програм је у току школске 2013/'14 год. у потпунисти реализован. 

Постоји толеранција у погледу неколико часова, због немогућности њихове реализације 

услед временских непогода које су задесиле наш крај у мају месецу. 

3. Стручна већа друштвених, природних наука и вештина су редовно, на свакој седници, 

подносила извештај о свом раду. 

4. Одељењске старешине су подносиле извештаје о свом раду, разговорима на часовима 

одељењских заједница, проблемима ученика као и у успесима ученика на разним 

такмичењима. 

5. На седницама се разговарало и о многим другим темама попут организовања излета, 

представа, прославе матуре и сл. 

 

 

       Подносилац извештаја,Јасмина Илић 
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1.3.Извештаји стручних већа 

 

1.3.1. Извештај 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 

Вук Секач, учитељ – ИО Осеченица 

Душица Јовановић, учитељ – ИО Осеченица 

Наташа Ђурић, учитељ – ИО Крчмар 

Живорад Кандић, учитељ – ИО Буковац 

Раденка Кандић, учитељ – ИО Буковац 

Биљана Павловић, учитељ – ИО Толић 

Драгана Петронић, учитељ – ИО Ђурђевац 

Бранка Марковић, 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 

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. 
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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    

 

Анализа плана и програма и 

уџбеника за нову школску 

годину 

полугодишње 

тестирање ученика 

из  

српског језика и 

математике 

 

скупљање прилога 

за хуманитарну 

помоћ угроженима 

од поплава које су 

задесиле територију 

Србије 

- У току школске 2013/2014. 

одржане су четири седнице 

Одељенског већа. 

 

- Поднета су и усвојена 4 

извештаја о реализовању  

наставног плана и програма 

 

- Извршене 4 анализе успеха и 

дисциплине ученика 

 

- одржана настава у природи у 

току једног радног дана (под 

слоганом Учионица под ведрим 

небом)  

 

- поднета 2 извештаја о раду 

Разредног већа 

 

- поднета 2 извештаја о раду 

секција 

 

- одржане приредбе на нивоима 

свих школа поводом Дана 

жена, краја школске године, 

краја првог полугодишта, Дана 

школе, ...  

 

- на нивоима свих школа 

извршена акција уређивања 

школског простора 

 

У
С

П
Е

Ш
Н

О
 Р

Е
А

Л
И

З
О

В
А

Н
О

 

 

Израда Годишњег плана рада 

по предметима 

Припрема за 

реализацију 

екскурзије – излета 

Уређење школског 

простора и простора 

око школе 

Израда распореда часова 

редовне и допунске наставе 
екскурзије 

Обележавање 

десетогодишњице 

погрома Срба са 

Косова и метохије 

Представљање генерације 

првака 

Израда задатака за 

годишње 

тестирање ученика 

четвртог разреда 

из српског језика и 

математике 

 

Упознавање  са Правилником 

о оцењивању и доношење 

заједничког критеријума 

оцењивања ученика. 

  

Анализа узрока појава 

неуспеха у школском учењу и 

поремећаја у понашању 

  

Усвајање  плана рада секција и 

издвајање ученика који ће 

похађати допунску и додатну 

наставу 

  

Обележена Дечија недеља   

 Анализа  метода и поступака у    
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раду са ученицима ради 

отклањања неуспеха у учењу 

- обележена школска слава на 

нивоима свих школа 

 

- обележена Дечија недеља 

 

- Предложен  и усвојен план 

рада са ученицима који имају 

проблеме у учењу и владању 

 

- Изнети су предлози за даље 

похађање наставе једног 

ученика четвртог разреда који 

наставу похађа 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. 

Анализа успеха и дисциплине 

на крају  I полугодишта 
  

Усвојен програм обележавања 

школске славе – Светог Саве 

на нивоу свих школа 

  

Пружање стручне помоћи (у 

сарадњи са педагогом и 

родитељима) ученицима који 

су имали проблема са учењем 

и владањем 

  

Отворени часови   

Изношење предлога за 

комплете уџбеника за нову 

школску годину 
  

Настава у природи   

Посета учениак 4.разреда 

часовима предмене наставе 
  

Идентификовање  ученика 

који би похађали наставу 

наредне школске године по 

прилагођеном програму 

  

Анализа успеха и владања 

ученика на крају школске 

2013/2014. године 
  



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

42 
 

 

1.3.2. Извештај стручног већа друштвених наука 

 

У току школске 2013/2014. године стручно веће природних наука је реализовало 

следеће активности и након анализе донело закључак да су све планиране активности у 

великој мери успешно реализоване. 

У току првог полугодишта чланови стручног актива остварили су сарадњу са свима 

који су на било који нацин упућени у наставу и школовање деце. Првенствено је значајна 

константна интеракција са родитељима, као и са учитељима, другим наставницима, 

директором и педагогом сколе. Упућеност родитеља на дечји рад била је индивидуална. 

Директор и педагог су излазили у сусрет раду актива. 

У августу актив је израдио план рада који је прихваћен, и како се показало 

испоштован у првом полугодишту шк.године. 

Септембар је обиловао разним активностима актива. Од великог знааја била је 

комуникација са учитељима при упознавању петог разреда. Глобални и оперативни 

планови су израдјени и усвојени. 

Ученици наше школе током првог полугодишта вредно су радили на уредјењу 

својих учионица. Ученици нижих разреда урадили су школске паное на следеће теме:  

Јесен, Зима, Народна традиција…док су ученици од 5. до 8. радили су паное из многих 

предмета који красе зидове учионица. Из српског језика, на пример, урадјени су следећи 

панои: Врсте речи, Заменице, Придевске заменице, Зависне реценице, Падежи… На 

градјанском васпитању ученици су урадили Новогодишњи пано.   

На часовима одељенског старешине учионице си уредјиване и чишћене, чинећи је 

пријатнијим местом за боравак. Редовна настава у потпуности је реализована, као и  

часови додатне и допунске наставе. 

Посебан интерес привукла је Дечја недеља. Сви су били активни у организовању и 

изводјењу ове манифестације, која је заиста деци значила пуно, и у којој су исказали своју 

креативност као и своје жеље. Актив је поднео известај о Дечјој недељи(за матичну сколу, 

као и за издвојено одељење у Брездју). 

Током целе године прате се секције, додатне активности, као и конкурси на којима 

се учествује по могућности.  За било какав проблем или актуелно питање, актив је вољно 

излазио у сусрет. 

Што се тице усавршавања наставника у августу 2013. године одржан је семинар за 

професионалну оријентацију ученика на преласку из основне у средњу школу, који су 

похадјале наставница српског језика Данијела Алексић, наставница француског језика 

Гордана Јаковљевић и наставница енглеског језика Неда Шарчевић. У септембру је 

одржан семинар „TKT 4/II Tour round Serbia - Introduction to TKT Essentials“ за наставнике 

енглеског језика. 18. новембра одржан је први менторски састанак за професионалну 

оријентацију, а 17. и 24. децембра Креативни центар у ОШ „Нада Пурић“ у Ваљеву 

одржао је промоцију уџбеника. 

Почетком октобра одређени су термини писмених задатака. 

Како постоји природна веза измедју друштвених предмета и изборних наставним 

предметима – географија, историја, српски језик,енглески језик, француски језик, ликовна 

култура, музичка култура, народна традиција, свакодневни живот у прошлости, верска 

настава, грађанско васпитање, пожељна је сарадња између предметних наставника, која се 
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остварује на различите начине- редовна настава, додатни рад, слободне активности, 

излети, екскурзије..... 

Корелацијом наставних предмета ученици постижу целовито схватање о 

повезаности и условљености биолошких, географских, економских и културних услова 

живота човека кроз простор и време. Треба се чувати фрагментарног, изолованог знања 

чињеница, па сарадњом међу наставницима и усклађивањем наставних јединица 

постижемо целовито знање.             

Извршен је и план потреба за наставним материјалом (прилагођен појединачним 

предметима).                              

У октобру је припремљена и пригодна прослава за Дан школе, који наша школа 

прославља у новембру. 

Почетком новембра извршена је анализа рада уценика на крају првог 

класификационог периода, изнете су мере за могуће побољшање тренутног стања. Такође 

су планирана и школска такмичења. 

У току децембра по плану рада актива, посебно је скренута пазња на проблеме које 

налазимо у наставих страних језика. У превазилажењу те препреке учествовали су како 

наставници страних тако и наставници матерњег језика. Како је прво полугодисте 

приведено крају изврсена је анализа успеха, редовне, додатне и допунске настава, као и 

владања уценика. Једна од тема био је и договор око прославе школске славе Светог Саве. 

На седници већа виших разреда веће предаје свој извештај о раду у протеклом 

полугодишту. 

Током другог полугодишта реализоване су следеће активности: 

- организовање школских такмичења 

- утврђивање мера за побољшање успеха ученика у другом полугодишту 

- предлог уџбеника за следећу школску годину 

- планирање припреме за општинско такмичење 

- организовање међународног такмичења из енглеског језика  GLOBAL HIPPO 

ASSOSIATION 

- професионална оријентација кроз наставу историје и географије 

- анализа резултата са такмичења 

- планирање рада са ученицима за окружно такмичење 

- анализа успеха на крају трећег класификационог периода 

- припрема екскурзија 

- припрема за полагање завршних испита 

- инклузија, реализација и проблеми 

- анализа одржаних часова, евентуалних негативних оцена и мере за њихово 

поправљање 

- анализа успеха ученика на крају школске године 

- анализа реализације годишњег плана рада већа 

- предлози за побољшање успеха 

- предлог ученика за посебне дипломе за залагање и успех у настави 

- извештај о постигнутим успесима на такмичењима и конкурсима 
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1.3.3. Извештај стручног већа природних наука 

 

У току школске 2013/2014. године стручно веће природних наука је реализовало 

следеће активности и након анализе донело закључак да су све планиране активности у 

великој мери успешно реализоване. 

 

- Израда програма и планова реализације допунске и додатне наставе и слободних 

активности 

- Израда планa набавке наставних средстава и помагала 

- Дефинисање јединственог става према питању критеријума оцењивања групе 

предмета природних наука 

- Унапређивање дидактичко-методичке заснованости наставе (проблемска и активна 

настава) 

a. упознавање и конкретизовање захтева за примену активне наставе 

b. израда потребне наставне базе  

- Унапређивање информатичке оспособљености предметних наставника у оквиру 

стручног већа 

- Израда плана 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 квалитета образовања иваспитања 

- Укључивање наставника у акредитоване програме стручног усавршавања у оквиру 

програма Министарства просвете,избор акредитованих семинара 

- Периодична анализа успеха ученика у оквиру природне групе предмета и 

реализације наставних планова 

- Вредновање успостављеног јединственог става критеријума оцењивања 

- Периодична анализа реализације програма  допунске наставе, додатног рада и 

слободних активности на крају другог класификационог периода 

- Организација и спровођење такмичења предмета природне групе на школском 

нивоу 

- Организовање часова огледне и  показне наставе: израда плана и припрема за 

реализацију часова 

- Унапређивање информатичке оспособљености предметних наставника; употреба 

дигиталних средстава у настави 

- Унапређивање дидактичко-методичке заснованости наставе (проблемска настава, 

активна настава); израда потребне наставне базе и припрема наставника за овакав 

вид наставе 

- Спровођење такмичења предмета природне групе на општинском нивоу 

- Периодична анализа успеха ученика у оквиру природне групе предмета и 

реализације наставних планова у трћем класификационом периоду 

- Спровођење такмичења предмета природне групе на окружном  нивоу 

- Анализа резултата ученика остварених на одржаним такмичењима 

- Анализа реализованих часова огледне наставе 

- Анализа успеха ученика на крају другог полугодишта 

- Анализа успеха ученика на завршном испиту 

- Анализа учешћа наставника у програмима стручног усавршавања 



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

45 
 

1.3.4. Извештај стручног већа вештина 

 

Руководилац Стручног већа је Марија Којић, професор музичке културе . У саставу 

Стручног већа су наставници : Светомир Јовановић, наставник физичког васпитања, 

Ивана Ћирић, професор физичког васпитања и Миша Дудић, професор ликовне културе.  

Извештај обухвата реализацију плана рада Стручног већа вештина за период 2. 09. 

2013. до 13. 06. 2014.године. Наставници су дали свој допринос у реализацији плана рада 

овог већа. Планирано је да се у школској 2013/2014. години, Стручно веће састане укупно 

шест пута у току наведеног периода, и то у септембру, октобру, децембру, марту, јуну и 

августу. Том приликом су реализоване активности овог Стручног већа. Успешно смо се 

бавили разматрањем начина вредновања ученика, критеријума оцењивања, као 

образовним стандардима, стручним темама и примени објективних инструмената при 

оцењивању. Прављени су планови активности, анализирао се рад, дискутовало се о 

проблемима и могућностима за њихово превазилажење. 

План Стручног већа за наредну школску годину треба кориговати, тј. избацити 

неке садржаје а убацити неке нове, актуелне и неопходне за бољи рада Стручног већа. 

Наредне године циљ Стручног већа вештина је да се постигну још бољи резултати у 

процесу наставе, већа афирмација ученика у ваннаставним активностима. 

 

 

Руководилац већа, подносилац извешатаја, Марија Којић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

46 
 

1.4. 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 

- 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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1.5. Извештај директора школе 

 

Активности директора у првом полугодишту 

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

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

основу Правилника о Стандардима компетенција директора установе образовања и 

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

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

 Руковођење васпитно-образовним процесом у школи;  

 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. 

 

Руковођење васпитно-образовним процесом у школи. 

 

У оквиру ове области реализоване су следеће активности: 

 

Школа је од краја августа укључена у пројекат Професионалне оријентације на преласку у 

средњу школу. Четири наставника наше школе учествовало је у тродневној обуци, након 

које су стечена знања и потребне информације пренели колегама на Наставничком већу 

кроз power point презентацију. Наставничко веће је позитивно прихватило укључивање 

наше школе у овај пројекат и дало подршку Тиму за професионалну оријентацију.  

Почетком школске године формиран је нови Ученички парламент који је донео план рада 

за текућу годину. У оквир планираних активности, УП је припремио и реализовао (у 

сарадњи са педагогом) предавање на тему Технике успешног учења. У припреми 

презентације учествовала је и иинформатичка секција. Представници УП су свим 

ученицима презентовали ову тему (вршњачко учење).  

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

„Просветни преглед“ и „Савремена школа“.  

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 току првог полугодишта одржана су два састанка Тима за заштиту 

ученика, није покренут ниједан дисциплински поступак, а изречено је неколико васпитних 

мера. Можемо закључити да је школска средина у првом делу шк. године  била сигурна, 

здрава и безбедна средина за учење и одрастање деце. 

У сарадњи са педагогом, подстисали смо и мотивисали наставике да примењују савремене 

наставне системе у свом раду. У новембру и децембру 2013. године посећено је укупно 27 



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

48 
 

часова, односно 27 наставника ( 82% ) наше школе је реализовало час у присуству 

директора школе и педагога. 
- Разредна настава - 11 часова 
- Предметна настава - 16 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.  

На почетку школске годинеоформљен је тим за инклузивно образовање, односно, стари 

тим је наставио свој рад.  Прикупљани су подаци од одељењских већа и одељењских 

старешнна о  ученицима код којих постоји потреба за неким од видова специфичне 

додатне подршке.  

За све ученике који су у школској 2012/2013. години добијали одређену образовну 

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

пружања потребне подршке. Школа остварује добру сарадњу са Интерресорном 

комисијом општине Мионица, с обзиром да 6 ученика наставу похађа на основу 

измењенних (смањених) стандарда постигнућа- ИОП-2.  

Ученици су укључени у разне ваннаставне активности- сходно својим интересовањима и 

способностим, 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 

упоредну анализу постигнућа ученика на завршном испиту у последње три године и на тај 

начин указали на области у којима су ученици постизали најлошије резултате. На 

основном нивоу ученици наше школе најближи су очекиваном степену остварености  

2011/12. године, константа је  на средњем нивоу ( мада нешто испод очекиваног), док је 

највеће одступање од очекиваног степена остварености примећено на напредном нивоу, 

нарочито 2012/13. године. 

 

 

Планирање, организовање и контрола рада установе 

 

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 11.09.2013.  

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). 
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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 30.058.2013., а усвојено на Школском одбору 11.09.2013. године. 

У току полугодишта на Наставничким већима анализиран је рад стручних актива и тимова 

који су формирани у школи. Актив за развојно планирање је урадио анализу претходног 

Развојног плана и почео израду новог петогодишњег плана. 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 

 3 седнице одељењских већа 

 3 састанака Тима за заштиту ученика однасиља, злостављања и занемаривања 

 10 састанка тима за Развојно планирање 

 2  састанка тима за Самовредновање 

 2 састанка тима за Инклузивно образовање. 

 

 Ради осавремењивања  наставног процеса школа је набавила 9 лап топова, 1 пројектор и 6 

модема за брзи интернет (донације „Фондација Теленор“ и „ЦИМОС“ Мионица) Један део 

опреме је задржан у матичној школи а један прослеђен на терен. За наставни процес су 

опремљене две мултимедијалне учионице које располажу са по 120 цд-ова наставног 

садржаја (матична школа и ИО Брежђе). У остала издвојена одељења (настава до четвртог 

разреда) подељени су цд-ови који се могу користити у наставном раду и који су 

прилагођени узрасту ученика. 

 

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; музичка култура- 50% 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. 

Посебна пажња се поклања приправницима којима су одређени ментори ради 

увођења у посао. Тренутно у школи имамо 6 приправника. 

У току првог полугодишта није организован ниједан семинар за запослене због недостатка 

финасијских средстава. Наставници су редовно похођали стручне скупове које организују 

издавачке куће. Наставнице енглеског језика су похађале семинаре везане за наставу 

језика. Као што је на почетку извештаја наведено, 4 наставника наше школе је похађало 

тродневни семинар који се тиче професионалне оријентације ученика. 

У оквиру унапређивања међуљудских односа посебна пажња се посвећује стварању радне 

атмосфере коју карактерише толеранција, сарадња и посвећеност послу. Директор школе 
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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 директо школе је посетио 27 часова 

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 2 седнице Савета 

родитеља.  

У првом полугодишту родитељи су се редовно обавештавали 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 је одржао два састанка са директорима свих школа 

у току првог полугодишта. 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. Са 

просветном саветницом за развојно планирање школа је интензивно сарађивала при 

изради Развојног плана наше школе.  

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 (у септембру је урађен 

комплетан систематски преглед зуба ученика од првог до четвртог разреда у свим 

издвојеним одељењима). 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 
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обзиром да наши ученици немају могућности да посећују позориште ни биоскоп јер живе 

у руралној сеоској средини.  

 

 

Финансијско и административно управљање радом установе 

 

У оквиру ове области реализоване су следеће активности: 

 

На позив председника општине, присуствовала сам на 4 састанка чија је тема била 

ребаланс прошлогодишњег и предлог новог финансијског плана. У сарадњи са шефом 

рачуноводства урађен је предлог финансијског плана за 2014. год који је разматран на 

Школском одбору. Предлог школског финансијског плана није усвојен са износом који је 

школа планирала, већ је умањен за 30%, што може довести до великих тешкоћа у 

функционисању школе. Образложење које је општинска управа дала је да нема новца и да 

ће бити ребаланс буџета. Директор школе, а касније и Школски одбор је упутио приговор 

на усвојени финансијски план. 

Што се тиче отплате старих дугова, то је сведено на минимум али се у међувремену 

стварају нови  који се нередовно плаћају. Тренутно дуговање школе према разним 

добављачима је око 1.800.000,00 динара (највећа дуговања представљају путни трошкови 

запослених и јубиларне награде). 

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. 

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. 

 

 

Обезбеђење законитости рада установе 

 

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.  

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. 
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Активности директора које се односе на специфичности школе:  

  

Школа са свим издвојеним одељењима има дугогодишњи проблем снабдевања водом 

током целе године. Самим тим угрожено је здравље деце због отежаног одржавања 

школских просторија и личне хигијене. Увидевши да овај проблем локална самоуправа, 

Водовод Мионица и Месна заједница не могу да реше, школа набавља воду уз помоћ 

донатора и на тај начин спречава појаву епидемија и омогућава одржавање школских 

просторија и хигијене.  

Током 2012. године велики број четинарског дрвећа се исушио па уз помоћ донатора 

обезбеђујемо саднице воћки које садимо на школским имањима где има услова за раст 

ових биљака. На овај начин желимо да садњом младих садница оплменимо школски 

простор и код ученика развијемо љубав према очувању животне средине и пољопривреди 

као примарној делатности у нашим крајевима.  

Свесни чињенице да се општина Мионица убраја у категорију девастираних општина, 

школа редовно прати различите конкурсе и јавне позива, прибавља потребну 

документацију (идејни пројекти, предмери и предрачуни радова) и аплицира на исте. 

Сматрамо да нам је то једини начин да санирамо и адаптирамо школску зграду у 

Рајковићу и учинимо је пријатнијом, функционалнијом и прилагођенијом за ученике и 

наставнике.  

 

Активности директора у другом полугодишту 

 

Руковођење васпитно-образовним процесом у школи 

 

У оквиру ове области реализоване су следеће активности: 

Почетак другог полугодишта директор је свој рад усмерио на израду пројектне 

документације чија је сврха подизање квалитета материјално-техничких услова  

(простора) у којем бораве наши ученици. Пројектна документација је урађена за Јавни 

позив Министарства рударства, енергетике и развојног планирања, под темом: 

Унапређење енергетске ефикасности на објектима школе у Рајковићу, ИО Буковац, 

Планиница и Крчмар. Такође, пројектна документација за реконструкцију школске 

фискултурне сале у Брежђу послата је Министрству спорта и омладине РС као и 

Фондацији Ана и Владе Дивац.  

У овом периоду Министарство просвете, науке и технолошког развоја обавестило је 

школу да је пројект „Изградња санитарног чвора у ИО Брежђе, Буковац и Планиница“ 

прихваћен и да су школи одобрена средства за изградњу истог. 

У априлу је школа подржала пројекат Војске Србије – Војни лекар на селу- у ИО 

Крчмар.  

У јуну 2014. године школа је доставила пројекат – Отклањање штете на објектима 

изазване елементарним непогодама у мају 2014. године- Министарству просвете, науке и 

технолошког развоја. 

У сардњи са Пољопривредном школом са домом ученика Ваљево наша издвојена 

одељења добила су по десет садница разног воћа које су засадили помоћни радници у 
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школским двориштима. Такође, стручњаци пољопривредне школе (воћари) својим 

саветима помажу помоћним радницима у одржавању садница. 

За опремање школског простора набављенњ су завесе за просторије где се 

одржавају ваннаставне активности у матичној школи и ИО Брежђе, као и наслони и 

седишта за оштећени школски намештај. Такође, урађено је и 6 огласних табли за две 

осморазредне школе. Набављене су и две географске карте за ИО Брежђе. 

Средином марта у сарадњи са ОШ „Драгољуб Илић“ Драчић, школа је 

организовала спортске сусрете ученика нижих разреда. Сусрети су одржани у школи у 

Драчићу. Поред спортског такмичења, наши ученици су се по први пут срели са 

фискултурном салом и справама за извођење наставе физичког вапитања, јер наше школе 

не поседују адекватан простор и опрему. 

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. 

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, Наркоманија и алкохолизам, 

Очување здравља, Репродуктивни здравље и полно преносиве болести, Хигијена и исхрана. 

Почетком априла, за све ученике наше школе организовани су систематски 

прегледи тела и зуба у школским просторијама у циљу праћења развоја ученика и очувања 

њиховог здравља. 

У мају 2014. године организован је пробни завршни испит за ученике осмог 

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

ученика у средње школе.  

Најбољи ученици осмог разреда (2 ученика носиоца 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 2014. Такође, у организацији Црвеног 

крста, организовано је путовање за најуспешније ученике петог и шестог разреда (укупно 

4 ученика) у Баошиће, у Црној Гори.  

У сарадњи са педагогом, подстисали смо и мотивисали наставике да примењују 

савремене наставне системе у свом раду. У другом полугодишту директор и педагог су 

посећивали часове предвиђене планом посете. Такође, директор је заједно са педагогом и 

менторима присуство часовима за проверу савладаности програма за увођење у посао 

наставника приправника ( професор разредне наставе и професор енглеског језика). 
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.  

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).Можемо закључити да је школска средина у првом делу шк. године  била 

сигурна, здрава и безбедна средина за учење и одрастање деце. 
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Сви запослени новине у образовном систему прате преко праве 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. Поред такмичења која су организовна од стране 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, ученици петог разреда су узели 

учешће на међународном такмичењу ученика из енглеског језика (GLBAL HIPPO 

ASSOCIATION). 

 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 

сублаговремено упознати 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 другог плоугодишта одржано је: 

 4 седнице Наставничког већа 

 2 седнице Савета родитеља 

 4 седнице одељењских већа нижих и виших разреда 

 састанцитима за заштиту ученика однасиља, злостављања и занемаривања, тима за 

развојно планирање, тима за самовредновање, тима за инклузивно образовање. 

Настава у школској 2013/2014. години није реализована у периоду 15.-16. маја 

2014. године због одлуке Штаба за ванредне ситуације Општине Мионица. Општину 

Мионица као и бројне општине погодиле су временске неприлике изазване великом  

количином кише.  

Због настале временске ситуације и прекида саобраћаја запослни нису били у могућности 

да дођу до школских објеката. Једино су помоћни радници били у могућности дођу у 

школске објекте и воде бригу о самим објектима, као и мали број наставника који живи у 

близини школа. 

Директор школе је све време трајања ванредне ситуације била укључена у рад Штаба за 

ванредне ситуације.  

Одлуком Штаба за ванренде ситације,  у понедељак, 19. маја матична школа и сва 

издвојена одељења су наставила са радом у складу са школским календаром и распоредом 

часова. Директор школе је за матичну школу и сва издвојена одељења обезбедила пијаћу 

флаширану воду, као и техничку воду. 

Надокнада часова организована је сажимањем градива и организацијом надокнаде у 

претчасу и петом односно шестом часу за ниже разреде, или у претчасу и седмом часу за 

више разреде, где је то могуће реализовати. Један део наставног кадра је запослен у две 

или више школе па то претставља отежавајућу околност за организацију надокнаде. 
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Суботом  није могуће реализовати наставу због непостојања аутобуског превоза викендом 

(већина ученика путује).   

 У току другог полугодишта организован је пробни завршни испит за ученике осмог 

разреда као и заврши испит у јуну 2014. године. 

 Након завршетка наставног периода (13. јун 2014.) 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; музичка култура- 50% 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. 

Посебна пажња се поклања приправницима којима су одређени ментори ради 

увођења у посао. Тренутно у школи имамо 6 приправника. 

У току другог 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 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 2 

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. 
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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 5 чланова и не учествује у раду школе јер 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 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, са Црвеним крстом и 

Полицијском станицом Мионица 

 

Финансијско и административно управљање радом установе 

 

У оквиру ове области реализоване су следеће активности: 

 

Поред обећања и законске обавезе, ребаланс буџета није усвојен од стране локалне 

самоуправе. Школа је доставила предлог финансијског плана по којем школи за нормално 

функционисање недостаје 779.000,00 динара до краја 2014. године. До повећања 

потребних финансијских средстава дошло је због увођења нове аутобуске линије за превоз 

ученика из села Буковац, због плаћања путних трошкова запослених и осигурања имовине 

и запослених. 

Тренутно дуговање школе према разним добављачима је око 1.520.000,00 динара 

(највећа дуговања представљају путни трошкови запослених и јубиларне награде). 

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. У другом полугодишту спроведена су два 

поступка јавних набавки- за извођење радова на изградњи санитарног чвора у ИО Брежђе, 

Буковац и Планиница као и набавка за превоз ученика на релацији Ваљево-  Рајковић- 

Крчамар- Рајковић- Буковац- Ваљево. 

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. 

 

 



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

57 
 

Обезбеђење законитости рада установе 

 

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.  

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 

не поштује динамику плаћања рачуна за школе а самим тим је материјално-техничко 

одржавање школа је сведено на минимум. Сматрали смо да је једини начин да школске 

зграде учинимо је 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 злагање директора, помоћних радника, родитеља, донатора и 

пријатеља школе у периоду јул-август урадили смо следеће: 

 

1. ИО Планиница: урађен санитарни чвор унутар зграде, озидан и опшивен лимом 

оџак који се срушио у мајским непогодама, застакљени прозори на школској згради 

која су оштећена од стране мештана; 

2. ИО Брежђе: урађен санитарни чвор на спрату унутар зграде, поправљена 

баштенска чесма, урађени керамичарски радови на улазу у школу (20 м2), окречена 

школа (1300 м2), урађена клизна улазна капија у двориште, поправљен школских 

намештај, поправљена и офарбана школска ограда, исечено и остругано суво 

дрвеће у школском дворишту. У току су радови на поствљању пољске учионице од 

дрвета. 

3. ИО Осеченица: окречена школа (330 м2), исечено суво дрвеће и поправљен и 

префарбан школски намештај. 

4. ИО Буковац- урађен санитарни чвор унутар зграде, исечено и спаковано суво 

дрвеће. 

5. ИО Ђурђевац – сређена школска ограда и капија, уређивано школско двориште 

(клупе, простор за цвеће). 

6. ИО Кључ - окречена школа (454 м2), поправљени оштећени олуци. 

7. Матична школа- поправка квара на водоводној инсталацији (дугогодишњи 

проблем), поправка крова због прокишњавања, замена хоризонталног и 

вертикалног олука у дужини од 60 м, поправка оштећеног дела школског зида 

(малтерисање), бетонирање оштећених улаза у зграду, замењено око 60 м2 жице на 

школском игралишту као и замена оштећене кошаркашке табле, саниране флеке на 
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плафону изазване прокишњавањем, заштићени зидови у учионицама дрвеним 

лајснама у висини школских клупа. 

8. ИО Толић- очишћени олуци на школској згради и залепљене плочице на местима 

где су оштећене. 

 

Средства за ове радове обезбедили су: 

- Материјал за кречење, 13о литара еколошке беле боје- донатор из Ваљева 

- Материјал за фарбање ограде, 19 литара жуте и зелене боје- донатор из Ваљева 

- Зидање оџака, поправку чесме  и лепљење плочица на тераси у Брежђу, поправку 

водоводне инсталације у Рајковићу- Хабитат Ваљево 

- Пројектна долументација за санирање штета на објектима изазавАне елементарим 

непогодама – Ваљево план 

- Сеча сувог дрвећа, стругање и монтажа пољске учионице- родитељи ученика з 

Горњег Лајковца и Брежђа. 
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1.6. 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 

Реализовани садржаји Није реализовано  

Разматрање и утврђивање, односно 

усвајање Годишњег извештаја о раду 

школе током протекле школске 

године, као и полугодишњег 

извештаја о раду школе за сваку 

текућу годину. 

  

Сагласност на школска и 

разматрања по 

различитим питањима  

документа констатована 

запоисником 
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Доношење Годишњег плана  рада за 

текућу школску годину 
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Питања финансијског пословања 

школе и коришћење средстава 

намењених  школи према законским 

прописима 

  

 

Разматрање потреба за расписивање 

конкурса за наставнике и стручне 

сараднике школе и давање мишљења 

за њихов избор 

  

Разматрање стања опремљености 

школе наставним средствима и 

осталим инвентаром, а у вези са тим 

и начин обезбеђивања средстава за 

набавку потребног инвентара; 

 

  

 

 

Разматрање питања 

ангажовања средстава 

приватних фирми у вези са 

опремањем школе 

инвентаром и другим 

потребама; 

 

 

Разматрање питања успеха ученика и 

њиховом компарацијом са успехом 

других основних школа и из ранијих  

периода наше школе; 

  

Разматрање и других, изненадно 

искрслих и текућих питања од 

значаја за рад школе. 

  

Анализирање реализације Школског 

развојног плана 
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1.7. Извештај Савета родитеља 

 

Подносилац извештаја: САВЕТ РОДИТЕЉА 

Одговорно лице:  НАТАША СПАСОЈЕВИЋ 

Остали чланови: 

Мира Видић 

Спасојевић Наташа 

Шарчевић Милојко 

Верица Бошњаковић 

Љубомир Лукић 

Ђуричић Гордана 

Жељко Средојевић 

Небојша Бучић 

Биљана Суботић 

Коларевић Зорица 

Милутин Рулић 

Ивановић Горица 

Станица Вујић 

Зоран Петровић 

Снежана Петровић 

Јовановић Никола 

Срећковић Дејан 

Аћимовић Радисав  

Бабић Марина 

Бранко Вишић 

Љиљана Лазић 

Дејан Ускоковић 

Joвановић Милан 

 

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 

Реализовани садржаји Није реализовано  

Конституисање Савета, доношење 

плана рада 
  

Разматрања по 

различитим питањима  

документа констатована 

записником 

Делимично  успешно 

реализован план 

 

Анализа и усвајање годишњих 

извештаја о раду школе и Плана рада 

за наредну школску годину 

  

Увођење и разматрање програма 

слободних активности, 

професионалне орјентације, излета 

екскурзија 

  

Анализу успеха и дисциплине 

ученика 
  

Анализа реализације планираних 

активности у области професионалне 

орјентације, културних и других 

активности, заштита и унапређење 

здравља  и животне средине, ДКР и 

слободне активности 

  

 
Анализа рада дечијих 

друштвених организација 
 

Здравствено васпитање, анализе 

системских, стоматолошких и 

општих лекарских прегледа, 

здравствено стање и развој ученика 

  

 

Психолошко образовање, 

психолошке 

карактеристике деце у 

школи, проблем учења и 

рада 

 

 

Педагошко образовање, 

васпитна улога породице, 

радно васпитање и морални 

развој 

 

Непосредно укључивање родитеља у 

обезбеђивању   услова за успешнији 

рад 
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    Присуствовање родитеља значајним 

прославама школе  

Учешће у процесу Самовредновања и 

Школског развојног планирања у 

школи 
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2) Извештаји стручних сарадника школе, одељењских старешина, тимова, комисија 

 

2.1. Извештај педагога 

 

Подносилац извештаја:Јасмина Бабић- 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 

Оцена успешности 

од стране  тима или 

особе задужене за 

евалуацију 

П
л
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н

и
р

а
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е 
и
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р
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а
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а
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и
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р
а

д
а

 

Израда глобалног и оперативних 

планова рада педагога 
  

успешно реализована 

областПланирање и 

програмирање  

образовно-васпитног 

рада 

Учешће у изради делова Годишњег 

плана, Школског програма, плана 

самовредновања 

  

Учешће у планирању и 

организовању појединих облика 

сардње са другим институцијама  

  

Учествовање у избору и 

конципирању разних 

факлутативних активности ученика 

(учешће у планирању излета, 

екскурзија...) 

  

Пружање помоћи наставницима у 

изради планова допунског, додатног 

рада и плана одељењског старешине 
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Систематско праћење и вредновање 

васпитно-образовног процеса, 

развоја и напредовања ученика 

  

 

успешно 

реализована 

областПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВА 

ЊЕ ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 
 

 

 
 

Праћење реализације васпитно-

образовног рада 
  

Рад на развијању и примени 

инструмената за самовредновање 

различитих области и активности 

рада установе 
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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 
  

 

Пружање стручне помоћи 

наставницима на унапређивању 

квалитета васпитно-образовног 

рада, односно наставе увођењем 

иновација и иницирањем 

коришћења савремених метода и 

облика рада 

  

Рад на процесу подизања квалитета 

нивоа ученичких знања и умења 
  

Мотивисање наставника на 

континуирано стручно усавршавање 

и израду плана професионалног 

развоја и напредовања у струци 

  

Анализирање реализације праћених 

часова редовне наставе 
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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 

  

Оснаживање наставника за тимски 

рад кроз њихово подстицање на 

реализацију заједничких задатака, 

кроз координацију активности 

стручних већа, тимова и комисија 

  

Пружање помоћи наставницима у 

остваривању задатака 

професионалне оријентације и 

унапређивање тога рада 

  

 

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 
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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
А

Д
  

С
А

 У
Ч

Е
Н

И
Ц
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М

А
 

 

 

Прикупљање релевантних података 

значајних за рад педагога са 

ученицима 

  

Успешно 

реализоване 

активности у области 

рад са ученицима 

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 

  

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 
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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 

  

Делимично успешно 

реализоване 

активности у области 

рад са родитељима 

 

Организовање и 

учествовање на општим 

и групним 

родитељскимсастанцима 

у вези сa организацијом 

и остваривањем 

васпитно-образовног 

рада 

 

Пружање подршке родитељима, 

старатељима у раду са децом, 

односно ученицима са тешкоћама у 

учењу, проблемима у понашању, 

проблемима у развоју, 

професионалној оријентацији 
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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
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М
 

Сарадња са директором, на 

истраживању постојеће васпитно-

образовне праксе и специфичних 

проблема и потреба установе и 

предлагање мера за унапређење 

  

успешно реализоване 

активности у области 

рад са директором 

Сарадња са директором у оквиру 

рада стручних тимова и комисија и 

редовна размена информација 

  

Сарадња са директором на 

заједничком планирању активности, 

изради стратешких докумената 

установе, анализа и извештаја о 

раду школе 

  

Тимски рад на проналажењу 

најефикаснијих начина 

унапређивања вођења педагошке 

документације у установи 

  

Сарадња са директором на 

планирању активности у циљу 

јачања наставничких и личних 

компетенција 

  

 

Сарадња са по питању 

приговора и жалби 

ученика и његових 

родитеља, односно 

старатеља на оцену из 

предмета и владања 
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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 

 

Учешће у раду 

Актива за развојно 

планирање у изради 

Развојног плана 

Предлагање мера за унапређивање 

рада стручних органа установе 
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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 

  

Сарадња са канцеларијом за младе и 

другим удружењима грађана и 

организацијама које се баве 

програмима за младе 

  

Сарадња са националном службом 

за запошљавање 
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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 
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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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2.2. Извештај одељењских старешина 

 

 Све одељењске старешине, њих 23, је предало извештаје о свом раду у школској 2013/2014. 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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2.3. Извештаји школских тимова 

 

2.3.1.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 

Области 

рада 
Реализовани садржаји Није реализовано    

Безбедан 

боравак 

ученика у 

школи и 

школском 

дворишту 

 

 

 

 

Однос 

поверења 

према школи 

, 

наставницима 

, педагогу 

,члановима 

 

Поправљена ограда у школском 

дворишту матичне школе 

  
Ученици благовремено 

долазе на наставу и 

враћају се кући . 

Омогућен им је безбедан 

боравак у школи,што 

показује мали број 

повреда и инцидентних 

ситуација. 

Ученици су се упознали 

са начинима на које се 

може постати жртва 

трговине људима, како би 

умели да их препознају и 

заштите се од истих.  

Ученици су у великој 

мери стекли поверење у 

наш тим, наставнике и 

Све активности 

су успешно 

спроведене и дале 

су своје 

резултате.  

Што се тиче 

међувршњачког 

насиља и 

медијације, то је 

тема којом се сви 

учесници у 

васпитно-

образовном 

процесу у нашој 

школи 

свакодневно баве 

, али конкретније 

Обезбеђен превоз за ученике - 

путнике 

 

  

Организована дежурства наставника 

, како у матичној школи, тако и у 

издвојеним одељењима 

Допуњен правилник о понашању 

ученика у чему су учествовали и 

сами ученици 

  

 

 

Није реализовано 

предавање на тему 

међувршњачког 

насиља и медијације, 

али је уместо тога 

Предавање које није 

било у плану – 

Трговина људима   
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тима за 

безбедност; 

Отворено 

изношење 

проблема 

,потреба .. 

Сандуче 

поверења 

реализовано 

предавање о 

трговини људима 

стручну службу 

школе,све више се 

обраћају за помоћ или 

савет путем сандучета 

поверења и задовољни су 

одговорима и 

резултатима. 

Ученици почињу да 

увиђају колико је важно 

говорити о својим 

проблемима,суочавати се 

и решавати их, да не 

треба трпети насиље. 

Ученици су у великој 

мери упознати са 

правилима понашања у 

саобраћају и сви се 

надамо да их у пракси и 

примењују. 

 

 

 

активности и 

радионице везане 

за ову тему 

остављамо за 

наредну школску 

годину. 

 

Спроведена је анонимна анкета која 

је истраживала у којој мери 

ученици имају поверења у стручну 

службу и наставнике у школи, коме 

се и колико отворено поверавају , да 

ли би волели да могу и анонимно да 

се обрате за савет или помоћ... 

 

  

Поставњљено је сандуче поверења у 

матичној школи и у издвојеном 

одељењу у Брежђу и ученици су 

научили и охрабрили се да га 

користе 

 

  

Ученици су писали саставе на тему 

поверења – Особа која ме никада 

није изневерила, најбољи су били 

изложени на паноу 

 

  

Безбедно 

понашање у 

саобраћају 

Одржано је предавање о основним 

правилима понашања пешака у 

саобраћају , у свим нашим школама 

постављени су постери на којима се 

налазе илустрације са објашњењима 

, учитељи су добили и књике у 

којима се налазе тестови које су они 

прошли са ђацима како би 

проверили њихово познавање 

правила  

Ученици су радили ликовне радове 

на тему саобраћаја – Од куће до 

школе, од школе до куће, 

    

Анализа и 

евалуација 

Школски тим за безбедност је 

анализирао примену превентивних 

мера спроведених у овој школској 

години 
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2.3.2. Извештај тима за уређење школског простора 

 

 

Подносилац извештаја:Гордана Гавриловић 

Одговорно лице:Гордана Гавриловић 

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 

столарије 

Уклањање старе 

школе са игралишта 

 

 

 

 

 

 

Чисте и уредне 

учионице које су 

безбедне за здравље 

ученика и угодне за 

стицање знања 

Активности су 

успешно 

реализоване 

Набавка и постављање корпи за 

отпатке 

 

  

Постављене, минимум, 

4 корпе у свакој школи; 

чисто и беебедно 

двориште 

Активност је у 

потпуности 

остварена 

Одабир, набавка и садња цвећа у 

дворишту; уређење канала око 

дворишта; на ову тему урађен је и 

пано који је изложен на видном 

месту 

 

  

Школско двориште са 

уредном и травнатом 

површином коју краси 

цветна декорација; 

изложен пано на ову 

тему у ходнику школе; 

документовано 

фотографијама 

Активност 

успешно 

реалиѕована 

Уређен је школски простор у виду 

изложби ученичких радова, изради 

паноа на различите теме. 

  

Испоштовани су и 

обележени ѕначајни 

датуми. извођењем 

Активности су 

успешно 

реализоване. 
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Предметни наставници су са 

својим ученицима урадили бар по 

један плакат везан за свој предмет 

и изложили их у учионицама 

виших разреда. 

Обележени су сви важнији датуми 

било да су на државном, 

међународном или светском нивоу, 

уз излагање постера и паноа и 

одговарајуће активности.Тако су 

обележени: 

- 23. септембар, први дан 

јесени(урађени и изложени панои, 

ученички радови); 

-  Дечја недеља под слоганом 

''Слушајте мама и тата, хоћу сестру 

или брата''; 

- Дан просветних радника, 8. 

новембар; 

-  Међународни дан права детета, 

20. новембар; 

-  Први дан зиме; 

-Савиндан, школска слава; 

-  8. март, Дан жена 

-  Светски дан поезије,21. марта, 

тако што је направљен ''Кутак за 

поезију'' и пано ''Подсети се шта то 

беше љубав'' , са најлепшим 

ученичким песмама; ученици 

нижих разреда обележили су први 

дан пролећа; 

- Светски дан позоришта, 27. 

март,направљен пано 

ретроспективе рада ученика 

драмске секције са фотографијама 

са претходних представа; 

- Светски дан књиге,23. април 

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. 

Остварена је 

естетска уредност 

и стимулативан 

школски простор 
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2.3.3. Извештај тима за превенцију и заштиту животне средине 

 

Подносилац извештаја: Неда Шарчевић, наставник енглеског језика 

Одговорно лице: Неда Шарчевић, наставник енглеског језика 

Остали чланови тима: Славица Туловић, наставник биологије, 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 (16.09.2013.) 

 

Обележавање дана 

без куповине 

(28.11.2013.) 

 
-одржано предавање о 

заштити озонског 

омотача 

-организовано чишћење 

школског простора 

-више од 90% ученика 

добило летке који се тичу 

здравих навика у исхарни 

-више од 80% ученика 

16.10.2013.  донело оброк 

у школу који се састоји 

искључиво од здравих 

намирница 

-80%ученика учествовало 

у прављењу украса од 

живог материјала и 

украшавању јелке 

27.12.2013. 

-свака одељенска 

заједница засадила по 

једну биљку 24.04.2014. 

-50% ученика написало 

 

 

 

 

 

 

 

 

План тима за 

заштиту и 

превенцију 

животне средине 

за школску 

2013/14 годину је 

у већој мери 

остварен. 

Светски дан чишћења околине 

(20.09.2013.) 

 

Светски дан заштите 

животне средине 

(05.06.2014.) 

 

 

Обележавање дана здраве хране 

(16.10.2013.) 

 

  

Украшавање јелки и прављење 

украса од живог материјала 

(27.12.2013.) 

 

  

Обележавање дана шума и вода (21. и 

22.03.2014.) 

 

  

 

Дан планете Земље (24.04.2014.) 
  

 

Светски дан без цигара (30.05.2014.) 
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литерарни рад на тему 

штетности дуванског 

дима 

-одржана трибина на 

тему штетности цигарета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

79 
 

2.3.4. Извештај за праћење напредовања ученика 

 

Подносилац извештаја:Наташа Ђурић 

Одговорно лице: координатор тима - Наташа Ђурић, 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  

Примена 

стандарда и 

оцењивање 

ученика 

обухвата: 

планирање, 

примену, 

праћење, 

вредновање, 

и 

евалуацију 

Упознавање колектива са планом и 

програмом и истицање програма на 

видном месту 

  

Поднети су извештаји на 

крају класификационих 

периода и показатељи 

успешности су оцене и 

успех ученика који је 

бољи у односу на 

претходну годину, и 

поправљао се на крају 

сваког класификационог 

периода 

Успешно 

реализовано 

Анализа извештаја о оцењивању и 

напредовању ученика и примени 

образовних стандарда у настави на 

крају првог тромесечја, полугодишта, 

трећег тромесечја и на крају школске 

2013/2014. године 

  

Реализација консултативних 

састанака координатора и 

представника тимова 

  

Анализа рада тима и реализованих 

активности 
  

Eвалуација рада, степена 

остварености планираних задатака 
  

Упознавање колектива са степеном 

реализације задатака-снагама и 

слабостима области праћења 
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2.3.6. Извештај тима за бригу о деци и подршку талентованој деци 

 

 

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

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

Остали чланови тима: Дејан Богојевић, проф. разредне наставе у ИО Осеченица 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 

 

Представа поводом Дечје недеље 

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. 

Изузетна успешност  

 

Представа поводом Дана школе,  

 

Представа поводом Светог Саве,  
Обележен Дан 

позоришта  

Представа на крају школске 

године 

 

Рецитаторска 

секција 

 

Рецитовање на приредби 

поводом Дечје недеље  

 
Учешће на 

такмичењима 

 

Ученици су имали 

јавне наступе, говорили 

пред великом публиком 

Могућа су 

побољшања у раду 

ове секције, 

нарочито у виду 

повећања 

заинтересованости за 

ове активности 

Рецитовање на приредби  

поводом Дана школе 

Рецитовање на приредби 

поводом Светог Саве 
Рецитовање на 

приредби  поводом 

краја школске 

године 
Рецитовање на приредби 

поводом Дана жена 
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Литерарна 

секција 

Излагање најбољих радова на 

школским паноима 

 

Прављење паноа 

поводом два века 

од рођења Петра 

IIПетровића 

Његоша 

 

Изузетна креативност, 

оригиналност и 

маштовитост 

појединаца, али и 

тимски рад.  

Велики број изложених 

радова и паноа 

Изузетна успешност 

Резултати конкурса 

никада нам нису 

послати 

Израда кутка за 

поезију 

Израда паноа о 

словенској 

митологији 

Учешће на конкурсу под 

називом ,,Будимо људи'' 

Израда паноа са 

песмама 

посвећеним 

мајкама поводом 

Дана жена 

Израда паноа са 

љубавном поезијом 

ученика VII разреда 

Излагање 

породичних стабала 

ученика 6. разреда 

Музичка секција 

Учешће талентованих 

појединаца, хора и оркестра у 

приредби поводом Дечје недеље 

Учешће 

талентованих 

појединаца, хора и 

оркестра у 

приредби поводом 

Дана жена 

Учешће 

талентованих 

појединаца, хора и 

оркестра у 

приредби на крају 

школске године 

Савладавање 

корака и извођење 

Краљевог кола 

Ученици су имали 

јавне наступе. Научили 

су да свирају и певају 

велики број песама 

Изузетна успешност 

и велика бројност 

чланова ове секције 

Учешће талентованих 

појединаца, хора и оркестра у 

приредби поводом Дана школе 

Учешће талентованих 

појединаца, хора и оркестра у 

приредби поводом Светог Саве 

Ликовна секција 

Излагање ученичких радова 

Осликавање матичне школе Осликавање школе 

у Брежђу 

Постављање 

украсних паноа од 

стиропора 

Улепшавање школског 

простора 

Требало би чешће 

излагати ученичке 

радове 
Израда сценографије за 

представе 

Спортска секција 

 

Спортски дан у Драчићу (посета 

школи у Драчићу поводом 

 

 

 

 

Здрав живот и 

развијање 

Огромна 

заинтересованост 
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прославе Дана школе)  

 

 

 

 

 

такмичарског духа 

 

 

 

деце и велики број 

учесника 
Спортски дан за време Дечје 

недеље 

Крос 

Еколошка 

секција 

Чишћење школског дворишта 

сваког месеца 
  

Чисто школско 

двориште и фудбалски 

терен, улепшан 

животни простор 

Велика успешност у 

улепшавању 

школског дворишта Сађење цвећа 

Информатичка 

секција 

Организовање Квиза знања у 

Дечјој недељи 

  

Ученици успешно 

користе рачунар, 

развијају креативност, 

оригиналност и 

маштовитост 

Треба укључити већи 

број ученика у 

реализацију плана 

Презентације пројеката ученика 

7. и 8. разреда 

Презентација ученика 8. разреда 

поводом завршетка основне 

школе 

Сарадња са 

Црвеним крстом 
Предавање о трговини људима   

Ученици су упознати 

са проблемом, скренута 

је пажња на опасности, 

превенцију и заштиту. 

Преко 90% ученика 

је присуствовало 

предавању 

Сарадња са 

Здравственим 

центром 

Мионица 

 

Редовна вакцинација 

 

  

Ученици су редовно 

вакцинисани. Одржани 

су сви систематски и 

стоматолошки 

прегледи.Прати се 

здравље и развој 

ученика 

Сви ученици су 

присуствовали. 

 

Систематски прегледи 

 

 

Стоматолошки прегледи 

 

Сарадња 

саКанцеларијом 

за младе у 

Мионици и у 

Ваљеву  

Представа за децу одржана у 

школи. 
  

Представа је била 

веома посећена. 

Ученицима се свидела. 

Сарадња са овом 

установом може бити 

много боља. 

Сарадња са 

Матичном 

библиотеком 

Повећање броја чланова 

библиотеке 

Посета библиотеци 

Обележен светски 

Дан књиге 
Број чланова 

библиотеке је повећан 

ѕа 10% 

Број донираних књига: 

100 

Ученицима је из 

објективних разлога 

онемогућена боља 

посећеност 

библиотеке 

(удаљеност од 

Донација књига из Матичне 

библиотеке 

 

 

Уређење школске 

библиотеке 



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

83 
 

 

 

њихових кућа). 

Сарадња са 

МУП-ом 

Мионица 

Предавање на тему ,,Болести 

зависности'' 
  

Ученици су упознати 

са проблемом, скренута 

је пажња на опасности, 

превенцију и заштиту. 

Преко 90% ученика 

је присуствовало 

предавању 

Професионална 

оријентација 

Радионице 

 

Посете људима из 

непосредне близине 

ученика који се 

баве одређеним 

занимањима 

(столар, 

васпитачица) 

Ученицима је омогућен 

увид у професије 

којима се могу бавити. 

Саветовани су у складу 

са њиховим 

склоностима и 

могућностима. Током 

посета средњих школа 

упознати су са 

смеровима и стручним 

профилима које нуде 

посећене школе. 

Сви ученици VII и 

VIII разреда 

учествовали су у 

радионицама које су 

реализовали 

предметни 

наставници и Тим за 

професионалну 

оријентацију. Посете 

средњим школама су 

биле изузетно 

искуство ученицима. 

Родитељи су 

присуствовали 

презентацијама 

средњих школа. 

Презентација Средње економске 

школе из Мионице 

Посета Пољопривредној школи у 

Ваљеву 

Презентација Пољопривредне 

школе из Ваљева 

Посета Средњој економској 

школи у Мионици 

Посета Техничкој школи у 

Ваљеву 

Посета Медицинској школи у 

Ваљеву 

Посета Економској школи у 

Ваљеву 

Ученички 

парламент 

Предавање на тему Помоћ при 

учењу 
    

Организовање Матурске вечери 
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2.3.7. Извештај тима за инклузивно образовање 

 

Подносилац извештаја:Тим за инклузивно образовање 

Одговорно лице:Јасмина Бабић 

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.2012/2013. постојала 

потреба за додатном 

подршком. Наствљена 

подршка за 4 ученика. 

Израђен педагошки 

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 

  

Формирање тимова додатне подршке 

за израду ИОП-а 
  



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

85 
 

Израда педагошког  профила 

ученика за које је потребна додатна 

подршка 

  

профил за ученицу за коју 

је предложен ИОП. 

 

Редовно вођена 

документација која се 

односи на ИОП. 

 

За једну ученицу тражено 

мишљење ИК Општине 

Мионица. 

 Урађена анализа 

постигнутих резултата. 

 

 

Израда, усвајање и верификовање 

ИОП-а 
  

Имплементација ИОП-а, Вођење 

евиденције 
  

Анализа постигнутих резултата 

ученика и модификација ИОП-а 
  

Поднети извештаји 

оостварености ИОП-а. 
 

Анализа и евалуација постигнућа 

ученика на крају школске године. 
  

Предлог мера за наредну школску 

годину 
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2.3.8. Извештај тима за самовредовање 

 

Подносилац извештаја:Тим за самовредновање рада школе 

Одговорно лице:Јасмина Бабић 

Остали чланови тима:  

Неда Шарчевић. 

Владимир Машић 

Виолета Петровић 

 

Циљеви рада : Унапређивање квалитета рада школе. Самовредновање је истовремено и знак да је школа спремна да 

прихватио одговорност за сопствени рад и развој. То није једини облик вредновања рада, али је основа за друге врсте 

вредновања.  

 

 

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 

Реализовани садржаји Није реализовано  

Одабиркључнихобластисамовредновањаи 

вредновања 

школе. 

  

Урађено 

самовредновање области 

Школски програм и 

годишњи план рада 

 

Обрађени подаци, 

поднет извештај и 

урађен акциони план. 

Успешно реализован 

план 

Припрема 

материјала 
  

Сакупљање 

информација 
  

Статистичка 

обрадаподатака 
  

Припрема 

акционогплана 
  

Реализација 

акционогплана 
  

Анализа успешности реализације 

акционог плана 
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2.4. Извештај комисија 

 

2.4.1. Извештај комисије за процену оштећења бесплатних уџбеника 

 

На основу Стручног упутства о дистрибуцији, коришћењу, чувању и враћању уџбеника 

које финансира Влада Републике Србије (бр: 650-02-165/2012-15 од 24.05.2012.), директор 

ОШ „Војвода Живојин Мишић“ Рајковић је формирао Комисију за процену оштећења 

уџбеника. 

 

Комисија у саставу:  

1. Олга Петровић-директор школе,  

2. Јасмина Савић- наст. разредне наставе,  

3. Драган Марковић- представник Савета родитеља и  

4. Јасмина Бабић- педагог школе, 

 

 је на основу Потврда о преузимању, чувању и враћању уџбеника, као и на основу 

записника одељењских старешина нижих разреда, установила да су уџбеници враћени али 

да већина њих није у стању које одговара коришћењу у следећој школкој години. 

 

 

 

2.4.2. Извештај школске уписне комисије 

 

Школску комисију у ужем саставу у школској 2013/2014. години су чинили: 

председник (директор школе, Олга Петровић), секретар (Вера Манојловић), координатор 

(педагог, Јасмина Бабић) и лице задужено за информатичке послове (Зоран Николов)..  

У проширеном саставу школску комисију поред наведених чланова чинле су и 

поткомисије за шифровање и дешифровање, прегледање тестова из српског, односно 

матерњег језика, математике и комбинованог теста као и за приговоре. 

У време попуњавања, предаје и провере листа жеља, у раду ове комисије учествовале 

су и одељењске старешине осмог разреда (Данијела Алексић и Неда Шарчевић) 

 

Школска комисија реализовала је следеће активности:  

 

 провера података о општем успеху, успеху из одређених предмета и успеху на 

такмичењима који су од значаја за упис у средњу школу; 

 припрема података о ученицима којима је потребна додатна образовна подршка; 

 унос података о ученицима осмог разреда у централну базу, контрола тачности 

унетих података и достављање исправки на унете податке у складу са календаром 

испитних активности и Упутством за прикупљање података; 

 оспособљавање свих учесника у спровођењу завршног испита у сарадњи са 

окружном комисијом; 

 провера припремљености свих учесника у спровођењу завршног испита; 

 обавештавање ученика и родитеља, односно старатеља о критеријумима и начину 

полагања, организације и спровођења завршног испита у основној школи; 
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 контрола исправности пакета са тестовима да би се проверило да ли су оштећени и 

одређивање простора за чување тестова; 

 израда јединственог списка ученика осмог разреда према азбучном реду; 

 одређивањеи припрема просторија за полагање завршног испита и распоређивање 

ученика који полажу испит у тим просторијама; 

 пружање подршке супервизорима у контроли спровођења завршног испита; 

 осигурање регуларности завршног испита; 

 шифровање, прегледање и дешифровање тестова; 

 припрема података о резултатима завршног испита на нивоу појединачног задатка 

и достављање података надлежној окружној комисији;  

 објављивање привремених резултата завршног испита; 

 омогућавање ученицима да имају увид у тест и права на приговор родитељима 

односно старатељима; 

 решавање приговора на резултате завршног испита и обавештавање ученика и 

родитеља, односно старатеља о седишту окружне комисије за приговоре; 

 објављивање и провера тачности коначних резултата завршног испита; 

 давање упутстава ученицима и родитељима, односно старатељима за попуњавање 

обрасцаза унос жеља ученика за упис у средњу школу; 

 пријем и контрола обрасцаза унос жеља ученика за упис у средњу школу; 

 објављивање и провера тачности унетих жеља ученика; 

 објављивање и провера тачности података о распоређивању ученика у средње 

школе; 

 остали послови који се односе на завршни испит и упис ученика у средњу школу
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3) Извештај осталих планова рада 

 

3.1.  Извештај о раду Ученичког парламента 

 

Подносилац извештаја:УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

Одговорно лице:КАТАРИНА САВИЋ 

Остали чланови тима:  

Ђорђе Вишић 

Николина Лукић 

Марија Мијатовић 

Јелена Лекић 

Тамара Симовић 

Ђорђе Суботић 

Жељко Марковић 

Живко Томашевић 

Владимир Ђорђевић 

Немања Ђуричић 

Катарина Ивановић 

Александра Вукићевић 

Немања Урошевић 

Катарина Савић 

 

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    

Презентација исттраживања на тему 

школског неуспеха за ученике V- 

VIII разреда 

  

Урађено  истраживање на 

тему школског неуспеха, 

урађена презентација која 

је приказана ученицима 

1-8.разреда од стране 

вршњачких едукатора 

(чланови парламента) 

 

 

Организован квиз знања у 

матичној школи и ИО 

Брежђе 

 

 

Реализована сарадња са 

ученичким парламентима 

у циљу прзентације 

образовних профила 

ученицима осмог разреда 

 

Анализиран успех 

ученика  и резултати 

ученика на такмичењима. 

 

Организоване спортске 

активости (посета 

ученика матичне школе 

ИО Брежђе) 

 

 

Организовано матурско 

вече у ОШ „Драгољуб 

Илић“ Драчић  

Делимично успешно 

реализован план 

Презентација исттраживања на тему 

школског неуспеха за ученике I- IV 

разреда 

  

Квиз знања за ученике  V- VIII 

разреда 
  

Новогодишња журка   

 Новогодишњи маскенбал  

Анализа успеха и владања ученика 

на крају првог полугодишта школске 
  

 
Активности и мере у борби 

против болести зависности 
 

 

Такмичење у караокама – 

сарадња са Ученичким 

парламантом ОШ „Милан 

Ракић“ Мионица 

 

Сарадња са Ученичким 

парламентима средњих школа ради 

презентације образовних профила  

  

Постигнућа ученика на такмичењима   

Израда паноа професионалне 

оријентације 
  

Спортске активности   

Организација матурске прославе за 

ученике осмог разреда 
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Разматрање извештаја и 

запажања  са  реализованих 

екскурзија 

   

Анализа рада Ученичког парламента 

у школској 2013/2014. 
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4)Извештаји о реализацији наставних и ваннаставних активности 

 

4.1. Реализација планова редовненаставе 

 

4.1.1. Реализација планова редовне предметне наставе 

 

Број реализованих часова обавезних предмета  у вишим разредима:  7822 
 

 

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-1 179 72 72 72 70 35 36 - 144 71 - 72 72 36 

V-2 180 72 72 72 69 35 36 - 144 71 - 72 72 36 

VI-1 144 72 72 36 34 70 72 72 144 71 - 71 72 36 

VI-2 144 72 72 36 34 71 72 72 144 71 - 72 72 36 

VII-1 144 72 72 36 35 71 72 72 144 71 72 72 72 36 

VII-2 143 72 72 36 34 71 72 71 144 71 72 72 72 36 

VIII-1 134 67 67 34 32 67 67 68 135 67 68 66 67 34 

VIII-2 135 67 67 34 32 67 68 67 134 67 66 68 68 34 

УКУП

НО 

1203 
(99,6%) 

566 
(99,6%) 

566 
(99,6%) 

356 
(100%) 

340 
(95,5%) 

487 
(98,2%) 

495 
(99,8%) 

422 
(99,5%) 

1133 
(99,7%) 

560 
(98,6%) 

278 
(99,3%) 

565 
(99,5%) 

567 
(99,8%) 

284 
(100%) 
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Број нереализованих часова обавезних предмета   у вишим разредима:  54 
 

 

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 1 - - - 2 1 - - - 1 - - - - 

V-2 - - - - 3 1 - - - 1 - - - - 

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

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

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

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

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

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

УКУП

НО 

5 
(0,4%) 

2 
(0,4%) 

2 
(0,4%) 

0 16 
(4,5%) 

9 
(1,8%) 

1 
(0,2%) 

2 
(0,5%) 

3 
(0,3%) 

8 
(1,4%) 

2 
(0,7%) 

3 
(0,5%) 

1 
(0,2%) 

0 
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4.1.2. Реализација планова изборне  предметне наставе 

 

 

Број реализованих часова изборних предмета   у вишим разредима: 752 
 

 

РАЗРЕД 

 

Верска настава 

 

Грађанско васпитање 

 

Чувари природе  

 

Информатика и 

рачунарство 

V-1 36 36 36 36 

V-2 36 - - 36 

VI-1 36 36 36 36 

VI-2 36 - - 36 

VII-1 36 36 - 36 

VII-2 36 - - 36 

VIII-1 36 - - 36 

VIII-2 34 - - 34 

УКУПНО 286 

(100%) 

108 

(100%) 

72 

(100%) 

286 

(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 36 36 36 36 

V-2 36 - - 36 

VI-1 36 36 36 36 

VI-2 36 - - 36 

VII-1 36 36 - 36 

VII-2 36 - - 36 

VIII-1 36 - - 36 

VIII-2 34 - - 34 

УКУПНО 286 108 72 286 
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4.1.3. Реализација планова редовне разредне наставе 

 

 

Број реализованих часова обавезних предмета  у нижим разредима:  24198 

 
 

РАЗРЕД 

Српски језик Енглески 

језик 

Музичка 

култура 

Ликовна 

култура 

Математика Свет око нас Природа и 

друштво 

Физичко 

васпитање 

I 

(7 одељ.) 

1260 504 252 252 1260 504 - 753 

II 

(9 одељ.) 

1620 648 323 646 1620 648 - 966 

III 

(9 одељ.) 

1620 648 324 648 1620 - 648 966 

IV 

(9 одељ.) 

1620 648 323 643 1620 - 648 966 

УКУПНО 6120 

(100 %) 

2448 

(100 %) 

1222 

(99,8%) 

2189 

(99,6%) 

6120 

(100 %) 

1152 

(100 %) 

1296 

(100 %) 

3651 

(99,4%) 
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Број нереализованих часова обавезних предмета  у нижим разредима:  30 

 
 

РАЗРЕД 

Српски језик Енглески 

језик 

Музичка 

култура 

Ликовна 

култура 

Математика Свет око нас Природа и 

друштво 

Физичко 

васпитање 

I 

(7 одељ.) 

0 0 0 0 0 0 0 3 

II 

(9 одељ.) 

0 0 1 2 0 0 0 6 

III 

(9 одељ.) 

0 0 0 0 0 0 0 6 

IV 

(9 одељ.) 

0 0 1 5 0 0 0 6 

УКУПНО 0 0 2 

(0,2%) 

7 

(0,4%) 

0 0 0 21 

(0,6%) 
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4.1.4. Реализација планова изборне разредне наставе 

 

Број реализованих часова изборних предмета  у нижим разредима:  2414 

РАЗРЕД Верска настава Народне традиција 

I 

(7 одељ.) 
247 249 

II 

(9 одељ.) 
319 320 

III 

(9 одељ.) 
320 321 

IV 

(9 одељ.) 
319 319 

УКУПНО 1205(98,4%) 1209(98,8%) 
 

 

Број нереализованих часова изборних предмета  у нижим разредима:      34 

РАЗРЕД Верска настава Народне традиција 

I 

(7 одељ.) 
5 3 

II 

(9 одељ.) 
5 4 

III 

(9 одељ.) 
4 3 

IV 

(9 одељ.) 
5 5 

УКУПНО 19(1,6%) 15(1,2%) 
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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 7 5 0 5 7 - 15 8 - 

V-2 10 5 6 2 0 - 9 10 - 

VI-1 7 5 6 2 0 0 12 8 - 

VI-2 9 7 0 2 3 0 9 0 - 

VII-1 7 5 6 2 0 0 13 8 12 

VII-2 12 3 3 3 0 0 0 0 7 

VIII-1 7 5 6 2 0 0 7 7 10 

VIII-2 9 2 9 0 0 0 5 3 0 

УКУП

НО 
68 37 36 18 10 0 70 44 29 
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4.2.2. Реализација допунске наставе у нижим  разредима 

 

 

 
 

РАЗРЕД 

Српски језик Енглески 

језик 

Математика Свет око нас Природа и 

друштво 

I 

(7 одељ.) 

113 0 113 0 0 

II 

(9 одељ.) 

128 0 149 0 0 

III 

(9 одељ.) 

129 0 139 0 0 

IV 

(9 одељ.) 

131 0 149 0 0 

УКУПНО 501 0 550 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 7 5 0 3 0 0 0 0 0 

V-2 15 3 3 3 0 0 0 0 0 

VI-1 7 4 0 0 0 0 0 0 0 

VI-2 17 3 0 0 0 0 0 0 0 

VII-1 7 3 0 3 0 0 0 0 5 

VII-2 12 3 3 3 0 0 0 0 7 

VIII-1 7 3 0 2 0 0 0 0 4 

VIII-2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

УКУП

НО 
77 24 6 14 0 0 0 0 16 
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4.3.2. Реализација додатне наставе у нижим  разредима 

 

 

 
 

РАЗРЕД 

Српски језик Енглески 

језик 

Математика Свет око нас Природа и 

друштво 

I 

(7 одељ.) 

0 0 0 0 0 

II 

(9 одељ.) 

0 0 0 0 0 

III 

(9 одељ.) 

0 0 0 0 0 

IV 

(9 одељ.) 

0 0 0 0 0 

УКУПНО 0 0 0 0 0 
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4.4. Реализација такмичења  

 

 

У школској 2013/2014. 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 15 8 4 0 0 

Математика  10 5 1 0 0 

Историја  9 4 0 0 0 

Хемија  7 1 0 0 0 

Географија  6 2 0 0 0 

УКУПНО 47 20 5 0 0 

 

 

 

 

4.5. Реализација планова индивидуалне наставе 

 

У школској 2013/2014. години број ученика који је наставу похађао по индивидуално-образовном плану био је 8.  

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛИК ИОП-А 

Р А З Р Е Д 

I 

 

II III IV V VI VII VIII 

ИОП-1   

(број деце) 

- 2 - - 1 - - - 

ИОП-2 

(број деце) 

- - 2 1 1 - - 1 
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4.6. Реализација завршног испита 

 

 

У школској 2013/2014. години укупан број ученика осмог разреда био је 19. 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. За једног ученика припремани су посебни тестови и направљен је 

акциони план како би отварио што боље резултате на завршном испиту. Ради се о ученику 

који је наставу похађао сходно измењеном индивидуалном плану (ИОП-2).  

Средином јуна организован је завршни испит који је протекао без икаквих 

проблема. Ученици су постигли следеће резултате: 

 

 
 

  

Након реализованог испита, ученици су приступили попуњавању листе жеља за 

упис у средње школе. Сви ученици су распоређени у средње школе у првом уписном 

кругу. Један ученик (ученик који је наставу похађао по ИОП-у) није наставо школовање. 
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4.7. Реализација рада свих секција и других видова слободних активности 

 

 
 

РАЗРЕД 
Број реализованих часова рада са секцијама и 

других видова слободних активности:   
I 

(7 одељења) 
248 

II 

(9 одељења) 
317 

III 

(9 одељења) 
318 

IV 

(9 одељења) 
318 

 

УКУПНО 
1201 
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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 ваннаставнограда у основној 

школи која у великој мери доприноси остваривању циљеваосновног образовања. У том 

смислу се пред основну школу као битан захтевпоставља рад на систематском и 

континуираном професионалном усмеравањуразвоја ученика.Полазећи од циља 

профеионалне оријентације икарактеристика узраста ученика  

Школа је у овој школској години остварила следеће активности: 

 
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Оспособљавање ученика за рално 

сагледавање и процењивање 

физичког, интелектуалног, 

емотивног и социјалног развоја. 

-Одељењске старешине, 

-педагог,  

-родитељи. 

Септембар,  

Октобар 2013. 

Подстицање и оспособљавање 

ученика да сами доприносе свом 

развоју укључивањем у 

одговарајуће ваннаставне 

активности.  

 

-Одељењскестарешине, 

-педагог, 

Септенбар,  

Октобар 2013. 

Упознавање са основним 

карактеристика занимања и 

групама сродних занимања.  

-  

-Одељењске старешине, 

-педагог.  

 

Новембар,  

Децембар 2013. 

Подстицање ученика да испитују 

себе у односу на свет рада и да на 

тај начин проверавају сво0је 

могућности и интересовања за 

обављање послова у појединим 

занимањима.  

-Одељењскестарешине, 

-педагог,  

-родитељи. 

Друго полугодиште 

2013/14. 

Усмеравање и оспособљавање 

ученика за доношење одлуке о 

избору занимања.  

-Педагог, 

-Одељењски старешина 

Другополугодиште 

2013/14. 

Реализација радионице на тему 

избора занимања. 

педагог Другополугодиште 

2013/14. 

Тестирање ученика у склопу 

професоналне оријентације (тест 

интересовања).  

педагог Другополугодиште 

2013/14. 
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МЛАЂИ РАЗРЕДИ 
 

На часовима одељенског старешине обрађене су следећетеме: 

 Која занимања познајеш 

 Радник и машина 

 Шта раде моји родитељи. 

 

 

СТАРИЈИ РАЗРЕДИ 
 

На часовима одељенског старешине обрађене су следећетеме: 

 Улога и важност добро изабраног занимања 

 О чему треба водити рачуна при избору занимања 

 

 

СЕДМИ И ОСМИ РАЗРЕД 
На часовима одељенског старешине обрадиће се следеће теме. 

 Могућности и жеље родитеља 

 Типичне грешке које се чине при избору позива 

 Могућности и услови уписа у средњу школу. 

 Носиоци активности одељенске старешине ће путем разговора и предавања за 

ученике и родитеље реализовати ове теме током године. 

 

Педагог школе  у оквиру својих послова реализоваласледеће : 

 предлог глобалног програм професионалне оријентације 

 прикупљање и обрада информативног материјала потребног за рад осталих носиоца 

професионалне оријентације ученика и родитеља. 

 испитивање професионалне информисаности ученика осмог разреда путеманкете и 

вршење испитивања посебних склоности и способности ученика осмог разреда 

ради адекватније професионалне оријентације. 

  организовање изложбе за ученике на тему професионалне оријентације 

 израда пана 

 Предавање  за ученике и родитеље на тему: 

1. Зашто је важно направити адекватан избор занимања. 

2. Избор занимања, услови уписа и потребе за кадровима. 
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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. Ученици виших и нижих разреда су у сарадњи са својим 

наставницима и подршком локалне самоуправе посетити важнија културна дешавања у 

току године која се буду реализовала на територији Мионице и Ваљева. 

 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 оважности 

сопственог здравља и безбедности, о потреби неговања и развојафизичких способности, 

као и превенције насиља, наркоманије, малолетничкеделинквенције, школа у оквиру 

школског програма, реализује и програмшколског спорта, којим су обухваћени сви 

ученици. 

Школа је организује недељу школског спорта најмањеједном у току полугодишта. 

Недеља школског спорта обухвата такмичења свих ученика у спортскимдисциплинама 

прилагођеним узрасту и могућностима ученика. 

 У школској 2013/14. години организоване су две недеље школског спорта- једна у 

октобру и једна у априлу.  

 

 

5.5. Реализација плана социјалне заштите ученика 

 

Школа је у 2013/2014. години реализовала следеће активности у оквиру плана социјалне 

заштите ученика:  

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

(дописи...) 

 Пружање помоћи ученицима са поремећајима у понашању  

 Пружање помоћи васпитно-запуштеним или угроженим ученицима, ученицима 

који долазе из дефицијентних породица 

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

породичним приликама 

 Утврђивање социоекономског статуса родитеља  

 Упућивање родитеља на начине остваривања права 

 Упућивање родитеља а извршавање родитељских обавеза 

 Обилазак и кућне посете ризичним породицама у циљу ефикаснијег пружања 

помоћи и побољшања сарадње између школе и породице 
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5.6. Реализација плана заштите животне средине 

 

План заштите животне средине реаизован је у склопу плана тима за превенцију и заштиту 

животне средине а извештај о раду тима и реализованим активностима у саставу је 

извештаја о раду. 

 

 

5.7. Реализација плана сарадње са породицом  

 

Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односностаратељима 

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, којиобухватају детаљно 

информисање, саветовање, укључивање у наставне, иостале активности школе и 

консултовање у доношењу одлука око безбедносних, наставних, организационих и 

финансијских питања, с циљемунапређивања квалитета образовања и васпитања, као и 

обезбеђивањасвеобухватности и трајности васпитно-образовних утицаја. 

Програм сарадње са породицом обухвата и организацију отвореног данашколе 

сваког месеца, када родитељи, односно старатељи могу да присуствујуобразовно-

васпитном раду. 

Ради праћења успешности програма сарадње са породицом, школа, накрају сваког 

полугодишта, организује анкетирање родитеља, односностаратеља, 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. 

 
АКТИВНОСТИ 

 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Информисањеродитељаиоздрављу, 

психофизичколмисоцијалномразвојуученика, 

резултатимаучењаипонашањаученика, 

условимаживотаупородици, 

школиидруштвенојсредини. 

- Одељењске старешине; 

- педагог. 

Прво тромесечје 

Образовањеродитељазауспешнијеостваривањев

аспитнеулогепородице (здравственоваспитање, 

психолошко – педагошкообразовање). 

- Одељењскестарешине; 

- педагог. 

Друго тромесечје  

Сарадњасародитељимауреализацијинекихзадат

акаиделовапрограмашколеито: 

програмпрофесионалнеорјентације, екскурзије, 

безбедностученика, инклузивно образовање. 

- Одељењскестарешине; 

- педагог; 

- директор; 

- секретар. 

Континуирано.  

Укључивањеродитељауобезбеђивањуусловазау

спешнијирадшколе: 

урадуСаветародитељашколе, 

непосредноукључивањеуакцијеуређења, 

реконструкцијепостојећихиизградњиновихшко

лскихобјекататеренаисл. 

- Одељењскестарешине; 

- директор; 

- секретар. 

Континуирано  

СарадњародитељанареализацијипрограмаШкол

скогразвојногпланирањаипроцесаСамовреднова

-Одељењскестарешине; 

- педагог; 

Континуирано.  
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њаушколи. - директор;секретар. 

Сарадња са родитељима у процесу тестирања 

ученика за полазак у школу. 

- педагог; 

- директор. 

Треће тромесечје.  

Укључивање родитеља у реализацијупробних 

испита и завршног испита ученика.  

-Одељењскестарешине; 

- педагог; 

- директор;секретар. 

Друго полугодиште 

 

Сарадња са родитељима се остваривал кроз: индивидуалне разговоре, групни рад, 

родитељске састанке и Савет родитеља. 

 

 

5.8. Реализација плана сарадње са локалном заједницом 

 

Школа је интензивно сарађивала са Домом здравља Мионица (урађен комплетан 

систематски преглед зуба ученика од првог до осмог разреда, као и редовни систематски 

прегледи и вакцинисање ученика у организацији дечјег одељења Дома здравља).  

Такође остварујемо добру сардњу са Црвеним крстом (донације у школском 

прибору, финансијкој помоћи за најугроженије ученике као и наградно путовање за 

најуспешније ученике петог и шестог разреда) 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.  

 Што се тиче финансирања, школа је током 2013/14. години имала бољу сарадњу са 

локалном самоуправом која је редовно обезбеђивала новац планиран активностима из 

финансијског плана, изузев нередовне исплате путних трошкова и јубиларних награда за 

запослене.  

 

  

5.9. Реализација плана рада на пројектима 

 

У школској 2013/2014. години школа је редовно пратила актуелне пројекте у које она, као 

установа може да се укључи.  

 

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

 

1. ПРОЈЕКТ ИНВЕСТИЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА  

У ОКВИРУ ПРОГРАМА РАСПОДЕЛЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ СРЕДСТАВА ЗА 

2014. годину - Идејни пројекат замене постојеће дотрајале столарије новом - 

2. ПРОЈЕКАТ ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА ИЛИ ПОЈЕДИНИХ САДРЖАЈА 

УСТАНОВЕ  У ОКВИРУ ПРОГРАМА РАСПОДЕЛЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ 

СРЕДСТАВА ЗА 2014. годину - Идејни пројекат формирања санитарног чвора у 

оквиру постојећег објекта (ИО Буковац, Планница, Брежђе) 

3. Програм финансирања активности и мера унапређења ефикасног коришћења 

енергије у 2014. години (пројекти за матичну школу, ИО Буковац, Крчмар и 

Планиница). 
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4. Пројекат за доделу средстава за реализацију пројекта санације и 

реконструкције школске фискултурне сале код МИНИСТРСТВА ОМЛАДИНЕ 

И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  

5. Пројекат за доделу средстава за реализацију пројекта санације и 

реконструкције школске фискултурне сале код ФОНДАЦИЈЕ АНА И ВЛАДЕ 

ДИВАЦ 

6. Пројекат замене постојеће дотрајале столарије новом на матичној школи код 

Министарства министарства грађевине и урбанизма 

 

Школа је на основу поднетих пројеката у школској 2013/2014. години добила средства 

за реализовање пројекта формирања санитарног чвора у оквиру постојећег објекта за ИО 

Буковац, Планница, Брежђе. 
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6) Извештаји о реализацији планова развоја и унапређења квалитета рада школе и 

запослених 

 

 

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

и исхода образовања 

 

Реализоване активности у току школске 2013/2014. године: 

 

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

- Стручни актив за  развојно планирање  предложио је нови Развојни план за период од пет 

година. Предлог је предствљен на Наставничком већу а усвојен од стране Школског 

одбора; 

- Наставници су упознати са начинима евалуације постигнућа ученика; 

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

аудиовизуелна и техничка наставнасредстава; 

- Појачанопружање помоћи васпитно-запуштеним или угроженим ученицима, ученицима 

који долазе из дефицијентних породица; 

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

приликама; 

- Оријентација на индивидуализацију наставе; 

- Оријентацијана 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 школаи правну базуПараграф 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 

посетилиоко 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 исл. - ), односно оствареност стандрда у области настава 

и учење. 

 

Реализоване активности у току школске 2013/2014. године: 

1. Преглед глобалних планова 

2. Преглед оперативних планова 

3. Распоред држања огледних часова 
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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, 
 

 

6.3. Реализација плана унапређења матријално-техничких услова 

 

У току школске 2013/2014. године набављено је:  

- 9 лап топ рачунара и 6 модема за брзи интернет; 

- формиране су две мултимедијалне учионице (матична школа и ИО Брежђе); 

- 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. 

- добијенодређени број књига за школску библиотеку; 

- набављене завесе за школску салу 

- обезбеђени су санитарни чворови у ИО Буковац, Брежђе и Планиница; 

 

 

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 да 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. 
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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.  

 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 2013/2014. 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„Даушколисвакоучирадосноилако“; 

 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 

 

 
АКТИВНОСТИ 

 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

Одабиркључнихобластисамовредновањаинвредновањашколе 

 

Координатор тима 

 

септембар 

 

Припремаматеријала 

 

Чланови тима 

 

октобар 

 

Сакупљањеинформација 

 

Чланови тима 

 

новембар 

 

Статистичкаобрадаподатака 

 

Чланови тима 

 

децембар 

 

Припремаакционогплана 

 

Чланови тима 

 

јануар 

 

Реализацијаакционогплана 

 

Чланови тима 

 

фебруар 

 

Анализа успешности реализације акционог плана 

 

Чланови тима 

 

април 
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6.6. Реализација развојног плана 

 

 
АКТИВНОСТ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

Анализа и закључак о старом развојном 

плану 

Вук Секач октобар 2013. 

Анализа резултата самовредновања у свим 

областима. 

Јасмина Бабић октобар 2013. 

Израда извештаја о самовредновању свих 

седам области. 

Јасмина Бабић октобар 2013. 

Анализа образовних постигнућа ученика 

школе. 

Марија Маринковић 

Ивица Вучић 

октобар 2013. 

Израда извештаја о образовним 

постигнућима ученика. 

Марија Маринковић октобар 2013. 

СВОТ анализа Неда Шарчевић 

Биљана Павловић 

октобар 2013. 

Разматрање и дефинисање мисије и визије 

школе. 

Вук Секач  

новембар 2013. 

Уочавање приоритета развоја школе. Биљана Павловић новембар 2013. 

Упознавање чланова актива са стандардима 

квалитета рада установе као основ за 

самовредновање. 

Јасмина Бабић  

новембар 2013. 

Дефинисање циљева. Вук Секач новембар 2013. 

Разрада циљева на задатке и активности. Биљана Павловић  

децембар 2013. 

Анализа члана 26. Закона о основној школи ( 

мере и планови које треба да садржи 

Развојни план). 

Марија Маринковић 

Ивица Вучић 

 

децембар 2013.  

Коначна израда плана. Вук Секач децембар 2013. 

Представљање плана Наставничком већу и 

Школском одбору. 

Неда Шарчевић  

јануар 2014. 

Усвајање плана. Школски одбор јануар 2014. 

Реализација плана за школску 2013/14. 

годину- договор око активности и задужења. 

Биљана Павловић друго полугодиште 

2013/2014. 

Извештај о реализованим активностима у 

школској 2013/14. 

асмина Бабић јун 2014 
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6.7. Реализација плана школског маркетинга 

 

Интерни маркетинг  

 

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

маркетиншки поставити. Школски маркетинг у данашњој пракси веома је слабо развијен, 

углавном због недостатка средстава, али и адекватног маркетиншког оспособљеног кадра.  

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

обавља на сеоском подручју и у отежаним просторним и материјалним условима. 

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

писаној и усменој форми у чему учествују сви актери. 

Ученичко стваралаштво и рад у секцијама представљено је кроз изложбе путем 

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

радова у учионицама и ходницима школе. 

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

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

стручњаци из одговарајућих области. 
 

Екстерни маркетинг 

 

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

конкурсима са литерарним и ликовним радовима и објављивање најуспелијих радова у 

дечијим часописима те и уз учешће ученика на општинским и окружним такмичењима. 

Школа је активно радила на представљању у друштвенојсредини. 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 наредној 

школској години планирамо да израдимо званичан сајт на интернету, на којем бисмо 

објављујављивали све штожелимо да се зна о нашој школи, као и све информације које 

олакшавајуживот и рад ученицима и родитељима, смањујући потребу да трагају ушколи 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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