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ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОРГАНА УСТАНОВЕ ОРГАН 

УПРАВЉАЊА – ШКОЛСКИ ОДБОР 
Школски одбор је у 2013/14. години одржао шест редовних седница. На седницама 

су усвојени: 

1. Извештај о реализацији Годишњег плана рада за школску 2012/2013. годину. 

2. Извештај о раду директора школе у школској 2012/2013. години. 

3. Извештај о остваривању Плана стручног усавршавања запослених у школској 

2012/2013. години. 

4.  Извештај о припремљености школе за почетак рада у школској 2013/2014. 

години. 

5.  Годишњи план рада школе за школску 2013./2014. годину. 

6. Извештај о остваривању Плана стручног усавршавања запослених у школској 

2012/2013. години. 

7. План стручног усавршавања запослених у школској 2013/2014. години. 

8. План активности и носиоци за инклузивно образовање у  школској 2013/2014. 

години. 

9. Извештај о општем успеху и владању ученика за школску 2013./2014. г. ( 

успех на Завршном испиту и по предметима) Финансијски план за 2014. 

годину и прва измена Финансијског плана за 2014.годину. 

10. Финансијски план за инклузивно образовање за  2014. годину. 

11. Извештаји о реализацији програма  „Школа без насиља“. 

12. Извештај о реализацији екскурзија. 

13. Извештај о реализацији фестивала „Зрачак вири“ , „Илинденски дани“ и „ 

Теочински дани“. 

14. Извештај о финансијском пословању школе –завршни рачун за  2013.г 

15. Усвојена су општа акта школе: Статут ОШ „ИвоАндрић“ Прањани, 

Пословник о раду Школског одбора, Пословник о раду Наставничког већа, 

Пословник о раду Савета родитеља, Правилник о награђивању и 

похваљивању ученика, Правилник о оцењивању, Правилник о испитима, 

Правилник о награђивању наставника,  Анекс I Годишњег плана рада школе, 

Правилник о васпитној, васпитно-дисциплинској и материјалној 

одоговорности ученика, Правилник о безбедности и здрављу на раду, 

Правилник о раду ученичког парламента, Правила понашања, Правилник о 

ближем уређивању поступка набавки)  

16. Донео је Школски програм односно програм образовања и васпитањаод 1. до 

8. разреда. 

17. План инвестиција за наредну школску годину. 

18. Именоване су комисије ( за Развојно планирање, за завршн ииспит, за попис 

имовине, за излучивање регистратурског материјала) 

19. Одлучива оп родаји расходованих основних средстава која су искњижена из 

пословних књига и о давању у закуп школске парцеле у ГојнојГори. 

20. Утврдио Нацрт предлога финансијског плана за припрему буџета РС за 

2015.годину. 

 

На седницама су разматрана и решавана текућа питања, важна за функционисање и 

рад школе. 
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ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ САВЕТA РОДИТЕЉА 

 

Савет родитеља школе као саветодавни орган чији је рад регулисан чланом 

58. важећег Закона о основама система образовања и васпитања  у школској 2013-

2014. години одржао је три седнице и реализовао је садржаје по Годишњем плану 

рада школе. Сви представници одељења (од 1. до 8. разреда) су активно учествовали 

у раду и доносили конструктивне одлуке .  

Савет је разматрао је и усвојио Годишњи план рада школе за школску 2013/2014. 

годину,затим, комисија састављена од Савета родитеља обавила је избор најбољег 

понуђача зареализацију екскурзија  и осигуравајуће куће за осигурање ученика. 

Такође, Савет родитеља је  разматраоШколски програм за први и други циклус и 

посебне програме за први и други циклус. Разматрао и усвојио извештаје о листи 

изборних предмета за ученике од првог до осмог разреда уновој школској 

години.Разматрао и донео одлуку о износу „ученичког динара“, донели одлуку 

оуџбеницима у наредној школској години, усвојили извештај о резултатима 

такмичењаученика у текућој школској години, усвојили извештај о завршном 

испиту ученика осмогразреда и разматрали и усвојили извештаје о успеху и владању 

ученика на класификационим периодима.  Представници Савета родитеља су узели 

активно учешће у раду Стручног актива за развојно планирање, Тиму за 

самовредновање школе и Тиму за  заштиту ученика од насиља. Такође, Савет 

родитеља је заинтересован да безбедностученика буде на високом нивоу и да услови 

рада у школи буду што бољи . У процесу рада школе  њихов допринос је био 

драгоцен. 

       Савет родитеља је био информисан о свим питањима која се односе на рад 

школе.  

На тај начин Савету родитеља је било омогућено да у већој мери буде укључен у 

живот школе и да активно доприноси побољшању услова за стицање квалтетнијег 

образовања ученика. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 
 

Осим редовних (свакодневних) активности у протеклом периоду посетио сам 18 

часова наших учитеља и наставника.Том приликом сам указао на добре и слабије стране у 

њиховом раду.Инсистирао сам на примени нових метода и облика рада,као што су НТЦ 

систем учења и увођење мапе ума у наставу.Такође сам указао да приступ настави мора да 

се мења јер наставник не треба да буде онај који преност знање,већ је његова улога у вођењу 

ученика ка стицању нових знања.Такође сам присуствовао на два угледна часа који су 

одржали учитељ Драган Алуровић и наставница хемије Драгана Бабовић.Осим мене,на ова 

два часа били су присутни саветници из Школске управе Чачка-Милорад Крунић и Данијела 

Ковачевић Микић. 

Организовао сам посету Сајму књига  у Београду на који је ишло пет 

наставника.Такође сам организовао и посету сајму науке и технике који је одржан у 

Београду.Том приликом је 14 ученика и 5 наставника упознато са овом занимљивом 

манифестацијом. 

Присуствовао сам семинару  који је посвећен дечјој економији.Семинар је одржан у 

Регионалном центру у Чачку и трајао је два дана. Осим овог семинара присуствовао сам 

завршници „Новембарских дана“ просветних радника .Трибине су одржане у Дому културе 

у Чачку.Осим наших предавача који су нас упознали са новинама у образовању, пленарна 

излагања су имали и гости из Пољске,Македоније,Италије,Словеније,Хрватске и Босне и 

Херцеговине.Скуп је трајао такође два дана.Био сам присутан на три презентације уџбеника 

издавачких кућа“Едука“,“Нова школа“ и „Фреска“. Такође сам присуствовао стручном 

скупу под називом „Портфолио запослених у образовању-фактор професионалног 

развоја“,који је одржан у Горњем Милановцу 5.3.2014.године.Заједно са колегама 

учитељима учествовао сам на „Зимским сусретима учитеља“ у Чачку.Том приликом сам 

присуствовао семинару „Како до интерактивног софтвера у настави“.Пошто је семинар био 

у скраћеној верзији организовао сам га у нашој школи.Тридесет наставника и стручних 

сарадника је похаљало овај занимљив и примењив семинар. 

 

Пошто смо успешно реализовали програм „Школа без насиља“ добили смо 

плакету.Плакету нам је уручио у прес сали Владе Србије Министар просвете Томислав 

Јовановић и директор канцеларије УНИЦЕФА Мишел Сент Лот.Свечаности су 

присуствовали и Рада Каранац,саветница из Школске управе и Јелена Ђорђевић,психолог 

школе.Овај догађај је пропратила телевизија Б92 и телевизија Пожега,тако што су снимили 

прилог о нашој школи,где су актри овог пројекта дали изјаве.Током године сам пратио рад 

Вршњачког тима и заједно са њима организовао акције које су промовисале ненасилну 

комуникацију.Самим тим да је евидентирано 17 случајева насиља првог нивоа можемо 

закључити да програм даје очекиване резултате. 

Тим поводом сам организовао први новогодишњи фер плеј турнир у малом 

фудбалу.Учествовало је укупно 13 екипа и 107 такмичара.Вршњачки тим је делио флајере 

са порукама ненасилне комуникације.Победнику је додељен пехар,а у фудбалским 

мајсторијама уживао је велики број родитеља,деце и других гостију. 
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На предлог наставника Ђура Церанић организовао сам посету астрономског друштва 

„Руђер Бошковић „из Београда.Том приликом су ученици наше школе присуствовали 

пројекцијама покретног планетаријума и предавањима на тему космоса.Осим ученика наше 

школе пројекцијама је присуствовало 40 ученика из ОШ“Петар Лековић“ из Душковаца и 

Јежевице.Посета је забележена на ТВ „Галаксија“,а чланак под називом „Звездани шатор у 

Прањанима“ су објавиле Таковске новине. 

И ове године школа у Богданици је била домаћин петог шаховског турнира који сам 

организовао заједно са Месном заједницом Богданица и шаховским клубом „Пролетер“ из 

Миндена.Извештај са турнира је написао Миливоје Трнавац и објављен је у „Таковским 

новинама“.Осим ове манифестације присуствовао сам и на „Теочинским данима“ које је 

организовала учитељица Ана Петровић. Овогодишњи дечји фестивал „Зрачак вири“ одржан 

је један дан -13.6.2014.године.У гостима нам је било 15 ученика из Такова са својом 

учитељицом.Радионице су одржане у Прањанима,Брезни и Каменици.У склопу фестивала 

одржан је и Дан „Еко школе“.Успешно смо организовали традиционалну манифестацију у 

Каменици поводом празника Илиндана- „Илиндански дани“.Осим културно-уметничког 

програма имали смо и едукативне садржаје.Доктор Ранко Рајевић је, са својим сарадником 

Урошем Петровић, одржао предавање о НТЦ систему учења,док су пољопривреднике нашег 

краја едуковали стручњаци из воћарства,ратарства и сточарства. 

На седници Наставничког већа одржао сам презентацију под називом“Основна 

школа као фактор развоја даровитости код ученика“. 

Одржао сам девет седница Наставничког већа на којима су разматрана сва битна 

питања из рада и живота школе.Активно сам присуствовао,заједно са својим сарадницима, и 

на седницама Школског одбора.Одржао сам пет  седница Педагошког колегијума. 

Био сам присутан на свим седницама Актива директора школе које је организовала 

Школска управа Чачак. 

Успешно сам као председник школске комисије спровео активности за завршни 

испит. 

Присуствовао сам завршним приредбама у Богданици,Каменици,Теочину,Брезни и 

Прањанима. 

Средином јуна (19.6.2014.) организовао сам наставничку екскурзију .Том приликом 

смо посетили Вишеград и Андрићград, а дружење и вечера су били у етно селу Врхпоље на 

Дрини.Укупно  44 наставника и помоћна радника су посетили ову лепу дестинацију. 

У сарадњи са родитељима ученика успешно смо учествовали на општинским 

такмичењима и постигли запажене резултате. 

Сви одлични ученици и ученици првог разреда су добили књиге као поклон за 

одличан успех. 

Остварио сам добру сарадњу са родитељима. Присуствовао сам родитељским 

састанцима у Срезојевцима, Каменици, Богданици, Брајићима и Прањанима. Поред уручења 

награда и посебних диплома ученицима, са родитељима сам разговарао о текућим 

проблемима и како их решити.Тада сам присутним родитељима представио визију школе 

коју желим да остварим,како би школа заузела место у друштву које јој припада Зато сам 
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затражио  подршку не само наставника и запослених у школи, већ и родитеља који су веома 

важан фактор у свеукупном животу и раду школе. 

На Наставничком већу одржаном 30.8.2014. позвао сам у госте Драгану Џоковић 

која је одржала презентацију о НТЦ систему учења, које ће почети да се примењује у нашој 

школи. 

Остварио сам добру комуникацију како са Општином и Школском управом, тако и 

са другим организацијама и лицима , а све у циљу пибољшања услова рада шкооле. 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

 

У 2013.години одржао сам два састанка педагошког колегијума  

Први састанак одржан је 12.2.2013.године на коме је усвојен план ИОП-а за ученике 

другог,трећег и седмог разреда.Осим ове одлуке донета је одлука да се тражи мишљење 

интерресорне комисије за израду ИОП-а  са прилагођеним стандардима за ученика петог и 

седмог разреда. Педагог школе је предложио да се ради ИОП и за талентовану децу. 

Друга седница педагошког колегијума одржана је 5.6.2013. године. Утврђен је 

концепт Годишњег палана рада за 2013/2014. годину. Сви су се сложили да  овај документ 

треба да буде концизан,лепо структуиран, јасан. Осим ове тачке дневног реда разговарало се 

и о реструктуирању тимова школе за наредну школску годину. Овај посао ће урадити 

директор школе и предлог ће изнети на Наставничком већу. 

Према Годишњем плану рада требало је одржати четири седнице колегијума али сам 

неке теме спојио из практичних разлога, тако да сам одржао две седнице. У наредној 

школској години седнице Педагошког колегијума биће одржане по плану. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА 

руководиоца издвојеног одељења ОШ“Иво Андрић“ у Брезни 
 

Ове школске године ученици и наставници овог одељења трудили су се и успели да ова 

школска година буде једна од успешнијих по резултатима које смо постигли у разним 

областима.  

Залагањем предметних наставника ДејанаЈеверице, МилевеГлишић, Велимира 

Александрова, Јелене Петровић, МилкеОбренић и СветланеАлуровић, ученици наше школе 

учествовали су на општинским, окружним и два републичка такмичења (стонитенис -11. 

место и српски језик -5. место). 

Пред новогодишње празнике ученици у Брезнии Теочину добили су пакетиће са програмом 

Соко Штарка који је обезбедио господин Душко Брковић, директор у овој фабрици и бивши 

ђак ове две школе. 

Организован је традиционални Новогодишњи турнир у стоном-тенису, а победницима 

обезбеђени пехари и дипломе. 

Обележен је Митровдан, дан када наша школа слави заједно са сеоском црквом, извођењем 

пригодног програма. 

Са културним програмом били смо гости на Теочинским данима. 

У нашој школи организована је радионица Здраве хране у оквиру фестивала Зрачак вири. 

Током школске године Ученички парламент учествовао је активно са својим идејама,  од 

којих је и оснивање секције декупажа са наставницом Светланом Алуровић.  Изложба 

радова налази се у ходнику и сви је могу видети. 

И поред сталних проблема са струјом, немогућности коришћења интернета, дотрајале 

столарије, успели смо да ову школску годину приведемо крају изузетно поносни. Наиме, 

ученица наше школе Јелена Весковић је вуковац и проглашена је за ђака генерације за 

школску 2013/14. Захваљујући упорности разредног старешине Милке Обренић и 

разумевању директора Зорана Пантовића, овај избор је завршен, поред великих 

непријатности које су направиле поједине колеге.  

 

Брезна, 27.06.2014.                                                              Руководилац одељења  

СветланаАлуровић 
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ЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 
 

У току школске 2013/2014.године одржано је девет седница Наставничког већа. 

На првој седници ,која је одржана 10.10.2013.године,разматран је извештај о 

реализацији Годишњег плана рада за претходну годину и презентован је правилник 

о оцењивању.Такође је постигнут договор о прослави Дана школе. 

Следећа седница је одржана 6.11.2013.године где је разматран успех и владање 

ученика на крају првог тромесечја.Одржана је презентација о пројекту „Еко-школа“ 

и презентација стручног чланка „Научи да мислиш“.Присутни су упознати са 

манифестацијом „Митровдански дани“ која се одржава у Брезни. 

Трећа сеница је одржана 26.12.2013.године на којој је разматран успех ученика на 

крају првог полугодишта.Осим тога презентован је извештај о добијању плакете 

„Школа без насиља“ и договорена је израда новог Школског програма према новом 

закону. 

Наредна седница је одржана 28.2.2014.године.На њој је разматран полугодишњи 

извештај о раду школе као и извештај о посети просветних саветника.Извршена је 

припрема за школска и општинска такмичења. 

Пета седница је одржана 4.4.2014.године.Разматран је успех ученика на крају трећег 

тромесечја.Директор школе је одржао презентацију под насловом „Основна школа 

као фактор подстицања и развоја даровитости“.Анализирали су се резултати са 

такмичења,план посете часовима,извештаји са семинара и припрема ѕа културну 

манифестацију“Теочински дани“. 

На шестој седници седници која је одржана 28.5.2014.године изабрани су нови 

чланови Школског одбора.Формирана је комисија за избор Ђака 

генерације.Извршене су припреме за спровођење завршног испита за ученике осмог 

разереда.Такође је разматран извештај о изведеним екскурзијама. 

Наредна седница је одржана 11.6.2014.године извршен је избор Ђака генерације као 

и разматран је успех и владање ученика на крају другог полугодишта.Договорено је 

да се фестивал „Зрачак вири“ одржи последњи дан школске године 

13.6.2014.Материјал за радионице је набављен.Сви наставници који дежурају, 

супервизори и прегледачи добили су решења и упутства. 

Осма седница је одржана 24.6.2014. године на којој су разматрани резултати са 

завршног испита и успех и владање ученика на крају школске године.Разматрани су 

извештаји свих актера школског живота. 

На деветој седници,која је одржана 19.8.2014.године одређена је област 

самовредновања која ће се одрадити у наредној школској години  а то је 

„Постигнућа ученика“. Годишњи план рада биће донет до 15.9.2014. године као и 

план стручног усавршавања.Директор је упознао присутне са кадровски 

решењима,уџбеницима и обавези иницијалног тестирања на почетку школске 

године. 

Настваничко веће се састајало према плану рада и разматрало је сва битна питања 

везана за живот и рад школе. Увек је постојао кворум за рад. Наставници који нису 

могли да присуствују седницама су се благовремено јавили. Касније су обавештени 

преко записника о темама које су разматране. Школе у Прањанима, Каменици и 

Брезни су добијале редовно извештаје које су могли да прочитају и да изнесу 

евентуалне замерке. 

Директор школе: Зоран Пантовић 
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ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

 

 

У току месеца августа одржан је састанак Већара разедне наставе где је изабрано 

руководство по разредима и дат предлог за дужења за ову школску годину. Утврђен је план 

набавке наставних средстава и припреме као и реализација око пријема првака.У септембру 

је направљен договор око састављања и прегледања иницијалних тестова, анализа 

постигнутих резултата,израда месечних оперативних планова рада и усвајање програма  

У октобру је вршена  анализа успешности и реализација планираних задатака за септембар. 

Извршена јеподела задужења око прославе Дана школе 12. октобр. У новембру је извршена 

анализа успеха и владања ученика на крају првог квалификационог периода.У децембру је 

била израда месечног оперативног плана за јануар, договор око прославе Светог Саве, успех 

и владање ученика на крају првог полугодишта. 

У јануару је извршена анализа сарадње са родитељима, учешће на Зимским сусретима 

учитеља у Чачку.  

У априлу је извршена анализа успеха и владања на крају трећег квалификационог периода. 

У мају месецу изведена је ђачка екскурзија на релацији Прањани – Мокра Гора – Прањани 

организован је и реализован седми  међународни дечији фестивал ,,Зрачак вири“ у периоду 

од 23. До 25.маја. У јуну је извршена анализа успеха и владања ученика и резултата 

остварених увођењем иновација у настави. Донет је план и програм о стручном 

усавршавању за наредну школску годину. 
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ИЗВЕШТАЈ О ГОДИШЊЕМ РАДУ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА 

 
Извештај о раду стручног веће природних наука 

Чланови овог већа су: Ружица лозо-наставник физике, Невенка Видојевић и  

Јелена Петровић –наставници биологије и Драгана Бабовић- наставник хемије. 

Током школске године планирано је и одржано осам састанака на коме су били 

присутни сви чланови већа. 15. новембра Марица Миловановић прелази у другу 

школу, и на место наставника  биологије долази Јелена Петровић. 

На општинском такмичењу из биологије је учествовало 20 ученика наше 

школе, и један ученик је освојио прво место, један ученик друго место и пет ученика 

треће место. Пласман на окружно је имао је један ученик и он је освојио друго 

место.  

На општинском такмичењу из хемије учествовало је троје ученика,  а један 

ученик је освојио треће место и пласман на окружно такмичење. 

Наставници овог већа су током школске године одржавали јавне часове у 

циљу обележавања међународних важних датума:Светски дан климатских промена, 

Међународни дан вода, Дан здравља, Дан планете земље , Дан заштите животне 

средине. Учествовали су у организацији и вођењу ученика на фестивал науке у 

Чачку и у Београду. Учешће у међународној  акцији ,,Укључи се-искључи се'' у чијој 

реализацији су помогли сви мештани Прањана. Акције сађења цвећа и чишћења 

околине и школских дворишта. Израде паноа са ученицима на актуелне светске 

теме. Реализација међународног пројекта Еко-школа, и одржавање различитих 

еколошких активности у оквиру тог пројекта. Организација и реализација еколошке 

радионице у оквиру фестивала ,,Зрачак вири''.  

Током школске године наставници овог веће су се стручно усавршавали и посетили 

различите корисне акредитоване и неакредитоване семинаре, стручне скупове и 

трибине. 

 

Подносилац извештаја: 

Драгана Бабовић, проф. хем. 
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ИЗВЕШТАЈ О ГОДИШЊЕМ РАДУ СТРУЧНОГ  ВЕЋА  

ТЕХНИЧКИХ  НАУКА 
Руководилац  стручног  већа:  Милка Обренић, професор Техничког и 

информатичког образовања 

1.  ЧЛАНОВИ  СТРУЧНОГ  ВЕЋА  И  ЊИХОВО  АНГАЖОВАЊЕ: 

Име и презиме 

наставника 

Предмет који 

предаје 

Укупан број  

часова 

Одељења  у  којима  предаје 

Зоран Лекић 

Техничко и 

информатичко 

образовање;  

Информатика и 

рачунарство  

18 

Прањани 

5, 6, 7, 8.техн.и 

инф.обраѕовање 

5,6,7,8. 

информатика и 

рачунарство 

Каменица 

5, техн.и 

инф.обраѕовање 

5,6,7,8. 

информатика и 

рачунарство 

Милка Обренић 

Техничко и 

информатичко 

образовање;  

Информатика и 

рачунарство 

20 

Каменица  6, 7, 8. 

Прањани 7 

Брезна 

5, 6, 7, 8.техн.и 

инф.обраѕовање 

5,6,7,8. 

информатика и 

рачунарство 

 

2.   РЕАЛИЗАЦИЈА  ЧАСОВА  РЕДОВНЕ  НАСТАВЕ: 

 
Име и 

презиме 
наставника 

Одељење 
 
 
 

Предмет Р
аз

р
е

д
 

П
л

ан
и

р
ан

о
 

О
д

р
ж

ан
о

 

Р
аз

р
е

д
 

П
л

ан
и

р
ан

о
 

О
д

р
ж

ан
о

 

Р
аз

р
е

д
 

П
л

ан
и

р
ан

о
 

О
д

р
ж

ан
о

 

Р
аз

р
е

д
 

П
л

ан
и

р
ан

о
 

О
д

р
ж

ан
о

 
Зоран Лекић 

Прањани 
(Техничко) 

V 72 72 VI 72 72 VII 72 72 VIII 68 68 

Каменица 
(Техничко) 

V 72 72 / / / / / / / / / 

Прањани 
(Информатика) 

V 36 36 VI 36 36 VII 36 36 VIII 34 34 

Каменица 
(Информатика) 

V 36 36 VI 36 36 VII 36 36 VIII 34 34 

Милка 
Обренић 

Прањани 
(Техничко) 
Каменица 
(Техничко) 

/ 
V 

/ 
72 

/ 
72 

/ 
VI 

/ 
72 

/ 
72 

VII 
VII 

72 
72 

72 
72 

/ 
VIII 

/ 
68 

/ 
68 

Брезна 
(Техничко) 

V 72 72 VI 72 72 VII 72 72 VIII 68 68 

Брезна 
(Информатика) 

V 36 36 VI 36 36 VII 36 36 VIII 34 34 
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3.РЕАЛИЗАЦИЈА  ЧАСОВА  ВАННАСТАВНИХ  АКТИВНОСТИ: 

Име и 

презиме 

наставника 

ДОДАТНА ДОПУНСКА СЕКЦИЈА 
ПРИПРЕМА ЗА 

ТАКМИЧЕЊЕ 
ОСТАЛО 

Часова Ученика Часова Ученика Часова 
Учен

ика 
Часова 

Учени

ка 
Часова 

Учен

ика 

Зоран  

Лекић 36 8 9 5   72 8  
 

Милка 

Обренић 36 14 9 7   18 9  
 

 

4.ТАКМИЧЕЊА: 
Извештај са општинског такмичења из Техничког и информатичког образовања 

Општинско такмичење је одржано 24.03.2013.год. према календару Министарства 

просвете за школску 2013/2014.годину у ОШ „Момчило Настасијевић“у Горњем 

Милановцу. Такмичили су се ученици од петог до осмог разреда свих основних школа 

општине Горњи Милановац. Два ученика наше  школе су се пласирала на на  окружно 

такмичење:  

Р.б Име и презиме Раз дисциплина наставник 

Пласман  на 

општинском 

такмичење 

Пласман  на 

окружном 

такмичењу 

1. Јелена Весковић 8 
архитектура и  

грађевинарство 

Милка 

Обренић 

3 

Пласман на  

Окружно 

такм. 

------------ 

2. Марија Весковић 5 енергетика 
Милка 

Обренић 

3пласман на 

окружно 

такм. 

5 

1. Јелена Весковић 8 
Филм,,Огњиште у 

искри сећања“ 
Зоран Лекић  

друго место  

на 

МЕЂУНАРОД

НОМ  

такмичењу 

2. Јелена Весковић 8 
филм,,Јељен  

у пламену“ 
Зоран Лекић  

Прво место на 

републичком 

такмичењу 

5. УЏБЕНИЦИ:Чланови стручног тима  су присуствовали презентацијама уџбеника 

следећих издавачких кућа: Едука-Београд, ЗУНС-Београд и  ,,Нови Логос“Београд. На 

састанку стручног већа одржаног 17.03.2014 извршен је одабир уџбеника за школску 2014/2015. 

годину из предмета Техничко и информатичко образовање и Основи рачунарства и информатике и 

оба члана већа су се сложила да због тешке економске ситуације у којој се налази наша земља не буде 

никаквих измена у односу на протеклу школску годину. 

6.  АКТИВНОСТИ: 

           Крајем септембра  2014.год. су ученици  6,7,и 8 разреда радили иницијални тест из 

техничког и информатичког образовања . 

Оба члана стручног већа су се током године усавршавала како у установи тако и ван 

установе ,о чему постоји посебан извештај. 

27.06.2014.                                                                                          Председник стручног већа: 

Прањани                                                                                             Милка Обренић 
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ИЗВЕШТАЈ О ГОДИШЊЕМ РАДУ НАСТАВНИКА 

МАТЕМАТИКЕ 

Настава математике изводила се у одељењима петог, шестог, седмог и осмог разреда у 

Прањанима, Каменици и Брезни. По годишњем плану је било предвиђено 144 часа осим за 

осми разред 136 часова. Годишњи план је у потпуности испуњен. 

За одржавање допунске, додатне наставе и ваннаставних активности велики проблем 

представља превоз ученика. Међутим и поред тога у матичној школи у Прањанима је 

одржано 46 часова допунске наставе од планираних 36, додатна настава према 

плану(36часова), и 26 часова припремног рада за такмичења. У издвојеном одељењу у 

Брезни је oдржано 38 часова допунске и 57 часова додатне наставе и припреме за такмичења  

, док је у Каменици одржано 10 часова додатне наставе, 10 часова допунске наставе и 10 

часова припремног рада за такмичења. 

На школском такмичењу одржаном у матичној школи у Прањанима 4 ученика виших 

разреда се пласирало на општинско такмичење у Горњем Милановцу и то 2 ученика из 

Прањана и два ученика из Брезне. На општинском такмичењу ученица осмог разреда Јелена 

Весковић освојила је прво место а Драгана Маћић, такође ученица осмог разреда је само 

изборила пласман на окружно такмичење. Ученица Драгана Маћић  освојила је друго место 

на републичком такмичењу "Интернет олимпијада" чији је организатор МД "Архимедес". 

Као и сваке године тако и ове ученици наше школе узели су учешће на такмичењу 

"Мислиша" чији је покровитељ Математичко друштво “Архимедес”. За запажен резултат 

ученица осмог разреда Јелена Весковић награђена је похвалом. 25. маја је био математички 

празник у Београду поводом одржавања Математичког турнира чији смо учесници били и 

ми тј. екипа наше школе коју су чинили Тамара Биорац,Марија Весковић, Драган 

Никитовић, Ксенија Милутиновић и Јелена Весковић  а предводили наставници Милева 

Глишић и Братислав Средојевић. Ученица Јелена Весковић је награђена похвалом за 

постигнут резултат. Тиме је изузетно успешна такмичарска сезона наше школе затворена. 

Ради што боље сарадње, размењивања искуства, примера добре праксе испланирали смо 10 

седница стручног већа годишњим планом рада. На тим седницама усвојили смо између 

осталог  списак  уџбеника по којима ћемо да радимо у школској 2014/2015.: 

5.разред: 
1. Математика 5, уџбеник за 5. разред, Владимир Стојановић, Математископ 

2. Збирка задатака за 5. Разред, Владимир Стојановић, Математископ 

3.Плус 5 за додатну наставу, Владимир Стојановић, Математископ 

6.разред: 

1. Математика 6, уџбеник за 6. разред, Владимир Стојановић, Математископ 

2. Збирка задатака за 6. разред, Владимир Стојановић, Математископ 

3. Плус 6 за додатну наставу, Владимир Стојановић, Математископ 

 

7.разред: 

1. Математика 7, уџбеник за 7. разред, Владимир Стојановић, Математископ 

2. Збирка задатака за 7. разред, Владимир Стојановић, Математископ 

3. Плус 7 за додатну наставу, Владимир Стојановић, Математископ  

8.разред: 

1. Математика 8, уџбеник за 8. разред, Владимир Стојановић, Математископ 

2. Збирка задатака за 8. разред, Владимир Стојановић, Математископ 

3. Плус 8 за додатну наставу, Владимир Стојановић, Математископ  

Такође је усвојен план стручног усавршавања и његов извештај. На основу тог извештаја  

Братислав Средојевић је скупио  24 бодова са семинара и трибина ван установе. Милева 

Глишић је обезбедила  34 бода са семинара док је Миленко Петровић скупио 28 бодoва 

стручног усавршавања ван установе. 

                      

                                                                  Стручно веће математичара 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

У току ове школске године стручно веће је одржало девет састанака са којих постоје 

записници у којима се види да су чланови већа били ангажовани како у редовној 

настави,тако и у припремању ученика за учешћа на литерарним конкурсима и такмичењима. 

Ове године остварили смо следеће резултате на такмичењима: 

Књижевна олимпијада : 

-општинско такмичење -2.место,ученица Драгана Маћић,осми разред 

-окружно такмичење-3.место, ученица Драгана Маћић,осми разред 

Српски језик и језичка култура: 

-општинско такмичење-3.место,ученица Марија Весковић,пети разред 

                                              3.место,ученица Јелена Весковић,осми разред 

-окружно такмичење-1.место ученица Јелена Весковић,осми разред 

-републичко такмичење-5.место ученица Јелена Весковић,осми разред 

Школска сцена у Горњем Милановцу-подвиг представа „Чудесни сан малог Ђорђа“ 

Чланови већа активно су учествовали у организовању културних програма у 

школи,обележавању важних датума из области језика и књижевности,припремали или били 

асистенти у организовању угледних часова.Били су активни као чланови тимова у школи и о 

свему обавештавали веће.  

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА УМЕТНОСТИ 

  Током школске 2013/2014. године чланови већа уметности Душан 

Милосављевић, наставник ликовне културе и Наташа Розгић, професор музичке културе 

извели су следеће активности. 

Наташа Розгић, професор музичке културе: 

- редовне наставе: 534 часа; 

- хор (додатна настава): 48 часова; 

Душан Милосављевић, наставник ликовне културе:  

- редовне наставе: 534 часа 

-стручно усавршавање:  руковођење Ликовном радионицом Сликање на стаклу и свили,  

  калиграфско исписивање захвалница, реализација изложбе у галерији спортске сале у  

  Прањанима, израда костимографских и сценографских елемената за Луткарску секцију 

школе, секција сликања темпером на платну, организација ликовне колоније     

  „Илиндански даниˮ 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА 

СТРАНИХ ЈЕЗИКА 
 

Стручно веће страних језика имало је једанаест  седница. 

На првој седници која је одржана 19.9.2013.Наставница Слађана Пантовић је изабрана за 

руководиоца.Предат је распоред за додатну и допунску наставу,као и план одржавања 

огледних часова. 

Друга седница је одржана 10.10.2013.године и на њој је донет план неопходних наставних 

средстава.Донета је одлука да сви чланови посете сајам књига у Београду. 

На трећој седници која је одржана 5.11.2013. разматран је успех и владање 

ученика.Закључак је да код куће ученици веома мало раде.Договорено је да се спроведу 

мере ради веће мотивације ученика за бољи успех.Програми ШБН и Еко школе се реализују 

у поквиру часова. 

Следећа седница је одржана 17.12.2013. анализиран је успех и владање ученика на крају 

првог полугодишта.Констатовано је да се успех поправио и да су предложене мере дале 

резултате.И у наредном периоду наставити са спровођењем договорених мера.Биће 

израђене честитике за католички Божић. 

  Пета  седница је одржана 22.1.2014.године.План и програм је реализован у 

потпуности.Подељена су задужења за прославу Светог Саве. 

Шеста  седница је одржана 3.2..2014.године.Договорено је одржавање школских 

такмичења.Анализиран је план стручног усавршавања. 

На седмој седници разматран је извештај са школских такмичења.На жалост ни један 

ученик није испунио услов за општинско такмичење. 

Осма седница је одржана 3.4.2014.године.Договорено је да се  Ускрс достојанствено 

обележи и анализирани су успех ученика,који је за нијансу слабији . 

На следећој сеници која је одржана 8.5.2014.договорено је који уџбеници ће се користити у 

следећој школској години.Усвојен је и план одржавања часова везаних за екологијуи 

заштиту животне средине. 

Десета седница је одржана 30.6.2014.где је анализиран рад на крају школске године,као и 

предлог палан за школску 2014/2015.годину. 

На једанаестој седници која је одржана 31.8.2014. Тамара Богдановић је изабрана за 

руководиоца већа.Усвојен је план рада и израђени оперативни планови. 
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ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА: 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА ПРВОГ РАЗРЕДА 

Разредно веће првог разреда имало је седам седница.Током рада разматрана су сва битна 

питања везана за рад и организацију наставе у првом разреду. 

На првој седници која је одржана 3.9.2013.договорено је да ученици првог разреда имају 

тестирање на крају школске године и одређени су датуми када ће тестирање бити одржано. 

Друга седница је одржана 6.11.2013.године и на њој је разматран успех и владање 

ученика.Већина ученика успешно прати наставу,док три ученика имају мањих потешкоћа. 

На трећој седници педагог школе је одржао презентацију о новинам и изменама у годишњем 

плану рада и анализиран је успех на крају првог полугодишта. 

Четврта седница је одржана 12.3.2014.године.Том приликом педагог и психолог школе су 

одржале презентацију образовних стандарада и индикатора у васпитно образовном раду. 

На петој седници разматран је успех и владање ученика на крају трећег класификационог 

периода као и резултати које су ученици постигли на такмичењима. 

Шеста седница је одржана 10.4.2014.године.Тада је донета одлука да се уџбеници не мењају 

и да ће се исти користити и наредне школске године.Разматран је и план екскурзија. 

Последња ,седма седница  одржана је 10.6.2014.На њој је разматран успех ученика на крају 

школске године.Констатовано је да један ученик није савладао све садржаје али да је 

остварио известан напредак.Размотрени су и резултати које су ученици постигли на 

такмичењима. 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА ДРУГОГ  РАЗРЕДА 

Разредно веће другог  разреда имало је шест  седница.Током рада разматрана су сва битна 

питања везана за рад и организацију наставе у другом  разреду. 

На првој седници која је одржана 30.9.2013.договорено је се месечни планови предају до 25 

.у месецу.Педагог школе и директор ће посећивати часове . 

Друга седница је одржана 6.11.2013.године и на њој је разматран успех и владање 

ученика.Већина ученика успешно прати наставу.Ученик Ђуро Станковић  треба више да 

ради код куће посебно на садржајима из српског језика и математике.  

На трећој седници која је одржана 25.12.2013. педагог школе је одржао презентацију о 

новинам и изменама у годишњем плану рада и анализиран је успех на крају првог 

полугодишта.Подељена су задужења за писање школаског програма.Договорено је да се 

материјал преда педагогу школе до краја јануара. 

Четврта седница је одржана 2.4.2014.године.Тада је усвојен извештај са претходне седнице 

и разматран је успех и владање ученика. 

Пета  седница је одржана 10.4.2014.године.Тада је донета одлука да се уџбеници не мењају 

и да ће се исти користити и наредне школске године.Разматран је и план 

екскурзија.Ученици ће добити анкетне листиће на којима ће се родитељи изјаснити о 

изборним предметима за наредну школску годину. 

Последња ,шеста  седница  одржана је 10.6.2014.На њој је разматран успех ученика на крају 

школске године.Констатовано је да су сви ученици успешно савладали план и програм. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА ТРЕЋЕГ  РАЗРЕДА 

Разредно веће првог разреда имало је шест  седница. Током рада разматрана су сва битна 

питања везана за рад и организацију наставе у трећем  разреду. 

На првој седници која је одржана 30.9.2013.договорено је се месечни планови предају до 25 

.у месецу. Педагог школе и директор ће посећивати часове . 

Друга седница је одржана 6.11.2013.године и на њој је разматран успех и владање ученика. 

Већина ученика успешно прати наставу,док један ученик у Богданици ради по ИОП-у.  

На трећој седници која је одржана 25.12.2013. педагог школе је одржао презентацију о 

новинам и изменама у годишњем плану рада и анализиран је успех на крају првог 

полугодишта. Подељена су задужења за писање школаског програма. Договорено је да се 

материјал преда педагогу школе до краја јануара. 

Четврта седница је одржана 2.4.2014.године. Тада је усвојен извештај са претходне седнице 

и разматран је успех и владање ученика. 

Пета  седница је одржана 10.4.2014.године. Тада је донета одлука да се уџбеници не мењају 

и да ће се исти користити и наредне школске године. Разматран је и план екскурзија. 

Последња, шеста  седница  одржана је 10.6.2014. На њој је разматран успех ученика на крају 

школске године.Констатовано је да су сви ученици успешно савладали план и програм. 

Ученик који ради по ИОП-у је постигао добар успех. Педагог и психолог школе су 

нагласили да  у план одељенског старешине  треба планирати и предавања за родитеље . 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА ЧЕТВРТОГ  РАЗРЕДА 

Разредно веће четвртог  разреда имало је седам  седница.Током рада разматрана су сва 

битна питања везана за рад и организацију наставе у другом  разреду. 

На првој седници која је одржана 3.9.2013. договорено је се месечни планови предају до 25 

.у месецу.Педагог школе и директор ће посећивати часове. Педагог школе је прочитао 

извештај о ппостигнутим резултатима ученика на разредном тестирању. Постигнут је 

договор о иницијалном тестирању. 

Друга седница је одржана 6.11.2013. године и на њој је разматран успех и владање 

ученика.Већина ученика успешно прати наставу. Договорено је да се посети манифестација 

„Митровдански дан“ која ће се одржати у Брезни..  

На трећој седници која је одржана 25.12.2013. педагог школе је одржао презентацију о 

новинам и изменама у годишњем плану рада и анализиран је успех на крају првог 

полугодишта. Подељена су задужења за писање школаског програма. Договорено је да се 

материјал преда педагогу школе до краја јануара. 

Следећа седница је одржана 12.3.2014. где су педагог и психолог школе упознали присутне 

са екстерном евалуацијом и шта све треба имати од документације.Председник актива је 

саопштио датум одржавања такмичења  „Мислиша“ и том приликом је поделиозадужења. 

Пета  седница је одржана 2.4.2014.године. Тада је усвојен извештај са претходне седнице и 

разматран је успех и владање ученика. Сумирани су резултати са такмичења из математике 

где су неки наши ученици похваљени. 

Шеста  седница је одржана 10.4.2014.године. Тада је донета одлука да се уџбеници не 

мењају и да ће се исти користити и наредне школске године. Разматран је и план 

екскурзија.Чланови су се договорили да се 28.4. у 12 часова организује „Дан отворених 

врата „ како би се будући прваци упознали са особљем и школом. 

Последња,седма  седница  одржана је 10.6.2014. На њој је разматран успех ученика на крају 

школске године. Констатовано је да су сви ученици успешно савладали план и програм. 

Књиге за одличне ученике је обезбедила школа. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА ПЕТОГ  РАЗРЕДА 

Разредно веће петог   разреда имало је шест  седница.Током рада разматрана су сва битна 

питања везана за рад и организацију наставе у петом   разреду. 

На првој седници која је одржана 6.9.2013.наставник Милољуб Ристановић је изабран за 

руководиоца.Договорено је да наставници на огласној табли истакну распоред писмених и 

контролних задатака. 

Друга седница је одржана 16.10.2013.године и на њој је разматран успех и владање 

ученика.Сви су активно учествовали у прослави Дана школе.Према плану је одржан и 

јесењи крос.Победници кроса ће учествовати на кросу у Горњем Милановцу. 

На трећој седници која је одржана 5.11.2013. разматран је успех и владање 

ученика.Констатовано је да се активности из програма „Школа без насиља“спроводе кроз 

радионице,часове одељенског старешине,часове редовне наставе и свакодневне разговоре. 

Следећа седница је одржана 24.12.2013. анализиран је успех и владање ученика на крају 

првог полугодишта.Анализа је извршена и са бројем одржаних часова редовне наставе и 

ваннаставних активности. 

Пета  седница је одржана 2.4.2014.године.Тада је анализиран успех и владање 

ученика.Сумиране су уплате за екскурзију. 

Шеста  седница је одржана 10.6.2014.године.Анализиран је успех на крају школске 

године.Саопштено је да ће се фестивал „Зрачак вири“ одржати 13.6.2014.и да ће радионице 

бити одржане како у Каменици и Прањанима тако и у Брезни. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА ШЕСТОГ  РАЗРЕДА 

Разредно веће петог   разреда имало је шест  седница. Током рада разматрана су сва битна 

питања везана за рад и организацију наставе у шестом   разреду. 

На првој седници која је одржана 6.9.2013. Наставница Слађана Пантовић је изабрана за 

руководиоца.Договорено је да наставници на огласној табли истакну распоред писмених и 

контролних задатака.Планови су написани,усаглашени и усвојени. 

Друга седница је одржана 16.10.2013.године и на њој је разматран успех и владање 

ученика.Сви су активно учествовали у прослави Дана школе. Према плану је одржан и 

јесењи крос. Победници кроса ће учествовати на кросу у Горњем Милановцу. 

На трећој седници која је одржана 5.11.2013. разматран је успех и владање ученика. 

Констатовано је да се активности из програма „Школа без насиља“спроводе кроз 

радионице,часове одељенског старешине,часове редовне наставе и свакодневне разговоре. 

Констатован је проблем код једене ученице у Брезни у вези изостајања са часова. У 

разговору са родитељима саопштено је да морају бити одговорнији према школи и да морају 

доставити лекарско оправдање како би се часови оправдали. 

Следећа седница је одржана 24.12.2013. анализиран је успех и владање ученика на крају 

првог полугодишта.Анализа је извршена и са бројем одржаних часова редовне наставе и 

ваннаставних активности.Констатовано је да наставница историје није одржала 6 часова и 

да ће то надокнадити у наредном периоду. 

Пета  седница је одржана 2.4.2014.године.Тада је анализиран успех и владање 

ученика.Сумиране су уплате за екскурзију.Број часова из историје се смањио,тако да сада 2 

часа нису одржана. 

Шеста  седница је одржана 10.6.2014.године.Анализиран је успех на крају школске 

године.Саопштено је да ће се фестивал „Зрачак вири“ одржати 13.6.2014.и да ће радионице 

бити одржане како у Каменици и Прањанима тако и у Брезни. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА СЕДМОГ  РАЗРЕДА 

Разредно веће седмог  разреда имало је пет седница.Током рада разматрана су сва битна 

питања везана за рад и организацију наставе у петом   разреду. 

На првој седници која је одржана 2.9.2013.Наставница Марица Миловановић је изабрана за 

руководиоца. После њеног одласка у школу у Таково, ову улогу је преузела Слободанка  

Гавриловић.Договорено је да наставници на огласној табли истакну распоред писмених и 

контролних задатака.Планови су написани,усаглашени и усвојени.Радионице из програма 

„Школа без насиља „ су реализоване прошле године ,а у току ове године биће реализоване 4 

радионице. 

На другој седници која је одржана 4.11.2013. разматран је успех и владање 

ученика.Констатовано је да се активности из програма „Школа без насиља“спроводе кроз 

радионице,часове одељенског старешине,часове редовне наставе и свакодневне 

разговоре.Веће је закључило да би успех могао да буде бољи и да ученици више времена 

треба да раде код куће.Ово ће бити пренето родитељима на родитељским састанцима. 

Следећа седница је одржана 23.12.2013. анализиран је успех и владање ученика на крају 

првог полугодишта.Анализа је извршена и са бројем одржаних часова редовне наставе и 

ваннаставних активности.Констатовано је да наставница историје није одржала 5 часова и 

да ће то надокнадити у наредном периоду.Допунску наставу ученици су имали из 

српског,енглеског и немачког језика. 

Четврта  седница је одржана 31.3.2014.године.Тада је анализиран успех и владање 

ученика.Сумиране су уплате за екскурзију.Ученици су нешто слабији него на 

полугодишту.Једна ученица у каменици има недовољну оцену из енглеског језика.Ученици 

активно учествују у активностима везаним за пројекат „Еко школе“. 

Шеста  седница је одржана 9.6.2014.године. Анализиран је успех на крају школске 

године.Саопштено је да ће се фестивал „Зрачак вири“ одржати 13.6.2014.и да ће радионице 

бити одржане како у Каменици и Прањанима тако и у Брезни.Сви часови су одржани осим 

један час из историје. 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА ОСМОГ  РАЗРЕДА 
Разредно веће осмог  разреда имало је пет седница. Током рада разматрана су сва битна 

питања везана за рад и организацију наставе у осмом  разреду. 

На првој седници која је одржана 5.9.2013. Наставница Горица Ристановић је изабрана за 

руководиоца. Договорено је да наставници на огласној табли истакну распоред писмених и 

контролних задатака. Током школске године реализоваће се програм професионалне 

оријентације. Ученик Раде Глишић враћен је у матичну школу јер је поправио своје 

понашање. 

На другој седници која је одржана 5.11.2013. разматран је успех и владање 

ученика.Констатовано је да се активности из програма „Школа без насиља“спроводе кроз 

радионице,часове одељенског старешине,часове редовне наставе и свакодневне разговоре. 

Следећа седница је одржана 23.12.2013. анализиран је успех и владање ученика на крају 

првог полугодишта. Анализа је извршена и са бројем одржаних часова редовне наставе и 

ваннаставних активности. Допунску наставу ученици су имали из биологије, 

српског,енглеског ,а додатну из немачког језика. 

Четврта  седница је одржана 31.3.2014.године. Тада је анализиран успех и владање ученика. 

Ученици активно учествују у активностима везаним за пројекат „Еко школе“. 

Пета  седница је одржана 28.5.2014.године.Анализиран је успех на крају школске 

године.Договорено је да се интезивирају припреме за матуру.Термини су остали исти као и 

током школске године. Припреме за матурско вече теку по плану. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  ПСИХОЛОГА  

 

У школској 2013/14. години  психолог школе је реализовао свој рад у девет 

области: 

 

     - планирање и програмирање ОВ рада; 

     - праћење и вредновање ОВ рада;  

     - рад са наставницима; 

     - рад са ученицима; 

     - рад са родитељима; 

     - рада са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и  пратиоцем 

ученика; 

     - рад у стручним органима и тимовима; 

     - сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом 

локалне  самоуправе; 

     - вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање. 

 

                       ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

                 Почетком 2013/14.год.   учествовала сам  у изради делова Годишњег плана 

рада школе: табеле образовни ниво родитеља, путовање ученика од куће до школе, 

дефицијентност породице , план рада стручних сарадника. 

Као координатор тима за ИО , заједно са осталим члановима сам израдила  

план и евалуацију рада тима за инклузивно образовање и план реализације програма за 

развој инклузивног образовања, учествовала у изради  плана и евалуације  рада тима за 

заштиту ученика од насиља и плана реализације програма заштите ученика од насиља, 

плана за професионалну оријентацију, плана сарадње са породицом, плана здравствене 

заштите - превенција болести зависности, план рада психолога (годишњи и месечни), 

план стручног усавршавања психолога, план посете часовима. 

Учествовала сам у изради програма за инклузивно образовање, програма за 

заштиту ученика од насиља, програма професионалне орјентације, програма рада са 

новопридолшлим ученицима и израдила програм рада психолога за Школски програм. 

За Школски програм сам , по потреби, сарађивала са наставницима у изради планова 

појединих предмета за одређени разред.  

                 Као члан тимова за додатну подршку ученицима  учествовала сам  у изради 

педагошког профила, делова индивидуалног образовног плана (ИОП) и  мера 

индивидуализације за ученике којима је потребна додатна образовна подршка, као  и 

плана појачаног васпитног рада са ученицима. 

 

                 

                    ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

          Путем анализа и/или извештаја пратила сам и вредновала различите облике ОВ 

рада и предлагала мере за његово унапређивање. 

         Пратила сам  адаптацију ученика првог и петог разреда на школске услове, 

успех и владање ученика на квалификационим периодима,завршном испиту, праћење 

остваривања наставног процеса путем посете редовним и огледним часовима.  

          Крајем школске године учествовала сам у задавању , анализи и презентовању 

резултата ученика на разредном тестирању у нижим разредима. 

          Учествовала сам у праћењу и вредновању примене мера индивидуализације и 

ИОП-а за ученика трећег и  четвртог разреда. 

        Учествовала сам у праћењу реализације посебних програма, посебно програма ИО, 

програма „Школа без насиља“,професионалне орјентације, радионице употребних и 
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украсних предмета на фестивалу „Зрачак вири“, програма социјалне заштите и сарадње 

са породицом. 

       Организовала сам и учествовала у задавању,обради и анализи резултата 

истраживања у оквиру програма „Школа без насиља“  које је спроведено јуна 2014.год 

којим су обухваћени ученици, наставници и родитељи.  

         Осмислила сам табеле за евиденцију насиља првог нивоа.  

       

                                  РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

 

Током године обавила сам 72 информативна и едукативно-  саветодавна 

разговора са наставницима у циљу пружања подршке у планирању и реализацији  

напосредног образовно-васпитног рада  са ученицима ( нарочито у области 

прилагођавања рада образовно-васпитним потребама детета, примене различитих 

техника учења, избору нових облика, метода и средстава, ефикасног управљања 

процесом учења, избора поступака посматрања и праћења напредовања деце у учењу и 

развоју, стварања подстицајне атмосфере у групи, развијања конструктивне 

комуникације и демократских односа у одељењу (социометрија). 

           Пружала сам  подршку наставницима за рад са децом којима је потребна додатна 

образовна подршка , за рад са ученицима изизетних способности и ученицима из 

осетљивих друштвених група.  

         Пружала  сам подршку наставницима за рад са ученицима код којих је утврђен 

психолошки узрок  неуспеха у  достизању захтева образовних стандарда као и појава 

неадаптивних облика понашања. 

         Присуствовала   сам  на    31   редовном,   1   угледном часу,    јавном часу након 

чега је дата повратна информација наставнику о часу. 

          Кроз разговоре са учитељима првог разреда и одељењским старешинама петог 

разреда  упознала сам их са  припремним активностима и карактеристикама појединих 

ученика.  

           Упознала сам одељенске старешине  8. разреда и Наставничко веће са 

професионалним интересовањима ученика и другим карактеристикама од значаја за 

усмеравање њиховог професионалног развоја. 

               Током године  сам  саветодавно  радила са наставницима на замени и 

приправницима у   циљу што бољег прилагођавања и решавања ситуација из педагошке 

праксе. 

                                      

                                                   РАД СА УЧЕНИЦИМА 

Током 2013/14.год. психолог је учествовала  у организацији пријема ученика, 

праћења процеса адаптације новопридошлих и подршку деци у превазилажењу тешкоћа 

адаптације. 

              Учествовала  сам   у  тимском  идентификовању деце којој је потребна подршка 

у процесу васпитања и образовања  и осмишљавању и праћењу реализације 

индивидуализованог приступа (ученик трећег, четвртог разреда  који раде по ИОП-у и  

ученици који раде по индивидуализованом приступу) и пружању подршке ученицима . 

Крајем школске године за ученика трећег разреда послат је Захтев Интерресорној 

комисији за процену потреба за додатном подршком.  

У периоду од априла до јуна 2014. године психолог  је тестирала 13 будућих 

првака  тестом ТИП-1 и Гудинаф-Харис тестом. За једног ученика који превремено 

полази у школу извршена је процена спремности применом одговарајућих психолошких 

мерних инструмената.  

        У току школске године  обављено је   105     информативно и  едукативно-

саветодавних разговора са ученицима.  Разговори су обављани са ученицима  који имају  
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тешкоће у учењу , развојне, емоционалне, и социјалне тешкоће, проблеме 

прилагођавања, проблеме понашања и у циљу усвајања стратегија учења, развијања 

мотивације и социјалних вештина.  Психолог је током године обављао и превентивне 

индивидуалне разговоре са ученицима у ризику и  тзв. превентивне индивидуалне 

разговоре са свим ученицима трећег и седмог разреда Испитивала сам  , по потреби,  

опште  и посебне способности, особине  личности, когнитивни стил , мотивацију за 

школско учење, професионална интересовања и друге карактеристике ради планирања 

даљег рада и давања препорука за рад наставницима и родитељима. 

        У  циљу праћења и подстицања адаптације на предметну наставу , унапређивања 

техника учења ,обавила сам индивидуалне разговоре са ученицима петог разреда у 

Прањанима, Каменици и Брезни, као и социометријско испитивање међуљудских 

односа. 

           У оквиру појачаног васпитног рада   учествовала сам  у планирању и реализацији 

планираних активности за 4 ученика. 

           У циљу унапређивања праћења напредовања и понашања ученика заједно са 

педагогом урађен је тзв. педагошки картон за ученике у коме се налазе значајни 

извештаји, мишљења, резултати разредних тестирања итд. 

У оквиру програма подршке ученицима психолог је током октобра 2013.год.  

одржала предавање ученицима другог разреда у Прањанима, Каменици, Гојној Гори и 

Богданици на тему усвајања радних навика. Ученицима четвртог разреда у претходно 

наведеним одељењима  одржано је предавање-радионица на тему методе и технике 

учења. Са ученицима петог разреда у Каменици  обављани су разговори на тему 

усвајања техника учења, а за ученике у Прањанима одржана је и радионица. 

У оквиру рализације програма здравствене заштите      одржала сам радионицу 

са ученицама осмог разреда у Прањанима и седмог и осмог разреда у Брезни на тему 

„Ризична понашања у адолесценцији“. Ученицима  седмог разреда у Прањанима 

одржала сам ПП презентацију на тему Болести зависности- Алкохолизам. 

          Учествовала сам  у организацији и реализовању презентације за ученице шестог 

разреда које је реализовала психолог Бранкица Станковић.  У оквиру сарадње са 

представницима локалне заједнице учествовала сам у организацији предавања 

представника МУП-а ученицима петог разреда у Прањанима.             

          Заједно са педагогом израдила сам просветне картоне за ученике по одељењима који 

су доступни на увид наставницима и родитељима. 

          У оквиру реализације програма заштите ученика од насиља одржала сам радионице на 

тему ненасилне комуникације за ученике првог, другог, трећег и четвртог разреда у 

Прањанима. Једном недељно сам, заједно са педагогом пружала подршку члановима 

Вршњачког тима да одговоре на питања својих вршњака из сандучета поверења. 

           У оквиру реализације програма „Еко школе“ учествовала сам повремено у раду  Еко 

патроле (акцији „Укључи се“  у којој сам, заједно са координатором програма Драганом 

Бабовић и члановима еко патроле посетила поједина предузећа у Прањанима). 

          Као едукатор учествовала у реализацији програма радионице украсних и употребних 

предмета у оквиру фестивала „Зрачак вири“ у Каменици. 

          У оквиру програма професионалне орјентације почетком октобра 2013.год. 

педагошко-психолошка служба је одржала предавање за родитеље и ученике осмог разреда 

у циљу упознавања са програмом професионалне орјентације (.„Професионална 

оријентација на прелазу у средњу школу“) и завршног испита. Том приликом за ученике и 

родитеље је припремљен едукативни материјал. 

            За ученике осмог разреда у Прањанима, Брезни и Каменици током априла и маја 

одржала сам предавање и радионицу путем које су они  упознати са факторима  који утичу 

на избор занимања. Посебно је пажње поклоњено 1. кораку програма који се односи на 

упознавање сопствених карактеристика личности .   У априлу 2014.год. психолог школе је 
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направио пано на тему Професионалне орјентације , на коме су представљени описи 

послова унутар одговарајућих занимања. Ученици су тестирани Тестом професионалних 

интересовања, попуњавали су анкету. Након тога обављани су индивидуални саветодавни 

разговори са ученицима у циљу пружања стручне помоћи при доношењу одлуке о будућем 

занимању. Сви ученици, њих 26 је обухваћено  психолошким испитивањем. Са њих 22 

обављен је саветодавни разовор који се ослањао на податке добијене из анкета, 

психолошког теста, интервјуа, разговора са наставницима и одељенским старешинама. На 

основу резултата испитивања Тестом професионалних интересовања, може се закључити да 

код  девојчица  преовладавају интересовања за област администрације,  хуманитарно-

здравственог рада, угоститељства, услужних занимања, гимназије(3), док је код дечака 

преовлађујуће интересовање за област техника и занатство и то посебно област машинства.  

          Организовала сам и заједно са одељенским старешином Милком Обренић 

4.6.2014.год. водила ученике у посету предузећима и установама у Прањанима. Посетили 

смо  Дом здравља, апотеку, фризерски салон, пошту, аутомеханичара.   Кроз реалне сусрете 

са светом рада ученици су имали прилику да  тестирају   своја очекивања у погледу захтева 

занимања, услова рада, као и усклађеност датих захтева и њихових  способности 

,интересовања, особина личности. Крајем школске године обавила сам консултације и 

информисање родитеља ученика са сметњама у развоју о упућивању на лекарску комисију у 

циљу избора одговарајућег профила. 

                            

РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

 

                   Прикупљала  сам податаке од родитеља који су од значаја за упознавање ученика 

и праћење његовог развоја , упознавала  родитеље са психолошким карактеристикама 

њихове деце  и пружала  саветодавну помоћ у усмеравању њиховог развоја. 

              Спроводила  сам саветодавни рад са родитељима ученика који имају различите 

тешкоће у развоју, учењу , понашању. Спроводила сам саветодавни рад са родитељима 

ученика  који се школују по ИОП-у  и ученике за које је потребан појачан васпитни рад. 

      Приликом провере спремности ученика за школу прикупила сам од сваког родитеља 

податке о ученику и породици и дала препоруке родитељима везане за начине подстицања 

дечијег развоја и адаптације на школске услове., а с циљем упознавања ученика и његове 

боље адаптације на школу. Крајем школске године обавила сам консултације и 

информисање родитеља ученика са сметњама у развоју о упућивању на лекарску комисију у 

циљу избора одговарајућег профила. 

             У циљу унапређивања васпитних компетенција родитеља током новембра 2012. год. 

одржала сам предавања за родитеље ученика првог разреда у Прањанима(заједно са 

падагогом), Коштунићима, Теочину и Брезни на тему „ Адаптација на школу и усвајање 

основних знања и вештина“. За родитеље четвртака одржала сам предавање на тему Методе 

и технике учења и адаптација на предметну наставу  у Прањанима, Коштунићима, Теочину 

и Брезни. 28.4.2014.год. одржано је предавање за родитеље будућих првака у циљу 

упознавања са предстојећим активностима уписа, провере спремности за школу и припреме 

за први разред у сарадњи са педагогом, учитељом Драганом Алуровићем, Милисавком 

Бабивић, директором Зораном Пантовић. Родитељима је том приликом подељен едукативни 

штампани материјал. 
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                  У оквиру програма професионалне орјентације почетком октобра 2013.год. 

педагошко-психолошка служба је одржала предавање за родитеље и ученике осмог разреда 

у циљу упознавања са програмом професионалне орјентације (.„Професионална 

оријентација на прелазу у средњу школу“) и завршног испита. Том приликом за ученике и 

родитеље је припремљен едукативни материјал. 

РАД СА ДИРЕКТОРОМ, ПЕДАГОГОМ, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И 

ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА 

Током школске године сарађивала сам са директором и педагогом на припреми 

докумената установе, прегледа, извештаја и анализа. Са директором сам сарађивала на 

реализацији активности у оквиру програма „Школа без насиља“. 

Са педагогом се сарадња одвијала у виду заједничке организације и реализације 

предавања за ученике, родитеље и наставнике, спровођење разредног тестирања и анкете у  

оквиру програма ШБН, анализа, консултација, припреми докумената установе (Годишњи 

план, Школски програм, план стручних сарадника), извештаја и др. 

Током године сарађивала сам континуирано са педагошким асистентом Миленом 

Обрадовић  и мајком ученика трећег разреда у циљу што адекватнијег остваривања 

активности предвиђеним ИОП-ом за ученике. 

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

 

Током школске године  учествовала сам у раду  Наставничког већа  давањем 

саопштења, информисањем о резултатима обављених анализа (разредно тестирање, 

истраживање о учесталости, врстама насиља у школи, идр.) јачање наставничких 

компетенци и др.  

Учествовала сам на састанцима Педагошког  колегијума (записничар ) ,одељењских 

већа, стручних већа,  актива за развој Школског програма ,састанцима тима за заштиту 

ученика од насиља. На стручним већима сам , заједно са педагогом одржала презентацију на 

тему „Стандарди квалитета рада установа“. 

Као координатор тима за инклузивно образовање организовала сам редовне састанке 

тима . У току школске године одржано је   5 састанака тима.  Учествовала сам  у раду 

тимова за додатну подршку ( за ученика трећег и четвртог разреда). 

 

 

 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА 

 

Ради што успешнијег остваривања циљева образовно-васпитног рада и добробити 

ученика сарађивала сам са надлежним установама и организацијама у окружењу. Сарадња 

са представницима МУП-а одвијала се кроз учествовање у организацију предавања за 

ученике, обзиром да није било насиља трећег нивоа. 

У школској 2013/14.  сарађивала сам са  следећим институцијама:  

- Центар за Социјални рад у Г. Милановцу (подршка породици и ученику), 

-  МУП Горњи Милановац (предавања представника МУП-а  ) 

- Дом здравља у Прањанима ( посета у оквиру реализације програма професионалне 

ојентације, предавања лекара ) 

- Основни суд у Горњем Милановцу 

- Школа за основно и средње образовање ученика „1.Новембар“ у Чачку (сарадња и 

консултације са психологом у циљу остваривања и унапређивања сарадње за ученике) 

- Интерресорна комисија за процену потреба за додатном подршком за ученике у Горњем 

Милановцу и Пожеги  



27 
 

- Одељење за друштвене делатности при општини у Горњем Милановцу и Пожеги ( 

консултације у вези пружања додатне подршке за ученике) 

 - Национална служба за запошљавање (реализација програма професионалне орјентације за 

ученике осмог разреда, посебно за ученике са посебним потребама) 

 - Регионални центар за стручно усавршавање ( стручно усавршавање), 

 -  Основни суд у Чачку и Г. Милановцу, 

  - предшколска установа „Сунце“ Горњи Милановац ( посета у оквиру реализације ПО, 

добијање информација о будућим првацима од васпитачица) 

  - апотека и пошта у Прањанима (посета у оквиру програма ПО) 

  - Школска управа у Чачку, основне школе у окружењу. 

             27.12.2012.год сам, заједно са директором школе Зораном Пантовићем и просветним 

саветником Радом Каранац присуствовала додели плакете „Школа без насиља“ .                     

          Учествовала сам  у раду струковних удружења – Друштво психолога србије, 

подружница за моравички округ , удружење стручних сарадника Моравичког округа (5 

састанака) и сарађивала са колегама из школа у моравичком округу. 

         О свом раду редовно водим евиденцију у следећој документацији: 

 -  дневна евиденција о раду, досијеа о индивидуалном раду са ученицима ( у оквиру ње и 

рад са родитељима и  наставницима),  материјал који садржи личне податке о ученицима 

(ИОП –и за ученике , извештаји), евиденција рада са наставницима ( везано за ученике- 

група или цело одељење), евиденција рада са наставницима ( везано за наставу), 

документација о извршеним анализама, истраживањима, тестирањима, извештаји, друга 

прописна документација (евиденција стручног усавршавања и др.). 

       У току 2013/2014.год. сам се стручно усавршавала праћењем стручне литературе и 

периодике. Учествовала сам у  активностима струковног удружења -Друштво психолога 

Србије- подружница за Моравички округ и  Удружење стручних сарадника за Моравички 

округ. Присуствовала сам на два састанка Мреже подршке инклузивном  образовању које су 

одржане у Регионалном центру за стручно усавршавање у Чачку. На састанку 10.4.2013.год. 

сам, заједно са учитељем Драганом Алуровићем представила инклузивну праксу наше 

школе и рад са учеником четвртог разреда са посебним потребама. Детаљнији извештај о 

стручном усавршавању дат је у посебном образцу , предвиђеном за то.   

        Јелена Ђорђевић, психолог                                                                         
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА 
 

Рад у школској 2013-2014.години базирала сам на унапређивању образовно –

васпитног рада у Основној школи  „ Иво Андрић“  Прањани.  Праћење стране и 

наше лиретатуре и евалуација наученог како на семинарима тако и у раду са 

наставницима, ученицима и родитељима.  

 

ПЛАНИРАЊЕ  И  ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 Учестовала и координирала у изради Годишњег плана рада школе (резултату и 

успех ученика и претходној школској години; израда табеларног  приказа годишњег 

фонда редовне, изборне и факултативне наставе; учестовање у израда програма 

унапређења ВО рада; израда програма подршке ученицима; израда табеларног  

приказа  броја и социјалне структуре ученика по одељењима и разредима, 

учестовање  у  припреми  ИОП-а  за ученике, спровођење  анализа и истраживање у 

циљу  испитивања потребе ученика  и родитеља за  изучавање изборних и 

факултативних предметаза школску 2013-2014. години. Израда Годишњег плана 

рада педагога према новом Правилнику, изрда месечних планова рада педагога, 

подела задужења наставника у оквиру 40-часовне радне недеље и пружање помоћи 

наставницима у изради њихових годишњих и оперативних планова. Учестовала сам 

у изради Плана стручног усавршавања стручних сарадника и дала предлог о 

семинарима за унапређивање наставника у раду.  Помагала, сарађивала и давала 

инструкције  наставницима и учитељима око писање Школског програма за период 

од четири године од  2014-2015 до 2017-2018.године, као и новине према Закону о 

основној школи. Сарађивала сам са просветним саветником Данијелом Ковачевић- 

Микић око израде Школског програма.  

Као координатор тима за Школски програм сарађивала сам са свим стручним 

већима. 

Координатор сам и за самовредновање области „Настава и учење“.  

Координатор организације Ученичког парламента и заједно са ученицима правила 

Програм и план рада за школску 2013-2014.години. Оформила групе Ученичког 

парламента за Прањане, Каменицу и Брезну. 

Аутор са разредног тестирања за први циклус основног образовања и васпитања. 

При изради тестова сарађивала сам са Стручним већом разредне наставе. Од 

учитеља сам тражила да ми напишу шта ученик треба да зна на крају разреда и од 

наставника сам трађила информацију шта ученик  треба да зна кад дође у пети 

разред. На основу тога направила сам тестове из следећих области: српског језика, 

математике и света око нас/природа и друштво.Учитељи су тражили да задаци буду 

по нивоима основни, средњи и напредни.Разредни тест је урађен за А и Б групу тако 

да ученици нису могли да преписују једни од других. 

Циљ разредног тестирања је пре свега подизања нивоа знања код ученика и да се 

види са којим знањем ученик завршава разред.Да се ученик припреми на тестирање 

друге особе, која није њихов учитељ, да се поштује време израде теста, као и да нема 

додатне објашњења при изради  и да успех на тесту једино зависи од њих. 

Урадила са Ценус за школску 2013-2014.годину и да је одлично урађен, од 

просветног саветника Слађане Мијатовић. Урадила табелу по групама за Верску 

наставу и Грађанско васпирање. Помоћ секретару око образца за писање Решења о 

40-то часовној радној недељи. Попуњавање Решења о 40-то часовној радној недељи 

за наставнике и учитеље. 
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ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

У школској 2013-2014. години, базирала сам се и  на системско праћење и 

вредновање наставног процеса развоја и напредовање ученика и то кроз проверу 

читања и разимевања прочитаног за ученике 2. и 4.Разреда у периоду од 7.10.-

8.11.2013.години на терену и у матичној школи. У другом разреду ученици су 

читали непознати текст „ Бели јунак“, а у четвртом разреду текст „Кривци и казна“. 

Рад са ученицима  шестог  и  осмог  разреда који имају проблема са учењем. 

Праћење њиховог напредовање у функционалној писмености. Праћење анализе 

успеха и дисциплине ученика на квалификационим периодима, као и предлагање 

мера за њихово побољшање. Праћење успеха ученика у ваннаставним активностима, 

такмичењима и завршним испитима. Помоћ наставницима у изради теста за ученике 

који раде по ИОП-у за завршни испит. Као на пробном тако и на завршном испиту.  

Праћење узрока школског неуспеха ученика и предлагање решења за побољшање 

школског успеха. Одржано предавање на тему: „Методе и технике успешног учења“,  

седмом разреду у Прањанима и Каменици . 

 У школи сам по први пут организовала трубину са наставницом биологије Јеленом 

Петровић на тему „Светски дан –борба против сиде“. Ученици седмог и осмог 

разреда су учестовали у излагању. 

Са ученицима осмог разреда одржала сам предавање у вези професионалне 

оријентације на почетку школске године и на крају школске године. Први се 

односило на информисаност, а друго на школе и образовне профиле, као и како се 

врши избор будућег занимања који су важни параметри при избору будућег 

занимања. Које грешке ученици праве при избору занимања. 

За родитеље одржана је обука за попуњавање листе жеља и како се врши бодовање 

општег успех и бодовање завршног испита. Код општег успеха бодује се шести, 

седми и осми разред пута четири, а ког завршног испита број бодова пута 0,8 за 

српски језик и математику и за комбиновани пута 0,4. 

Организатор општинског такмичења из предмета биологије са директором и 

наставницима биологије. 

 

РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

Посећивала сам часове редовне наставе, угледних часова и јавних часова који су 

планирани годишњим планом рада наставника. Наставницима приправницима 

пружање помоћи у вези писање годишњих и оперативних планова и вођење и 

попуњавање школске документације. Наставницима који су полагали лиценцу 

пружање помоћи у вези писања припрема, реализацији часа и решавање педагошких 

ситуација, као и морачне помоћи и припрема за полагање.Учестовање у 

организацији  Дечје недење и сређивање паноа у школи.  

У другом полугодишту почело је писање Школског програма за наредни период. 

Нови Школски програм има и новина и то : полазне основе сви Закони, Правилници 

и интерна акта школе, специфичност школе, циљ школског програма, обласр, 

садржај , активност у образовно-васпитном раду (за ученике и наставнике) , начи 

праћење садржаја, корелација са другим предметима и начин примене праћење 

образовних стандарда –исхода. По инструкцији просветног саветника Данијеле 

Ковачевић- Микић . При изради мора се придржавати Закона о основној школи и 

Правилника о вредновању квалитета рада установе Овај школски програм има три 
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нивоа и то: први део је први циклус, други део је други циклус и трећи део су 

посебни програни који се реализују у школи. 

Била сам асистент часа хемије код наставника Драгане Бабовић. Увођење у настави 

мапе ума. 

Учестовала сам у реализацији  часа историје код наставника Јелене Александров , 

нови начин учења –Ланац знања. 

Присустовала сам Јавном часу у Брезни 18.10.2013.године. Час је реализовала 

ученика Јелена Весковић, наставник српског језика Светлана Алуровић и наставник 

енглеског језика Бранка Станојевић. Час је био одличан и веома успешан. 

Присустовала сам часовима 21.10.2013.године у издвојеном одељењу и Каменици  и 

то код учитеља Бојана Ђуровића, Милисавке Бабовић и наставника Миленка 

Петровића, Невенке Видојевић. 22.10.2013.године присустовала сам часу и 

издвојенмом одељењу у Богданици код Милене Томовић и Ружице Томанић заједно 

са директором школе Зораном Пантовићем. 

Посета часа 24.10.2013.године  у издвојеном одељењу у Каменици код наставника 

Ђура Церанића, наставник географије. 

Посета часа у издвојеном одељењу На Гојног Гори 25.10.2013.године код Вере 

Трнавац и Катарине Шишовић. 

Посета часова у матичној школи 28.10.2013.године и то: Снежане Милуновић , 

наставник енглеског језика, Братислава Средојевића,  наставника математике, 

Драгана Алуровића, учитељ 4.разреда, Зорана Лекића, наставник техничког и 

информатичког образовања, Милољуб Ристановић, наставник физичког васпитања. 

Посета у матичној школи 29.10.2013.године код Мирјане Маћић учитеља првог 

разреда, Душана Милосављевића, наставника ликовне културе, Јелене Александров, 

наставника историје и Велимира Александров наставника географије и мирјане 

Стојковић, наставник историје у петом разреду. 

Посете часова 30.10.2013.године код Горице Ристановић, наставник српског језика, 

Славице Јевтовић учитеља трећег зазреда, и Ружице Лозо наставника физике. 

Посета часаПосета у матичној школи 29.10.2013.године код Мирјане Маћић 

учитеља првог разреда, Душана Милосављевића, наставника ликовне културе, 

Јелене Александров, наставника историје и Велимира Александров наставника 

географије и мирјане Стојковић, наставник историје у петом разреду. 

Посете часова 30.10.2013.године код Горице Ристановић, наставник српског језика, 

Славице Јевтовић учитеља трећег зазреда, и Ружице Лозо наставника физике. 

Посета часа31.10.2013.године , учитеља Брнке Рајчевић. 

Посета часова наставника музичке културе Милена Стоиљковић. 

10.12.2013.године присуство часу нове облик рада „Ланас знања“у седмом разреду.  

Присуство часова 11.2.2014 године Драган Алуровић,учитењ 4.разреа и Драгане 

Бабовић  седмом разреду и присуство просветног саветника Данијела Ковачевић –

Микић и Крунић. 

 

РАД СА УЧЕНИЦИМА 

Пружила сам помоћ ученицима у укљушивању  у слободне активности, пратила 

адаптације ученика 1.и 5.разреда радила сам индивидуално и групно са ученицима 

који имају проблема у понашању и учењу и обавила сам испитивање деце пред 

полазак у школу тестом ТИП/1. 

Урадила сам извешта, односно резултати са теста за полазак у школу и мишљење о 

сваком детету, као и препоруке за децу којима је потребна и стручна помоћ – 

логопеда. 
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На смом почетку школске године у сарадњи са одељењским старешинама уочена су 

ученици који имају одређених проблема у савладавању наставних садржаја, као и 

проблеми у понашању.Ученици су праћени на редовној настави и на осталим 

облицима рада и о њима се дискутовало на седницама Одељењских већа и Стручном 

тиму за инклузивно образовање и тим ученицима је пружена  помоћ и прилагођене 

су наставне методе да би лакше пратили наставу и организовано је на нивоу школе 

допунска настава и укључивање педагошког асистента на рад са тим 

ученицима.Тимски рад и сарадња педагога са одељењским старешинама, 

предметним наставницима,педагошким асистентом и родитељом ученика била је 

изражена и успешна. 

Са ученицима који имају проблема у понашању , заједно са одељењским 

старешином смо примењивале  појачан васпитни рад и пратила сам  ученике како на 

часу тако и у дворишту.  

Координатор сам Ученичког парланемта на нивоу школе и оформила мале групе за 

Каменицу и Брезну и задужила наставнике Светлану Алуровић у брезни да 

координира са ученицима седмог и осмог разреда. У Каменицу задужила 

Слободанку Гавриловић да кординира са ученицима седмог и осмог разреда. 

Направила Програм рада Ученичког парламента и План рада за школску 2013-

2014.годину. Од ове школске године Ученички парламент добија своју праву улогу 

његовог постојања, а не само проформе. Ученички парламент и Вршњачки тим су 

спровели мини истраживање у вези ученичких униформи. Ученици су сами 

предложили на састанку Ученичког парламента. Уз моју помоћ направили смо 

Анкету, а ученици су вршили истраживање и научила сам их како се врши обрада 

прикупљених података. 

Са ученицима првог разреда радила сам предавање „Формирање радних навика“, а 

са четвртацима предавање на тему „Методе и технике успешног учења“. На захтев 

одељењских старешина одржала сам предавањена исту теми у седмом разреду у 

Прањанима и Каменици. 

Са ученицима осмог разреда одржано је предавање у оквиру професионалне 

оријентације „Пронађи свој пут“у Прањанима, Каменици и Брезни. 

На нивоу целе школе урађено је испитивање ученика од 1-4.разреда , „Брзина 

читања и разумевање прочитаног“ и „Рукопис ученика“, провера писање по диктату. 

Аутор сам тестова за разредно тестирање за ученике од првог до четвртог 

разреда.Тестирање је урађено у периоду од 5.6. до 10.6.2014.године. Урађено је на 

нивоу целе школе. У спровођењу тестирања помогла ми је и психолог и велику 

подршку сам имала од директора школе Зорана Пантовића и учитељице Леле 

Петровић из основне школе „Милице Павловић“ 

Тестове сам радила од марта до маја месеца 2014. 

 

РАД СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА 

Сарадња са родитељима огледа се кроз индивидуални и групни педагошко –

инструктивни  рада талентованих ученика, ученика који имају потешкоћа у учењу и 

понашању. Одрђано је предавање на почетку године родитељима 8.разреда на тему 

:„Моје будуће занимање“ и подела едукативног материјала. У матичној школи 

одржано је 3.10.2013, а у издвојеном одељењу у Брезни 7.10.2013.године. Родитељи 

су били информисани о средњим школама и грешке које родитељи праве при избору 

занимања своје деце.   

На крају године одржала сам обуку за родитеље 8.разеда у вези попуњавање листе 

жеља и како се врши бодовање ученика.У Прањанима сам одржала 29.5.2014.године, 

у Каменици 9.6.2014.године и у Брезни 16.6.2014.године. 
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У матичној школи организовала сам са психологом и учитељом Драганом 

Алуровићом  Отворена Врата будућих ђака, 25.4.2014.године и позвали само све 

будуће прваке. Ученици су добли материјал и родитељи. 

У првог полугодишта одржала сам предавање за родитеље првог и четвртог разреда 

на тему „Формирање радних навика и грешке који родитељи праве“ у матичној 

школи и у сва издвојена одељења. Одзив родитеља је био одличан и допало им се. 

Водила сам индивиуалне родитељске састанке у вези са ученицима којима је 

потребна помоћ и учењу и раду. Као и са родитељима који су имали примедбе на 

рад наставника. Све је протекло у добром реду. 
 

 

РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, 

ПЕДАГ.АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА 

Сарадња са директором школе одвијала се кроз израду Годишњег плана рада школе 

( организација рада ( број ученика у школи, кадровска структура, шрпграм и план 

ПО, План самовредновања Настава и учење), Израдом новог Школског програма, 

израда Ценуса и писање Решења о 40-то часовној недељи. Припремање седнице 

Наставничког већа и организатор – домаћин  општинског такмичења из биологије. 

Помоћ наставницима око писање личног плана професионалног развоја, упознавање 

наставника око попуњавање радне биографије. Организовање предавања за 

наставнике (Лични план професионалног развоја,  Оцењивање ученика, Мапа ума у 

настави).  

Сарадња са психологом одвијала се кроз разне активности везане за заједничке 

послове: предавање за родитеље у вези профеионалне оријентације, програма  

„ Школе без насиља“, подела тестирања деце ТИП/1.. 

Сарадња са библиотекаром одвијала се кроз  помоћ писање лечног плана 

професионалног развоја, извештаја о раду, план стручног усавршавања. 

Сарадња са педагог из Основне школе „Десанка Максимовић“ у вези контролне 

групе разредног тестирања који је одржано 12.6.2014.годинепо једно одељење од 

првог до четвртог разреда. 

Са педагог Сањом Домановић, из Основне школе у Прељини, са педагог Гоцом из 

Техничке школе из Горљег Милановца у вези писања Школског програма. 

Сарадња са директорима из других школа и то Драганом Милетић Основне школе 

„Арсеније Лома“ са Рудника, са Оливером Ђорђевић директором Основне школе 

„Свети Сава“ у вези писања новог школског програма. Давала сам инструкције и 

слала материјал нашег Школског програма. 

Сардања са педагошким асистентом одвијала се у пружању подршке у раду са 

ученицима који раде по ИОП-у. 

Сарадња са родитељом –пратиоцом ученика одвијала се кроз саветодавни рад 

индивидуални разговор, у пружању помоћи и подршке у раду са учеником. Пошто у 

школи имамо ученика другог разреда са Дауновим синдромом, где је мајка пратилац 

детета. Родитељ присуствује свим часовима редовне наставе и ваннаставним 

активностима.  

 

РАД  СА  СТРУЧНИМ  ОРГАНИМА  И  ТИМОВИМА 

Учестовала сам у раду стручним органима школе (Наставничко веће, одељењско 

веће, стручна већа по областима, стручнии актив за развојно планирање, стручни 

актив за школски програм) , Педагошки колегијум, тимови (координатор тима за 

област самовредновања Настава и учење, инклузивно образовање у школи, подршка 
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ученика у учењу и понашању (ИОП за три ученика), професионална оријентација, 

Заштита ученика од насиља, завршни испит (шифровање и дешифровање), 

корушција у школи (Д.Симовић). 

Учестовала сам у раду програма “Школе без насиља“у обради упитника за 

наставнике и упитника за ученике трећег разреда. 

На седницама Наставничког већа држала сам педавање, давала саопштеља у вези 

школске и педагошке докиментације, анализа успеха на тромесечју и 

полугодиштима, анализа анкета –упитник о изборним и факултативним предметима, 

давање предлога о семинарима и стручним скуповима за стручно усавршавање 

наставника,извештају. 

Вођење седница одељењских већа у старијим разредима,и разматрање о разним 

провлемима везано за ученике. 

На нивоу Стручних већа одржала сам предавање заједно са психолог у вези 

самовредновања свих области и давање инструкције.  

Координатор за  изради Школског програма.  

Присустовала сам седницама Педагошког колегијума и по некад водила записник, 

извештај и аналие у оквиру образовно –васпитног рада. 

Сарађивала сам са осталим координаторима за самовредновање и помагала у писању 

плана на почетку школске године као део Годишњег плана рада школе. 

Као члан инклизивног образовања у школи присустовала сам састанцима. 

Као члан подршке ученика у учењу и понашању помагала сам координатору тимова 

у писању педагошког прогила, попуњавање захтева интересорној комисији, помоћ 

наставницима у рад са тим ученицима и састављање тестова прилагођени ученицима 

који раде по ИОП-у. Сарадња са родитељима у виду подршке и савета. 

Учестовала у изради пробног теста за ученике који раде по ИОП-у и за израду 

завршког теста за ученике који раде по ИОП-у.Учестовала сам у раду школске 

комисије за спровођења завршног испита.  Као члан тима имала сам задужење за 

шифровање и дешифровање ученика. Урадила резултате са завршког теста за све 

ученика. 

 

 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАН.УДРУЖ.И 

ЈЕД.ЛОК.САМОУПРАВЕ 

Радња са средњим стручним школама Техничка школа, Прехрамбено –угоститељска 

школа и Пољопривредна школа из Пожеге. Ове школе су се представиле нашим 

ученицима осмог разреда. Које образовне профиле ће имати у школској 2014-

2015.години. 

Сарадња са здравственом установим у Прањанима у вези професионалне 

оријентације, односно упознавање ученика са радом медицинске сестре и апотекара. 

Сарадња са МУП-ом Г. Милановац, одржано је предавање за ученике првог разреда 

на тему :„Безбедност у саобраћају“ и за ученике 5.разреда „Наркоманија и 

алкохолизам“, предавање је одржао инспектор. 

Сарадња са саветницима из ШУ Чачак,Данијелом Ковачевић –Микић, Радом 

Каранац, Милован Крунић и Слађом Мијатовић. 

Сарадња са просветник инспектором  Слободанком Петровић, у вези прегледа 

школске документације. 

Сарадња са Активом Моравичког округа стручних сарадника, присуство састанцима 

и радионици која је одржана током школске године у Регионални центар. 
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ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМЕ ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

Водила сам дневник рада, евиденцију о сарадњи са ученицима наставницима и 

родитељима, евиденцију и извештај о самовредновању области Настава и учење, 

извештаји и анализе о недовољним оценама на првом и трећем тромесечју, о општем 

успеху ученика, о успеху по предметима, о броју реализованих часова, вођење 

евиденција ученика који раде по ИОП-у. Писање оперативних и годишњег плана 

рада. 

Израда образца за анализи (опсервацију) наставног часа са стандардима и 

показатељима који смо попуњавали за угледне часове. Направила сам образац за 

дежурне ученике у школи. Радила сам на  стручном усавтшавању у установи и ван 

установе. Присустовала предавању  које је одржано 20.8.2013.године у Основној 

школи „Иво Андрић“ у Прањанима на тему:„Вођење школске документације“и 

„Екстерна евалуација“просветни саветници Данијела Ковачевић –Микић и Милован 

Крунић. 

Присустовала предавању које је одржано 30.8.2013. године у Основној школи „Иво 

Андрић“у Прањанима на тему: „НТЦ систем учења“, које је одржала учитељица 

Драгана Џокић из Основне школе „Филип Филиповић“из Чачка. 

Присустовала семинару „Како до интерактивног софтвера у настави“, одржано 26.и 

27.априла2014.године у нашој школи 

Присустовала сам састанку Мреже подршке инклузивном образовању одржано 

3.априла у Регионални центар. Састанак водила Слађана Мијатовић. 

Присустовала свим састанцима Актива стручних сарадника који су били и другом 

полугођу 2014. године. Предавање је одржала Данијела Ковачевић-Микић и Рада 

Каранац у Регионалном центру у Чачку. 

 

      Подносилац извештаја: 

      Спец.мен.у обаз. Данијела Ракићевић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ И 

БИБЛИОТЕКАРА 

Школска библиотека ради у матичној школи у Прањанима. Заузима простор од 30 

m2 са дрвеним полицама на три зида. Од намештаја поседује : радни сто, столицу, 

компјутер, ормар , четири читалачка сточића и четири столице . У школској 

библиотеци се води књига инвентара за монографске публикације.Школа издваја 

средства за куповину књига. Фонд се обнавља и поклоном.  

Библиотека према књизи инвентара има  7800 књига. Међутим  када урачунамо 

отписане и дотрајале књиге фонд износи 7430  књига.Ове школске  године фонд 

библиотеке је увећан куповином 105 књига , као и поклоном 120 књига. 

Попуњавањем  анкете о библиотечком пословању за 2013. годину, стање је следеће: 

У календарској 2013. години корисници библиотеке су 160 ученика, 45 наставника, 

осталих 15.Ученици су прочитали 1659 књига, наставници 450, а  остали 75 књига. 

Број прочитаних књига по ученику је 9,8. Мислим, да је то врло добро и да 

библиотека заиста има добре резултате у погледу читаности. 

Библиотека је место где ученици позајмљују књиге, разговарају са мном о књигама , 

користе скроман читалачки кутак, интернет, припремају презентације за часове и 

слично, а наставници долазе  по уџбенике и приручнике, а понекад  потраже књигу. 

Учествовала сам у изради годишњег плана рада и самовредновања рада установе; 

Обављала сам стручне библиотечке послове (инвентарисала купљене и поклоњене 

књиге у књигу инвентара); Проналазила литературу за разне образовно-васпитне 

активности (редовну наставу, ваннаставне активности,допунски и додатни рад, 

семинарске радове, секције...). Користила сам и интернет у школској библиотеци за 

проналажење неопходних информација. 

 Сарађивала сам са наставницима на промоцији читања ради задовољства и забаве ; 

Истицала  важност читања; Одржала сам два часа у школској библиотеци са 

ученицима првог  и другог разреда са циљем упознавања са радом школске 

библиотеке; упознавања правила понашања и популаризацијом читања, као и 36 

часова библиотечке секције.Учитеље и наставнике српског језика и ликовне културе 

обавестила сам о свим наградним конкурсима који су спроведени,а у многима сам и 

учествовала са члановима библиотечке секције.  

Такође, сарађивала сам са наставницима око коришћења лектире, ениклопедија, 

речника и слично.Присуствовала сам појединим часовима које су  организовали 

учитељи и наставници ; У сарадњи са учитељима,  са члановима секције припремала 

сам сценске приказе; Сарадња са родитељима у вези развијања читалачких навика 

ученика одвијала се током читаве школске године.Учествовала сам на родитељским 

састанцима и пружала сам неопходне информације о читалачким интересовањима и 

потребама ученика. Сарађивала сам са директором и стручним сарадницима током 

читаве школске године.Учествовала сам у свим активностима које су организоване у 

школи; Организовала сам песнички час; Учествовала сам  у раду Наставничког већа   

где сам  и водила  записнике; седницама Стручног већа разредне наставе, седницама 

Школског одбора, учествовала сам  у раду Тима за кључну област ,,Етос “, водила  

Летопис школе.  
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Сарађивала сам са градском библиотеком ,, Владислав Петковић- Дис “, школским 

библиотекарима Гимназије ,,Таковски устанак“ – Горњи Милановац, ,,Бранислав 

Петковић“ , - Слатина, као и општинском библиотеком ,,Браћа Настасијевић“ из 

Горњег Милановца, одељење у Прањанима. 

У оквиру  стручног усавршавања у установи остварила сам 60 сати ,  а ван установе 

16 сати. 

План и програм школског библиотекара је у потпуности остварен. 

Прањани,јун,2014.године    

                                                                                                                     Библиотекар 

                                                                                                                  Гордана Поповић 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

Савремени начин живота  све већем броју родитеља намеће потребу збрињавања детета 

млађег школског узраста после редовне наставе до поласка аутобуса.Чекање аутобуса на 

аутобуској станици дете излаже опасности,па брига родитеља  намеће потребу  за 

организованом бригом за дете.Продужени боравак,један је од начина којим се могу 

квалитетно решити наведени проблеми.Нова улога школе на тај начин је максимално и 

рационално искоришћена јер пружа многобројне могућности деловања у сврху правилног 

развоја и раста детета у квалитетну особу,корисну својој породици и заједници. 

Остваривање циља и развој кључних подручја најбоље се остварује усмеравањем рада на 

садржаје,теме,кључне појмове и образовна постигнућа која су прописана Наставним планом 

и програмом за одређени разред. 

 Програм рада продуженог боравка улази у заједнички глобални план и програм васпитно-

образовног рада школе и обухвата: 

-ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНУ ДЕЛАТНОСТ 

-САРАДЊУ СА НАСТАВНИЦИМА,ДИРЕКТОРОМ ,ПЕДАГОГОМ , РОДИТЕЉИМА 

-КУЛТУРНУ И ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ 

-СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

    У продужени боравак уписан је велики број деце од првог до четвртог разреда,  као и  

предшколаца. 

    Према предвиђеном плану и програму рада продуженог боравка у сарадњи са учитељима, 

наставницима и библиотекаром  учествовала сам у свим активностима које су организоване 

у школи:обележавање Дечје недеље ; присуство позоришној представи; гледање филма у 3Д 

пројекцији ; присуство позоришној представи; мађионичарској представи; обележавању 

школске славе Светог Саве ;Планетаријуму; Маскенбалу; фарбању ускршњих јаја; 

Фестивалу ,,Зрачак вири “ ; 

  Деца продуженог боравка учествовала су и  у многобројним наградним конкурсима ; 

уређивали паное и учествовали  у приредбама. 

План и програм рада продуженог боравка који се састојао у: изради домаћих задатака и 

провери тачности; ликовном изражавању; креативном раду; изради паноа; спортским и 

друштвеним играма у потпуности је реализован. 

У оквиру стручног усавршавања у установи остварила сам 52 сата , а ван установе 16 сати. 

 

Прањани, јун  2014.год.                                              Наставник продуженог боравка 

Снежана Голубов 
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ИЗВЕШТАЈ  УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

Ученички парламент у прошлој години функциосао као три  мање групе. У 

матичној школи координатор Ученичког парламента је  Данијела Ракићевић, педагог, у 

Каменици  координатор Слободанка Гавриловић и у  Брезни  координатор Светлана 

Алуровић. Координатори су се договорили да свако у својој школи решавају проблеме и 

предлоге. Овај начин рада се показао као добар. 

На нивоу школе Ученички парламент је има свог председника  Драгану Маћић , 

ученица 8/1, заменика Јелену Весковић, ученица 8/3 и записничара  Марију  Стјепановић, 

ученица 8/2.укоји је једногласно усвојен на седници која је одржана 10.9.2013.године у 

матичној школи.Чланови су се договарали међусобно и знали су шта се у свакој групи 

дешава. 

У Прањанима Ученички парламент је имао 13 чланова и то 5 чланова осмог 

разреда и 8 чланова седмог разреда. У прошлој години одржано је 10 састанака. Чланови 

ученичког парламента су заједно са Вршњачким тимом  организовали  Акцију сакупљали 

играчке за предшколску установу „Сунце“  у  Прањанима. Чланови су прошле године 

одржали 10 турнира у циљу прикупљања средстава за разглас у школи . Ученици су по 

утакмици давали по 100 или  50 динара. На турниру су учестовали ученици матичне школе 

и издвојених одељења Каменица и Брезна. Прикупљена седства се налази на ђачком разуну 

школе.  Координатор је са ученицима Ученичког парламента и наставницом биологије 

Јеленом Петровић одржала  јавну трибину поводом  Борбе против СИДЕ. Спровели су 

анкету у вези  ученичких униформи. Ову анкету су чланови спровели у целој школи. 

Добијени резултати су презентовали на седници Наставничког већа, Савету родитеља и 

Школском одбору.Организовали су спорски турнир у сали у дисциплини мали фудбал, на 

које су учестовали и наставници и родитељи. 

У Брезни  Ученички парламент је имао 7 чланова и то: 3 члана осмог разреда и 4 

члана седмог разреда. У прошлој години одржали су 5 састанка.Чланови су у прошлој 

години организовали Новогодишњи турнир у стоном- тенису. На турниру су учестовали 

наставници и родитељи. Ученици су умали изложбу у Теочину манифестација „ Теочински 

дани“ , рестаурација старих школских клупа и столица техником декупаж. 

У Каменици Ученички парламент је имао 7 чланова и то: 3 члана осмог разреда и 

4 члана седмог разреда. У прошлој години одржали су 5 састанака. Чланови су 

организовали Новогодишњи  турнир на коме су учестовали  наставници, ученици и 

родитељи. Донели су правила у вези дежурства у кухињи. Затим донели су правила у вези 

паркирања аутомобила у школског  дворишту.  

Из свега наведеног можемо закључити да је рад Ученичког парламента ове 

године био веома успешан, да су чланови Парламента били веома расположени да 

учествују у раду школе, као и да су имали иницијативу за многе корисне ствари. 

     Координатори Ученичког парламента,                           

     педагог Данијела Ракићевић и наставнице  

     Слободанка Гавриловић, Светлана Алуровић 
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ИЗВЕШТАЈ „ВРШЊАЧКОГ  ТИМА“ 

„Вршњачки тим Прањани“ организовао је акцију прикупљања новчаних средстава „Помоћ 

Ани и Вишњи“.Акцији се одазвао 41 ученик,једна наставница и директор школе. 

Заједно смо сакупили 6960 динара.Средства су уплаћена на жиро рачун. Акција је трајала 7 

дана. 

Надамо се да ће им ова помоћ бар мало значити. 

„Вршњачки тим Прањани“      13.11.2013.године 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТУ 

УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

Након израде плана реализације програма за заштиту ученика од насиља,злостављања и 

занемаривања исти је презентован на Наставничком већу ,Школском одбору и Савету 

родитеља. 

Одељенске старешине су реализовале превентивне радионице према плану и извршена је 

ревизија постојећих одељенских правила.Изабрани су нови чланови Вршњачког тима из 

редова ученика петог разреда. 

Вршњачки тим Прањани је реализовао више активности од којих истичемо следеће: 

 Снимање филма о раду Вршњачког тима 

 Решавање проблема из сандучета поверења 

 Организовање фер-плеј турнира 

 Организовање прикупљања играчака за децу из вртића 

 Организовање хуманитарне акције у којој су прикупљена новчана средства за две 

девојке које треба да оперишу очи 

 Укључивање у пројекат Еко-школа 

Учитељи нижих разреда су са својим ученицима обележили Дечју недеље кроз разноврсне 

активности(цртање на платоу испред Дома културе,организовањем приредби,добродошлица 

првацима,учешћем у спортским активностима,посетом лекара и полицајца који су одржали 

предавања о здрављу и безбедности ). 

Обележен је Дан толеранције у вишим разредима.Професор српког језика Горица Ристановћ  

је одржала час на ову тему.Са ученицима седмог разреда осмишљен је садржај спота“Није 

тешко бити фин“ и реклама „Сви смо различити уважи разлике“. 

Одржан је и тренинг у каратеу на коме се говорило о превенцији насиља. 

Школу је посетио мађионичар,одржана је позоришна представа“Догодио се Мика Антић“ и 

биоскопска предтсва у 3Д пројекцији. 

Форум театар је одржао по једну представу у Прањанима,Каменици и Брезни. 

Поводом успешне реализације програма „Школа без насиља“ ,нашој школи  додељена је 

плакета у Влади Републике Србије.Том свечаном чину су присуствовали директор школе 

Зоран Пантовић,психолог Јелена Ђорђевић и ментор Рада Каранац.Плакету је свечано 
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уручио министар просвете Томислав Јовановић и директор канцеларије УНИЦЕФ-а Мишел 

Сент Лот. 

У недељу 29.12.2013.године одржан је фер плеј турнир у малом фудбалу под мотом „ИГРАЈ 

ФЕР БУДИ ПЛЕЈЕР“,на коме су осим ученика школе учествовали наставници,родитељи и 

фудбалски клубови.Том приликом Вршњачки тим Прањани је такмичарима делио флајере 

са различитим порукама о ненасилној комуникацији. 

Сарадња са медијима је побољшана јер су наши чланци о активностима објављени на више  

веб портала.Телевизија Б92 је снимила репортажу о нашој школи која ће бити емитована 

током распуста. 

У циљу олакшавања евидентирања насиља урађена је нова табела(формулар) који стоји у 

дневнику рада и који наставници треба редовно да попуњавају . 

Тим за заштиту ученика се састао три пута како би анализирао ситуацију у школи и на 

основу тога је донео план активности.Крајем полугодишта Тим је констатовао да је 

пријављено 6 случајева насиља првог нивоа,мада сматрамо да је тога било више.Донет је 

закључак да наставници треба да систематичније прате и евидентирају ове појаве.  

Насиља другог и трћег нивоа није било. 

Координатор тима  

Зоран Пантовић 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА 

 „ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА“ 

           Школске 2013/14.год. ОШ „Иво Андрић“ је  додељена плакета „Школа без насиља“. 

Наиме, школа је успешно прошла кроз процес сертификације који је подразумевао 

истраживање безбедоносне ситуације у школи и анализу школске документације од стране 

ментора и просветног саветника ШУ у Чачку Данијеле Ковачевић Микић. По резултатима 

истраживања  које је обрадио Институт за психологију, наша школа је једна од осам школа у 

Србији која је заслужила да добије плакету, иначе смо трећерангирани по оствареном нивоу 

безбедоносне ситуације. Директору школе, Зорану Пантовићу плакету је у Влади Србије 

уручио тадашњи министар просвете проф. др  Томислав Јовановић и директор УНИЦЕФ-а 

Мишел Сен Лое. Тиме су похваљени досадашњи напори и успех школе у креирању што 

сигурније и подстицајније средине за учење и развој. 

 У оквиру програма „Школа без насиља“ током 2013/14.год. реализовано је низ планираних 

активности. На почетку школске године одељенске старешине су  са ученицима поново 

анализирали и евентуално редефинисали одељенска правила понашања. 

Одељенске старешине су реализовале радионице за ученике, као и друге активности у циљу 

промовисања ненасилне комуникације , толеранције и сарадње међу ученицима. Психолог 
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је одржао радионице о ненасилној комуникацији ученицима од првог до четвртог разреда у 

Прањанима. 

Обележена је Дечија недеља низом активности као што су осликавање платоа испред Дома 

културе, представом, приредбом  за прваке, спортским активностима, предавањем о здравим 

стиловима живота које је одржао лекар Ненад Бабовић.  

Дан толеранције обележили су  низом занимљивих и поучних активности ученици петог, 

шестог и седмог  разреда у Прањанима  на часу грађанског васпитања са наставницом 

Горицом Ристановић. 

Промовисање позитивних друштвених вредности, дружења и сазнања допринеле су 

различите активности школе као што  су 3Д филмови  за ученике , посета мађионичара и 

позоришне представе  у школи које су реализовали наши ученици или гости. 

2.10.2013.  у школи је организован карате турнир и предавање о вршњачком насиљу у 

организацији Фудокан савеза Србије. 

Представници МУП-а одржали су предавање ученицима првог разреда о безбедности у 

саобраћају а петацима предавње о болестима зависности. 

Вршњачки тим је реализовао хуманитарне акције, акцију рециклаже играчака. Крајем првог 

полугодишта организован је турнир у малом фудбалу где су учешће узели и родитељи. У 

сарадњи са психологом и педагогом чланови вршњачког тима једном недељно одговарају на 

питања ученика убачена у сандуче поверења. 

Тим се састајао   шест пута  током године. Ове школске године нису забележени случајеви  

насиља другог и трећег нивоа, већ је само насилних ситуација првог ниова (17 

евидентираних) које су углавном решавали одељенске старешине, заједно са родитељим  

или уз консултовање и укључивање психолога, педагога, директора. 

Психолог школе је организовао истраживање безбедоности школског окружења  јуна 

2014.год. и њима су обухваћени сви релевантни актери . Анкетама је обухваћено 98 ученика 

( 3.,5.,7. разреда) , 26 родитеља, 33 наставникаиз матичне школе и издвојених одељења. 

Упитник је попуњавао и школски тим. Задавање, анализу и презентовање резултата 

члановима тима за заштиту од насиља и Наставничком већу обавиле су психолог и педагог 

школе . 

Резултати анкете указују да  наша школа успева да одржи задовољавајући ниво безбедности  

и настојање да се што више ради на превенцији насиља , што је показало и претходно 

истраживање ( дати су  у посебном извештају).Резултати ће бити основа за планирање 

активности у новој школској години. 

Јун  2014.год. , Прањани 

координатор тима: 

 Зоран Пантовић, директор                                                                                                                                   

Јелена Ђорђевић, психолог 
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ИЗВЕШТАЈ О УСПЕХУ И ДИСЦИПЛИНИ УЧЕНИКА 

МЛАЂИ  УЧЕНИЦИ ( 1.- 4. РАЗРЕДА) 

Укупно 127 ученика, распоређених у  15 одељења ( 8,46 ученика по одељењу) 

Сви  ученици ПРВОГ разреда (њих 22) су описно оцењени у складу сса Правилником о 

оцењивању. Са успехом су савладали градиво предвиђено за први разред у првом полугодишту 

и учитељи су веома задовољни њиховим успехом, радом и дисциплином. 

•Један ученик трећег разреда ради по ИОП-у са измењеним програмом. (Има успеха ) 

•Један ученик четвртог разреда ради по ИОП-у са измењеним програмом.(Има успеха) 

•Позитиван успех од  другог до четвртог разреда  има 127 ученика и то: 

-одличан  успех  има 59 ученика / 56,2%, 

-врло добар успех има  30 ученика/ 27,5% 

-добар успех има  15 ученика  /  13,7% 

-довољан успех  име 1 ученик /0,95% 

СРЕДЊА ОЦЕНА – 4,4 

Дисциплина ученика у целини гледано је добра. Има ученика који имају проблем у 

комуникацији са осталом децом и са наставницима.Са тим се ученицима ради додатно у 

сарадњи са педагошко-психолошком службом.. Сви ученици у млађим разредима имају 

ПРИМЕРНО ВЛАДАЊЕ. 

СТАРИЈИ  УЧЕНИЦИ ( 5. – 8.  РАЗРЕДА) 

• Укупно  122 ученика, распоређених у 12 одељења ( 10,16 ученика по одељењу) 

• Један ученик шестог разреда ради по ИОП-у са измењеним програму. (Има успеха) 

•  Два  ученика осмог  разреда ради по ИОП-у са измењеном програму.(Има успеха) 

• Позитиван успех  од петог до осмог разреда имају 118 ученика и то: 

- одличан  успех  има  43 ученика / 35,2%, 

- врло добар успех има  49 ученика/ 40,16% 

- добар успех има 29 ученика  /  27,04% 

• Недовољан успех има 4 ученик / 3,3 % , са 1 недовољном из математике.  У 

августовском испитном року ученици петог разреда су успешно завршили разред. Из 

математике два ученика је добило оцену 2 (довољна) и два ученика су добили оцену 3 (добар). 

СРЕДЊА ОЦЕНА – 4,2 

УКУПНО  У  ШКОЛИ 

• 249 ученика распоређено у 27 одељења ( 9,22 ученика по одељењу) 

• Позитиван успех  има 245 ученика /  98,4% 

- описно оцењени ученици првог разреда 22 ученика 

- одличан успех има 105 ученик / 46,3%;  

- врло добар успех има 75ученика / 33,0% 

- добар успех има 46ученик / 19,82% 

- довољан успех 1 ученик / 0,40% 

• СРЕДЊА ОЦЕНА – 3,87 
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ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА  ( 1.-8.) 

 ПРИМЕРНО владање има 249 ученика / 100%. 

 ВЛАДАЊЕ 

ПРИМЕРЕНО ВЛАДАЊЕ  
ВАСПИТНЕ МЕРЕ 

СМАЊЕНА ОЦЕНА ИЗ ВЛАДАЊА 
ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКА МЕРА 

ОПОМЕНА 
 

УКОР ОДЕЉ. 
СТАРЕШИНЕ 

УКОР 
ОДЕЉ.ВЕЋА 

УКОР 
ДИРЕКТОРА 

УКОР 
НАСТАВНИЧКОГ 
ВЕЋА 

Бр.ученика Бр.ученика Бр.ученика Бр.ученика Бр.ученика 

1.      

2.      

3.      

4.      

5. 2 1    

6. 5     

7. 3     

8. 2 2    

Σ 12 3    

Σ 15   

ИЗОСТАНЦИ (1.-8.РАЗРЕДА) 

 У млађим разредима(1.- 4.разреда) број оправданих изостанака је 2318.  Укупно 

изостанака у млађим  разреда је 2318 или 18,25% 

 У старијим разредима (5. – 8.разреда) број оправданих изостанака је 7.407. Број 

неоправданих  изостанака 52. Укупно изостанака  у старијим разредима је 7.459или 

61,13% 

 УКУПНО У ШКОЛИ број оправданих изостанака је 9.725. Број неоправданих 

изостанака је 52. Укупно у школи изостанака је 9.777или 43,07%. 

   

Разред 
Број 

ученика 
Одлични Врлодобри Добри Довољни 

Преве

дени 

Разредн

и испит 

Пона

вља 

Сред

ња 

оцена 

I 22  

II 28 19 6 2 1    4,45 

III 40 18 12 10     4,35 

IV 37 22 12 3     4,27 

V 26 8 11 7     4,03 

VI 28 12 12 4     4,28 

VII 42 14 15 13     4,02 

VIII 26 12 5 9     4,11 

УКУПНО 249 105 73 48 1    4,24 

% 100 46,25 32,15 21,14 0,44     
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ИЗВЕШТАЈ О УСПЕХУ ПО ПРЕДМЕТИМА 

 

Српски језик 

 У  млађим разредима из српског језика има 40 одличних, 36 врло добрих, 18 добрих и  

11 довољних .  Средња  оцена из српског језика у млађим разредима  је 4,01. 

 У старијим разредима из српског језика има 22 одличних, 36 врло добрих, 33 добрих 

и31 довољних . Средња  оцена  из српског језика у старијим разредима је 3,44. 

 На нивоу  школе  из  српског  језика  има  62 одличних, 72 врло добрих, 51 добрих  и 

42 довољних.   

 Средња  оцена из  српског језика  на нивоу школе  је 3,68. 

Енглески језик 

 У млађим разредима из енглеског језика има  49 одличних, 21 врло добрих, 19 добрих 

и16 довољних. Средња  оцена из енглеског језика у млађим разредима је  4,04. 

 У старијим разредима из енглеског језика  има 24 одличних, 23 врло добрих, 32 

добрих и 44 довољних.  Средња  оцена из енглеског  језика у старијим разредима је 

3,25. 

 На  нивоу  школе из енглеског  језика има 72 одличних, 66 врло добрих, 43 добрих  и 

46 довољних.  

 Средња оцена из енглеског језика на нивоу школе је 3,59. 

Музичка култура 

 У млађим разредима из музичке културе има  79 одличних, 17 врло добрих и  9 добрих 

.  

Средња  оценау млађим разредима је 4,68. 

 У старијим разредима из музичке културе  има  64 одличних, 24 врло добрих, 20 

добрих, 14 довољних. 

Средња  оценау старијим разредима је 4,13. 

 На  нивоу  школе из музичне културе има 143 одличних, 41 врло добрих, 29 добрих, 14 

довољних. 

Средња оцена из музичке културе  на нивоу школе  је  4,38. 

Ликовна култура 

 У млађим разредима из ликовне културе  има  88 одличних, 17 врло добрих и  7 

добрих.  

Средња  оценау млађим разредима је  4,71. 

 У старијим разредима из ликовне културе  има 72 одличних, 31 врло добрих и 12 

добрих.  

Средња  оценау старијим разредима је 4,53. 

 На  нивоу  школе из енглеског  језика има  одличних, 149 врло добрих, 55 добрих, 23 

довољних. 

Средња оцена из лиоовне културе  на нивоу школе је 4,62. 

Свет око нас 

 У млађим разредима из света  око нас   има 13 одличних, 9 врло добрих, 1 добрих и 5 

довољних 

. Средња  оцена на нивоу школе из света око нас је  4,07. 

Природа и друштво  

 У млађим разредима  из  природе и друштва  има   38 одличних, 22 врло добрих, 9  

добрих и  8 довољна. Средња  оцена на нивоу школе из природе и друштва је  4,17. 

Историја 

 У старијим разредима из историје   има 62 одличних, 29 врло добрих, 21 добрих и 10 

довољних. 

Средња  оценау старијим разредима  на нивоу  школе  је 3,49. 

 

Географија 
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 У старијим разредима из географије  има  53 одличних, 29 врло добрих, 25 добрих  и  

16 довољних.  

Средња  оценау старијим разредима  на нивоу  школе  је 3,99. 

Биологија 

 У старијим разредима из биологије    има 43 одличних, 30 врло добрих, 24 добрих  и  

26 довољних. 

Средња  оценау старијим разредима  на нивоу  школе  је 3,76. 

Физика 

 У старијим разредима из физике  има 35 одличних, 19 врло добрих, 19 добрих  и 23 

довољних.  

Средња  оценау старијим разредима  на нивоу  школе  је 3,69. 

Хемија 

 У старијим разредима из хемије   има 27 одличних, 11 врло добрих, 13 добрих  и  17 

довољних.  

Средња  оценау старијим разредима  на нивоу  школе  је 3,71. 

Математика 

 У  млађим разредима из математике  има  36 одличних, 31  врло добрих, 21 добрих,  16 

довољних. 

Средња  оцена из математике у млађим разредима  је 3,85. 

 У старијим разредима из српског језика има 21 одличних, 24 врло добрих, 40 добрих, 

45 довољних .  

Средња  оцена  из математике у старијим разредима је 3,14. 

 На нивоу  школе  из  математике  има  52 одличних, 60 врло добрих, 51 добрих, 58 

довољних и 6 недовољних. 

Средња  оцена  из  математике   на нивоу школе  је 3,45. 

Физичко васпитање 

 У  млађим разредима из физичког васпитања има 93 одличних, 12 врло добрих.  

Средња  оцена из физичког васпитања  у млађим разредима  је 4,89. 

 У старијим разредима из физичког васпитања  има  82 одличних, 32 врло добрих, 9 

добрих . 

Средња  оцена  из физичког васпитања у старијим разредима је 4,62. 

 На нивоу  школе  из  физичког васпитања  има  173 одличних, 45 врло добрих, 8 

добрих и 1 довољан. Средња  оцена из  физичког васпитања  на нивоу школе  је  4,73. 

 

Техничко и информатичко образовање 

 У старијим разредима из ТИО  има  45 одличних, 37 врло добрих, 28 добрих, 12 

довољних.  

Средња  оценау старијим разредима  на нивоу  школе  је  3,94. 

Информатика и рачунарство 

 У старијим разредима из информатика и рачунарства  има  31 одличних, 36 врло 

добрих, 39 добрих, 18 довољних. 

Средња  оценау старијим разредима  на нивоу  школе  је  3,70  

Немачки језик 

 У старијим разредима из  немачког  језика   има  22 одличних,  25 врло добрих, 27 

добрих, 48 довољних . 

Средња  оценау старијим разредима  на нивоу  школе  је  3,19. 

Изабрани спорт 

 У старијим разредима из изабраног  спорт а  има  92 одличних, 26врло добрих, 4 

добрих. 

Средња  оценау старијим разредима  на нивоу  школе  је  4,72. 

Од играчке  до  рачунара  

 У млађим разредима  од играчке  до рачунара   има   20 одличних, 9 врло добрих и 2 

добрих  

Средња  оцена на нивоу школе  је  4,58. 
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Народна  традиција   

 У млађим разредима  из народне традиције   има   56 одличних, 9 врло добрих и 4 

добрих.  

Средња  оцена на нивоу школе  је  4,75. 

Чувари  природе  

 У млађим разредима  из чувара природе   има   4одличних и 1 врло добар.  Средња  

оцена на нивоу школе  је  4,80. 

Верска  настава 

 Настава се  изводи од првог до осмог разредаоцена је описна. 

Грађанско  васпитање 

 Настава се изводи у седмом и осмомразреду у Прањанима у седмом разреду и у 

Каменици у седмом и осмом разредуоцена је описна. 

 

 

 
СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

5 4 3 2 1 Н СО 5 4 3 2 1 Н СО 5 4 3 2 1 Н СО 

2 10 12 4 2   4,0 13 7 7 1   4,1 21 4 2 1   4,6 

3 13 12 8 7   3,7 13 10 6 11   3,6 17 5 11 7   3,8 

4 17 12 6 2   4,2 10 14 8 5   3,8 11 12 6 8   3,7 

5 6 7 7 6   3,5 5 3 11 7   3,2 5 4 7 10   3,2 

6 6 9 7 6   3,6 8 3 7 10   3,3 9 5 8 6   3,6 

7 1 15 15 11   3,1 5 9 12 16   3,0 5 7 12 18   2,9 

8 9 5 4 8   3,6 3 9 3 11   3,2 5 7 4 10   3,3 

Σ 62 72 51 34   3,6 57 55 54 61   3,4 73 44 50 60   3,6 

 
МУЗИЧКА КУЛТУРА ЛИКОВНА КУЛТУРА СВЕТ ОКО НАС 

5 4 3 2 1 Н СО 5 4 3 2 1 Н СО 5 4 3 2 1 Н СО 

2 22 4 2    4,7 23 3 2    4,8 13 9 1 5   4,0 

3 9 7     4,4 25 10 5    4,5        

4 33 4     4,9 33 4     4,9        

5 12 9 5    4,3 15 8 3    4,5        

6 18 5 3 2   4,4 21 5 2    4,7        

7 21 9 8 4   4,1 28 11 3    4,6        

8 13 1 4 8   3,7 15 7 4    4,4        

Σ 
14
3 

41 
2
9 

14   4,4 160 48 19    4,4 13 9 1 5   4,0 

 
ПРИРОДА И ДРУШТВО ИСТОРИЈА ГЕОГРАГИЈА 

5 4 3 2 1 Н СО 5 4 3 2 1 Н СО 5 4 3 2 1 Н СО 

2                      

3 17 10 7 6   3,9               

4 21 12 2 2   4,4               

5        12 10 3 1   4,3 9 6 6 5   3,7 

6        15 8 3 2   4,3 13 8 5 2   4,1 

7        20 9 11 2   4,1 19 9 11 3   4,0 

8        15 2 4 5   4,0 12 6 3 6   4,0 

Σ 38 22 9 8   4,1 62 29 21 10   4,2 53 29 25 16   4,0 
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БИОЛОГИЈА ФИЗИКА ХЕМИЈА 

5 4 3 2 1 Н СО 5 4 3 2 1 Н СО 5 4 3 2 1 Н СО 

2                      

3                      

4                      

5 8 7 6 5   3,7               

6 13 5 7 3   4,0 12 8 7 1   4,1        

7 10 14 7 11   3,6 11 9 6 16   3,4 16 7 8 11   3,7 

8 11 4 4 7   3,7 12 2 6 6   3,8 11 4 5 6   3,8 

Σ 42 30 24 26   3,7 35 19 19 23   3,7 27 11 13 17   3,7 

 ТЕХНИЧКО ФИЗИЧКО ИНФОРМАТИКА 

 5 4 3 2 1 Н СО 5 4 3 2 1 Н СО 5 4 3 2 1 Н СО 

2        26 2     4,9        

3        31 9     4,8        

4        36 1     4,9        

5 9 6 7 4   3,8 23 3     4,9 8 6 8 6   3,9 

6 9 11 5 3   3,9 16 9 3    4,5 6 10 7 5   3,6 

7 14 16 10 2   4,0 24 14 4    4,5 6 16 15 5   3,5 

8 13 4 6 3   4,0 19 5 2    4,7 11 4 9 2   3,9 

Σ 45 37 28 12   3,9 175 43 9    4,7 31 36 39 18   3,7 

 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК ИЗАБРАНИ СПОРТ ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА 

5 4 3 2 1 Н СО 5 4 3 2 1 Н СО 5 4 3 2 1 Н СО 

2               6 2     4,8 

3               7 7 2    4,3 

4               7      5,0 

5 5 5 6 10   3,2 25 1     4,9        

6 9 3 6 10   3,4 16 10 2    4,5        

7 4 9 13 16   3,0 31 10 1    4,7        

8 4 8 2 12   3,2 20 5 1    4,7        

Σ 22 25 27 48   3,2 92 26 4    4,8 20 9 2    4,6 

 
НАРОДНА ТРАДИЦИЈА ЧУВАРИ ПРИРОДЕ  

5 4 3 2 1 Н СО 5 4 3 2 1 Н СО 5 4 3 2 1 Н СО 

2 13 3 2    4,6 1 1     4,5        

3 16 5 2    4,6 1      5,0        

4 27 1     4,9 2      5,0        

5                      

6                      

7                      

8                      

Σ 56 9 4    4,8 4 1     4,8        
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ИЗВЕШТАЈ О БРОЈУ ОДРЖАНИХ ЧАСОВА 

 

На основу табела  које сам добила од одељењских старешина урадила сам анализу о броју 

одржаних и неодржаних часова у другом полугодишту у школској 2013-2014. 

У млађим разредима (1.- 4.разреда) 

 Редовна  наставе у млађим разредима  одржано је 20.160 часова. 

 Неодржаних часова нема. 

 Допунска наставе одржано 731 часова. 

 Додатне наставе из математике у четвртом разреду одржано је 540 часова. 

 Час одељењског старешине/одељ.заједн. одржано 540 часова. 

 Час слободних активности 540 часова. 

У старијим разредима (5.- 8.разреда) 

 Редовна настава у старијим разредима одржано је 13.602 часова. 

 Неодржаних часова је 24. 

 Допунске наставе одржано 372 часова. 

 Додатне наставе одржано 568 часова. 

 Час одељењског старешине 432 часова. 

 Час одељењске заједнице 430 часова. 

 Секција одржано 79 часова. 

На нивоу школе 

 Редовне наставе одржано је  33.762 часова. 

 Неодржаних часова је 24 

 Допунске наставе одржано 1.103 часова. 

 Додатне наставе одржано 1.108 часова. 

 Час одељењског старешине/ одељењска заједница одржано је 1.402 часова. 

 Секција одржано 79 часова. 

 Слободних активности одржано је 540 часова. 
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РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА 

 

Општинско такмичење  у СТОНОМ ТЕНИСУ   освојили су: 

1.место у екипном такмичењу 

1. Јелена Весковић, ученица 8.разреда 

2. Вера Чурлић, ученица 8.разреда и 

3. Биљана Чучак , ученица 8.разреда 

1.место у појединачном такмичењу 

1. Јелена Весковић, ученица 8.разреда 

3.место у појединачном такмичењу 

       1.  Александар  Васиљевић, ученик 7.разреда 

4.место у појединачном такмиењу 

       1.  Божидар Томовић, ученик 7.разреда 

Општинско такмичење у   ЛЕПОМ ГОВОРУ освојено је  

2.место 

1. Драгана Маћић, ученица 8.разреда 

Литерарни конкурс Огранак Вукове задужбине у Чачку освојена су: 

1.место 

1. Стефан Браловић ,ученик 2.разреда  

2.место 

2. Алекса Савић, ученик 1.разреда  

Литерарни конкурс који је распосао Регионални центар „Дани породице“ освојено је: 

2.место 

1. Милица Јаношевић, ученица 6.разреда  

Републичко такмичење  из   МАТЕМАТИКЕ   „Интернет олипмијада“ освојена су: 

2.место 

1. Драгана Маћић, ученица 8.разреда     и  

Похвала  

1.Драган Никитовић, ученик 6.разреда и  

2.Ксенија Милутиновић, ученица 7.разреда 

Општинско  такмичење из  МАТЕМАТИКЕ  освојена су: 

1.место  

1. Јелена Весковић. ученица 8. разреда 

------------------- 

1 Јана Столица, ученица 3.разреда 

2 Невена Томовић, ученица 3.разреда 

3 Милена Бјелаковић, ученица 3.разреда  

4 Тамара Биорац, ученица 4.разреда 

Општинско  такмичење из  СРПСКОГ  ЈЕЗИКА  освојена су: 

3.место 

1. Јелена Весковић , ученица 8.разреда  и  

4.место 

 1.Марија Весковић, ученица 5.разреда и пласиране за окружно такмичење. 

Општинско такмичење из  ХЕМИЈЕ освојено је: 

3.место 

 1. Ксенија Милутиновић, ученица 7.разреда 

Општинско такмичење из БИОЛОГИЈЕ освојена су: 

1.место 

1. Јелена Весковић, ученица 8.разреда 

2.место 

1. Марија Весковић, ученица 5.разреда  и  

3.место 

1. Милица Бјелаковић, 5.разред 

 2. Ана Рајчевић, 5.разред 

 3. Јована Васиљевић, 6.разред 

 4.Марија Шутић, 6.разред 

 5.Александар Мирковић, 7.разред 
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Општинско такмичење из ТЕХНИЧКОГ И ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА 

освојили су: 

3. место  

1.    Јелена Весковић, ученица 8.разреда и  

2.     Марија Весковић, ученица 5.разреда 

 

Окружно такмичење из КЊИЖЕВНЕ ОЛИМПИЈАДЕ освојено је: 

3.место 

 1.  Драгана Маћић, ученица 8.разреда 

 

Општинско такмичење из ИСТОРИЈЕ освојена су: 

2.место  

 1. Драгана Маћић, ученица 8.разреда 

3.место 

 1. Далибор Тошић, ученик 7.разреда 

 

Општинско такмичење из ГЕОГРАФИЈЕ освојена су: 

2.место 

 1.    Јелена Весковић, ученица 8.разреда 

3.место  

 1. Александар Мирковић, ученик 7.разреда 

 

Окружно такмичење из БИОЛОГИЈЕ освојено је: 

2.место  

 1.Јелена Весковић, ученица 8.разреда 

Окружно такмичење из ГЕОГРАФИЈЕ освојено је: 

3.место 

 1. Јелена Весковић, ученица 8.разреда 

Окружно такмичење из ИСТОРИЈЕ освојено је: 

1.место  

 1. Драгана Маћић, ученица 8.разреда 

 

Окружно такмичење из ТЕХНИЧКОГ И ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА 

освојено је: 

4.место  

 1.Марија Весковић, ученица 5.разреда 

 

Фудбалска екипа годиште 2002/2003. у конкуренцији 20 екипа Моравичког округа 

освојила је: 

4.место 

1. Саве Веселиновић, 

2. Бојан Томовић, 

3. Владимир Јанковић, 

4. Драган Никитовић, 

5. Владимир Васиљевић, 

6. Никола Веселиновић, 

7. Марко Вуковић, 

8. Немања Старћевић, 

9. Грујица Браловић, 

10. Ненад Милосављевић, 

11. Вукашин Глишић, 

12. Милош Живанић, 

13. Павле Вуковић. 

Годиште 2000 у коккуренцији 9 екипа освојили су: 

4.место  

1. Алекса Филиповић, 

 2.  Владе Крњић, 

 3.  Божидар Томовић, 

 4.  Стеван Видаковић, 

  5.  Александар Васиљевић, 

 6.  Илија Јеремић,  

 7.  Александар Мирковић,  

 8.  Немања Јовичић,  

 9.  Иван Дробњак. 
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Дечји Васкршњи сабор у Бању Врујци филм „Огњиште у искри сећања“ добио :  

други награду 

1. Јелена Весковић, ученица 8.разреда 

 

Општинско такмичење у АТЛЕТИЦИ освојена су: 

2.место 

 1.  Сузана Таловић, ученица 6.разреда 

3.место 

 1.  Стеван Видаковић, ученик 7.разреда 

 2.  Владе Крњић, ученик 7.разреда 

 3.  Марија Бабић, ученица 6.разреда   и  

 4.  Милица Стевовић, ученица 8.разреда. 

Литерарни конкурс „КРВ ЖИВОТ  ЗНАЧИ “ освојена су: 

1.место  

 1.Милица Веселиновић, ученица 1.разреда 

2.место  

 1.Алекса Савић, ученик 1.разреда и  

3. место  

 1.Анђелија Лазовић, ученица 4.разреда 

Ликовни конкурс „ВИТЕЗОВО ПРОЛЕЋЕ“ освојена је: 

Награда 

1.  Тијана Вукашиновић , ученица4.разреда 

 

МАСКЕЛМАБУ освојена су: 

1.место за најизворнију маску „Житно поље“ 

 1. Анђелија Лазовић, ученица 4.разреда  

3.место  за појединачну маску „Печурка“ 

 1. Љубица Дамљановић, ученица 4.разреда 

 

Републичко такмичење из ИСТОРИЈЕ освојено је: 

3.место 

 1. Драгана Маћић, ученица 8.разреда 

 

Такмичење из КЊИЖЕВНЕ ОЛИМПИЈАДЕ освојено је: 

3.место 

 1. Драгана Маћић, ученица 8.разреда 

 

Међународни пројекат ЕКО –ШКОЛЕ, конкурс „ЕКО –ПАКЕТ“освојеле су: 

1.место и добили су по бициклу  

 1. Крстина Томовић, ученица 4.разреда 

 2.Дијана Дамљановић, ученица 4.разреда и  

 3. Теодора  Станојевић, ученица 1.разреда 

и Школа је добила 7.000, 00 инара за садниће воћа и цвеће. 

 

 

 

Извештај подноси: 

Данијела Ракићевић, педагог 
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ИЗВЕШТАЈ О ЗАВРШНОМ ИСПИТУ 

 

У Основној школи „Иво Андрић“ Прањани , завршни испит се одржао 16,17 и 18. јуна 

2014.године. У спортској хали се спровео завршни испит. Имали смо  9 дежурниг наставника 

и 1 супер визора који је пратио спровођење завршног испита. 

Ове године имали смо два ученика који полажу по ИОП-у са измеђеним стандардима. За ова 

два ученика наставници  су правили тест и то: за српски језик Светлана Алуровић и Горица 

Ристановић , за математику Братислав Средојевић и Милева Глишић, за комбиновани тест 

Ружица Лозо, физика, Драгана Бабовић, хемија, за географију Велимир Александров и за 

историју Јелена Александров.Они су и преглредали тест за ова два ученика. 

За здравствену комисију за упис у средњу школу имали смо два ученика и то: Николу (Дејан) 

Браловић  и Игора (Радоје) Толића. 

На завршном испиту није било ученика који су старији од 17 година. 

Контролу  спровођења завршног испита изспед Школске управе си Слађана Мијатовић и 

Данило Белодрански. 

На завршном испиту изашло је 26 ученика. Резултати на завршном испиту су следећи: 

1. Из српског језика укупан број бодова је 240, односно  просечан број бодова је 9,46%, 

2. Из математике  укупан број бодова 221,5, односно  просечан број бодова је 8,56% и  

3. Из комбинованог теста укупан број бодова 238, односно просечан број бодова је 

9,15%. 

4. Просечан  резултат на завршном испиту је 9,05%. 

У прошлој школској години ученици осмог разреда су имали припремну наставу у све три 

осмогодишње школе . 

У матичној школи припремна настава за завршни испит се реализовала из следећих предмета 

и то:  српског језика одржано је 22 , из математике 22, физике 11, хемије 11, биологије 10, 

историје 10 и  географије13 часова. 

У издвојеном одељењу у Каменици припремна настава за завршни испит одржано је из 

следећих прњедмета и то: из српског језика 26 часова, из биологије 18, из физике 8 и историје 

1 час. 

У издвојеном одељењу у Брезни припремна настава за завршни испит одржана је из следећих 

предмета и то:из математике 29, из српског 30, из физике 8, из биологије 10  и из историје 6 

часова. 

        Извештај преедала 

        Данијела Ракићевић, педагог 
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ИЗВЕШТАЈ О КУЛТУРНИМ И СПОРТСКИМ ДОГАЂАЈИМА У 

ШКОЛИ 

Током првог полугодишта за ученике школе смо организовали неколико 

програма и то : 

-У оквиру програма „Школа без насиља“ у сарадњи са карате клубом из Чачка 

одржан је тренинг посвећен борби против насиља, 

-сваке среде се игра фер-плеј турнир где учествују ученици(тим школе),наставници и 

помоћни радници, 

-на предлог Школске управе из Чачка наша школа је одабрана да буде домаћин 

манифестацији под називом „Догодило се Мика Антић“, 

-први пут у нашој школи одржана је пројекција филамова у „3Д“ 

технологији.Ученици млађих разреда гледали су цртани филм о животу једне 

корњаче,док су ученици виших разреда гледали филм о животу у свемиру и играни 

филм“Пут у средиште земље“ 

-млађи  ученици у Прањанима и Каменици су имали прилику да виде мађионичарску 

представу у трајању од 45 минута  

-у Брезни је одржана културна манифестација „Митровдански дан“ 

-наше ученице из Брезне су оствариле пласман на републичко такмичење у стоном –

тенису, 

-крајем децембра одржан је први новогодишњи турнир у малом фудбалу под мотом“ 

ИГРАЈ ФЕР БУДИ ПЛЕЈЕР“  
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА КУЛТУРНУ ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ 

Месец Активности Носиоци 
Реализовано 

планирано Није план. 

IX 

Дан спорта 
Наст.физичког, 

одељ.старешине 

20.9. 

 

 

 

Дан здраве хране Г.Ристановић,уч.7.р.  20. 

У походе Мики Антићу 
Г.Ристановић, 

С.Јевтовић 
 25. 

3 Д филм(о 

диносаурусима и 

постанку Земње) 

Учитељи и 

одељ.старешине 
 27. 

X 

Прослава Дана школе 

Милена Стоиљковић, 

Г.Ристановић, учитељи 

од 1.до 4.р. 

12.10.  

Сајам књига Наст.веће 26.10.  

Дечја недеља Учитељи од 1.до 4.р. 7-12.  

XI 

Песнички час 
Г.Ристановић, 

Г.Поповић 
Рел.25.9. 

Мађионичарска 

представа за уч.1-4. 

Дан толеранције Г.Ристановић 19.11.  

Посета фестивалу 

науке у Београду (29.и 

30) 

Ј.Александров, 

В.Александров 

З. Лекић 

директор школе  

З. Пантовић 

6.12.2013. Ишло је 

укупно 14 ученика, од 5 

до 8. разреда из Прањана, 

Брезне и Каменице, и 

представник СР Драгана 

Томић. 

 

XII Луткарска представа 
Наст.М. Ристановић, 

Зоран Лекић 

Замењено ферплеј 

турнирима, сваке среде 

7.и 14.Такмичење у 

лепом говору;23.  

I Приредба за Савиндан 

Милена Стоиљковић, 

Г.Ристановић, учитељи 

од 1.до 4.р., С.Голубов, 

Г.Поповић,  

27. 

Наташа Розгић, 

Г.Ристановић, С.Голубов, 

Г.Поповић, 

 

II Дан матерњег језика 
Наставнице нем., енгл.и 

срп.језика 

Г.Ристановић, ученици 

6.разреда ,,Непотребне 

туђице“ 

28.шк. срп,језик; 

Планетаријум; 26.2. 

маскенбал у школи 

III 

Дан жена 

 

С.Голубов, 

А.Миловановић(Коштун

ићи)  

 

6.3.Предавање из 

екологије за уч.5-

8.,,Угроженост и 

заштита шума” 

Изложба Први светски 

рат, посета поставци 

Колубарске битке у 

Коштунићима, изложбе 

условљене јубилејима 

и интересовањима 

ученика 

Ј.Александров, 

В.Александров 
 

12.3. 

Понашање у 

ванредним 

ситуацијама, 

Ватрогасна 

јединица из Чачка; 

17.3. 

Филм ,,Након десет 

година“ 

IV 

Светски дан књиге С.Голубов, , Г.Поповић 2.4.  

Песнички час 
Г.Ристановић, 

Г.Поповић 
  

V 
Фестивал ,,Зрачак 

вири“ 
Сви наставници 

13.6.2014. фестивал  и 

13.6. пројекција дечјих 

филмова   

28.5. Јавни час,, 

Душанов законик“, 

Јелена Александров 

и уч.6.р. 

VI Приредба за Видовдан 

Гордана 

Поповић,Г.Ристановић, 

учитељи од 1.до 4.р. 

28.6.2014. 
13.6. пројекција 

дечјих филмова   
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА КУЛТУРНУ ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ 

БРЕЗНА 

Месец Активности Носиоци 

Реализовано 

планирано 

није 

планира

но 

IX Дан спорта Наст.физичког, одељ.старешине 20.9.2013.  

3 Д филм(о диносаурусима 

и постанку Земље) 

Прослава Дана школе 

Учитељ и одељ.старешине  27.9. 

2013. 

Милена Стоиљковић 12.10.2013  

Јавни час о Иви Андрићу С.Алуровић,Б.Станојевић  18.10. 

2013. 

X Дечја недеља Н.Тешовић,С.Алуровић, одељ. 

старешине 

7-12.2013.  

Митровдан у Брезни 

 

Н.Тешовић,С.Алуровић,М.Стоиљковић 

 

8.11.2013.  

200-годишњица од рођења 

П.П.Његоша 

С.Алуровић  13.11. 

2013. 

XI     

Приредба за крај првог 

полугодишта и Форум 

театар 

С.Алуровић,Н.Тешовић, Б.Станковић 27.12.2013.  

Међународни дан људских 

права 

С.Алуровић  10.12. 

2013. 

XII Новогодишњи турнир у 

стоном тенису 

Наст.физичког, одељењске старешине  12-26.12. 

2013. 

Приредба за Савиндан Наст.музичке културе, 

С.Алуровић,Н.Тешовић 

27.1.2014.  

Дан матерњег језика Наставнице нем., енгл.и срп.језика 21.02.2014.  

I Дан жена 

 

Н.Тешовић 8.3.2014.  

II Секција (декупаж) С.Алуровић  током 

месеца 

марта и 

априла 

III Светски дан књиге за децу С.Алуровић,Б.Станковић 2.04.2014.  

Теочински дани С.Алуровић 25.04.2014.  

IV Фестивал ,,Зрачак вири“ Сви наставници реализован

о у јуну 

 

Приредба за Видовдан Наст.музичке културе, 

С.Алуровић,Н.Тешовић,Б.Станковић 

27.06.2014.  

V Фестивал Зрачак вири Сви наставници 13.06.2014.  

VI     

     

 

28.06.2014.                                                           Наставник:Светлана Алуровић 
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КАМЕНИЦА 

Месец Активности Носиоци 

Септембар Дан спорта Наст.физичког, одељ.старешине 

Октобар Прослава Дана школе Милена Стоиљковић, С. Гавриловић, 

учитељи од 1.до 4.р. 

Дечја недеља Учитељи од 1.до4.р.Каменица и 

Г.Гора 

Новембар Песнички час Директор,С.Гавриловић 

Децембар Новогодишња приредба С. Гавриловић, учитељи од 1.до 4.р. 

Јануар Приредба за Савиндан Милена Стоиљковић, С.Гавриловић, 

учитељи од 1.до 4.р.,Богданица и 

Г.Гора 

Фебруар Дан матерњег језика Наставнице нем., енгл.и срп.језика 

Март Дан жена Т.Каличанин, В.Трнавац, Р.Томанић, 

М. Томовић 

Април Светски дан књиге С.Гавриловић 

Мај Фестивал ,,Зрачак вири“ Сви наставници 

Школска сцена С.Гавриловић 

Јун Приредба за Видовдан Милена Стоиљковић, С. Гавриловић, 

учитељи од 1.до 4.р. 

Август Илиндански дани Сви наставници 

Састанку су присуствовали сви чланови Тима, Снежана Голубов, учитељица у 

продуженом боравку, библиотекар Гордана Поповић, Ана Миловановић, учитељица у 

Коштунићима. 

Сасатанак одржан 30.8.2013.                        координатор тима Горица Ристановић 

Реализација плана активности у  ДРУГОМ  полугодишту за школску 2013/2014. годину                       

КАМЕНИЦА 

Месец Активности Носиоци 

Реализовано 

планирано 
Није 

план. 

Јануар Приредба за Савиндан Слободанка Гавриловић, учитељи од 1. 

до 4. разреда из Каменице, Гојне Горе и 

Богданице 

27.1.2014.  

Фебру

ар 

Дан матерњег језика Слободанка Гавриловић, Наташа 

Рајчевић, Биљана Станковић 

20.2.2014.  

Посета Планетаријума  Милисавка Бабовић, Бојан Ђуровић  19.2.2014 

Март Дан жена 

 

Милисавка Бабовић, Верица Трнавац, 

Милена Томовић, Ружица Томанић 

7.3.2014.  

Школско такмичење у 

рецитовању 

Милисавка Бабовић, Бојан Ђуровић, 

Слободанка Гавриловић 

20.3.2014.  

Април Светски дан књиге Слободанка Гавриловић 24.4.2014.  

Школска сцена Милисавка Бабовић, Бојан Ђуровић, 

Слободанка Гавриловић, Наташа Розгић 

1.4.2014.  

Мај Песнички час Милош Милетић, Бојан Ђуровић, 

Слободанка Гавриловић 

 24.5.2014

. 

Фестивал ,,Зрачак 

вири“ 

Сви наставници 13.6.2014.  

Јун Приредба за Видовдан Наташа Розгић, Милисавка Бабовић, 

Бојан Ђуровић, Слободанка Гавриловић 

28.6.2014.  
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕЧКЕ СЕКЦИЈЕ 

Библиотечка секција организована је сваке среде у времену од 12:40 до 13:25. Укупно 

је одржано 36 часова. Секција је имала 19 чланова. 

Током ових 36 часова остварили смо план рада библиотечке секције који се састојао у 

следећем: 

-доношење правила понашања у школској библиотеци; упознавање са правилником о 

раду школске библиотеке; учешће у активностима поводом обележавања Дечије 

недеље; упознавање са смештајем књига ; вођење разговора о прочитаним књигама 

;уређивање паноа; писање састава на задату тему; обележавање важних датума; 

упознавање писаца и дела ; санирање поцепаних књига; израда новогодишњих 

честитки ; прикупљање исечака из новина; учешће на школским приредбама; сусрет 

са песницима ; радионица фарбања ускршњих јаја;   учешће на наградним 

конкурсима; писање песама; проналажење информација на Интернету; читалачки 

кутак-часови читања у библиотеци ; учешће на седмом фестивалу ,, Зрачак вири “ . 

Деца су задовољна радом секције ; били су редовни чланови и активно су радили на 

часовима секције ; Секција ће наставити са радом и следеће године. 

План и програм рада  библиотечке сеције је остварен. 

Напомена: Планирана посета чланова секције матичној библиотеци ,, Владислав 

Петковић-Дис “ у Чачку није реализована из финансијских разлога. Надамо се да 

ћемо идуће године посетити библиотеку. 

Прањани, јун 2014.године                                                             Библиотекар 

                                                                                                       Гордана Поповић 

 

ИЗВЕШТАЈ О ДЕЧЈЕМ ФЕСТИВАЛУ“ЗРАЧАК ВИРИ“ 

Ове године дечји фестивал“Зрачак вири „ одржан је 13.6.2014.године.Из  финансијских 

разлога трајао је један дан.У гостима су нам били  ученици из ОШ“Таковски устанак“ из 

Такова.Њих 15 са својом учитељицом су учествовали у радионицама које су одржане у 

Прањанима и то:луткарској,сликарској и новинарској. У Каменици су одржане радионице: 

љубитељи природе,еколошка,шаховска и радионица употребних предмета,док је у школи у 

Брезни одржана радионица  здраве хране.Сви наставници су били ангажовани као и већина 

наших ученика. 

У Каменици је том приликом одржан и Дан „Еко-школе“,где су ученици са својим 

наставницима улепшавали школско двориште,садили цвеће,заливали воће.Порофесор из 

Чачка је одржао присутнима предавање о екологији и штетном утицају осиромашеног 

уранијума на здравље људи. 

Фестивал су помогли пријатељи фестивала генерал Јован Чековић,“Чековић млин“ 

Коштунићи,господин Петровић из Горњег Милановца и директорка Горица Станојевић.Без 

њихове подршке фестивал би било немогуће одржати.Због тога,у знак захвалности,свим 

пријатељима фестивала уручене су захвалнице и књиге . 



 

56 
 

Првомајски турнир у шаху 

Већ пету годину узастопно у Богданици је – у организацији ОШ “Иво Андрић“ из 

Прањана, МЗ Богданица и Шах-клуба“Пролетер“ из Миндена(Немачака)-одржан првомајски 

шаховски турнир. 

Као и претходних година поклоници древне игре надметали су се у две категорије, 

посебно одрасли а посебно пионири. 

- Овогодишњи турнир и по броју учесника и по њиховој шаховској снази био је јачи 

од претходна четири.За победнички пехар и медаље у категорији одраслих надметали су се 

шахисти из Чачка,Пожеге,Ужица,Горњег Милановца,Београда,Панчева,Душковаца,Јежевице 

и Богданице-са задовољством истиче Зоран Пантовић,директор Основне школе из Прањана и 

иницијатор овог лепог догађања,које је МЗ Богданица прихватила као своју редовну годишњу  

активност. 

У категорији одраслих ( 22 учесника) победио је Миле Смоловић из Чачка.Бранко 

Пејовић из Ужица био је други,док је Богданичанин Милијан Бајић освојио треће место. 

Досадашњи двоструки победник Димитрије Розгић из Чачка пласирао се тек на 

четврто место. 

У конкуренцији пионира такмичило се десет ученика из Каменице и 

Богданице.Милош Продановић освојио је прво место,Стефан Милетић друго,а Јована 

Продановић треће место. 

Како је идеје утемељивача првомајског турнира у Богданици била популаризација 

шаха међу најмлађима ,господин Пантовић каже да су у томе учињени извесни помаци.Да би 

се постигло више ,требало би на нивоу Општине организовати школска такмичења као 

изборна за општинско појединачно првенство .Пантовићев предлог подржава и Владан 

Бановић ФИДЕ-судија и велики шаховски ентузијаста , иначе редовни судија на турниру у 

Богданици. 

Победничке пехаре за освојено прво место и медаље за освојено друго и треће место 

,као и прелазни пехар за МЗ Богданицу обезбедио је Шах-клуб „Пролетер“ из Миндена. 

По завршетку такмичења МЗ Богданица са Неђом Чоловић на челу приредила је 

ручак за све учеснике турнира и госте из Гојне Горе,Полома,Прањана,Теочина и Коштунића. 

Миливоје Трнавац 

 

ИЗВЕШТАЈ О ПРОСЛАВИ ДАНА ШКОЛЕ 

Дан школе је обележен 12.10.2013.године.Професори и учитељи,задужени за 

припрему приредбе,су осмислили програм.Приредба је трајала око 40 минута.Осим ученика и 

наставника школе у гостима су нам били представници локалне самоуправе Мирослав 

Миловановић и Слободанка Петровић,директори основних школа из Горњег Милановца 

Радмило Прокић,Славица Ликић,Душица Бојовић,председници Месних заједница Радовин 

Веселиновић,Драгић Бабић и Неђо Чоловић ,директорка Регионалног центра за 

професионални развој запослених у образовању Горица Станојевић,бивши директор школе  

Андрија Ђоковић,наши пензионери,родитељи и други гости. 

На почетку програма присутне је поздравио директор школе Зоран Пантовић који је 

том приликом говорио о школи,њеним активностима,успесима и плановима за будућност. 

Директорка Регионалног центар је пензионерима који су читав  радни век провели у једној 

школи доделила признања. 

По завршетку културно-уметничког програма школа је организовала свечани ручака 

за све присутне.Део трошкова сносила је школа а већи део сносили су наставници школе који 

су за ову свечану прилику издвојили по 500 динара. 

Помоћни радници су веома добро одрадили свој део посла,тако да је Дан школе  

протекао достојанствено,скромно и лепо. 
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Извештај о прослави Светог Саве 

У понедељек 27.1.2014.године у школи је прослављена школска слава Савиндан.И ове године 

домаћини славе били су родитељи осмог разреда , њихов разредни старешина  Горица 

Ристановић и директор школе Зоран Пантовић. 

Свечаној академији присуствовали су родитељи,запослени,ученици као и представници 

цркве. 

Програм је био лепо припремљен. Ученици су певали и рецитовали песме и приче о нашем 

просветитељу Светом Сави. Програм је обогаћен квизом у коме су учествовали ученици 

седмог и осмог разреда.Осим учешћа у програму школе,наши ученици су рецитовали у цркви 

у Прањанима и том приликом су добили пригодне поклоне. 

По завршетку приредбе приступило се сечењу славског колача. Затим су се присутнима 

обратили  прањански свештеник и директор школе и том приликом честитали славу 

ученицима и наставницима. 

Свечани ручак је припремљен за децу и за госте, а трошкове су сносили домаћини славе који 

су за ову  прилику издвојили по 2 000 динара. 

Директор школе 

Зоран Пантовић 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ СА ДВОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА  

 
 Дводневна екскурзија за ученике ОШ „ Иво Андрић“ Прањани, изведена је 10 

и 11. маја 2014. године у организацији агенције „Матовић“ из Чачка. 

Релација екскурзије била је Прањани – Крушедол – Сремски Карловци - Нови Сад - 

Суботица  – Палић  – Фантаст -  Царска бара -  Прањани 

 Дана 10.маја, аутобус приватног превозника, компаније „Матовић“ преузео је 

ученике седмог и осмог разреда наше школе у 7.00 часова у Прањанима. Путовање је 

настављено преко Дивчибара до Ваљева, где смо направили прву паузу за доручак, а 

ученици су имали и мало слободног времена да прошетају центром овог града. Након 

тога путовање настављено изузетно удобним и добро климатизованим аутобусом 

преко Шапца ка Фрушкој гори. На овој локацији смо посетили манастир Крушедол, 

међутим, иако је овај манастир изузетна ризница српске духовности и о њему има 

доста да се чује и научи, због веома тихог излагања оца Јакова ученици ништа нису 

могли да чују иако су били максимално пажљиви и сконцентрисани. Након обиласка 

манастирског комплекса  наставили смо пут до  Сремских Карловаца. Ту су 

наставници имали обезбеђен ручак, док су ученици добили слободно време да се 

упознају са овим живописним градићем. Видели су чесму „четири лава“ и зграду 

Гимназије у коју нису могли да уђу због Републичког такмичења из Српског језика 

које се одржавало тога дана.Били су у могућности да виде цркву, зграду Митрополије 

и Богословију. После Карловаца кренули смо ка Новом Саду, где смо посетили 

Природњачки музеј и имали слободно време за шетњу по центру града. Након тога 
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смо обишли и тврђаву Петроварадин, а затим продужили до Суботице. У Суботици 

смо се сместили у веома квалитетан хотел „Патриа“ у самом центру града. Након 

вечере смо прошетали центром Суботице и упознали се са Градском кућом и чувеним 

фонтанама. Око 22 часа смо имали заказану журку у дискотеци хотела, након које 

смо отишли у собе на спавање. Дисциплина ученика током ноћи је била на солидном 

нивоу и никаквих проблема није било, мада већина њих није спавала.  

 Другог дана, ујутро су спаковане ствари и унесене у аутобус а потом смо 

отишли на доручак. Оброци у хотелу „Патриа“ су били на задовољавајућем нивоу, 

поготово  

доручак на бази шведког стола. Након доручка смо отишли на језеро Палић, где смо 

посетили ЗОО врт и имали слободно време за шетњу око језера.  

Затим смо  продужили путовање до дворца „Фантаст“ код  Бечеја, који смо 

разгледали само споља, као и ергелу и цркву задужбину чувеног велепоседника 

Богдана Дунђерког, јер нисмо били најављени за посету. Са те дестинације смо 

наставили пут ка Зрењанину и „Царској бари“ где смо имали уговорен ручак у 

ресторану „Сибила“ и  вожњу бродићем. Ручак је био не претерано обилан, али 

укусан са мањком хлеба, који се није могао добити ни на захтев. После ручка смо 

имали вожњу бродићем, која се прилично свидела ученицима.Током пловидбе су 

ученици у више наврата били похваљени и награђени флајерима од стране бродског 

капетана за њихово показано знање из орнитологије и мочварних екосистема.   

 Око 17 часова смо кренули кући преко Београда и Мионице. Направљена је 

краћа пауза на БС „Еко Хеленик петролеум“ на Ибарској магистрали ради освежења 

и тоалета, а затим и једна пауза на Дивчибарама из истих разлога и једне мање 

хаварије, коју је возач отклонио у року од петнаест минута.  Прво смо искрцали ђаке 

из Мршеља и Богданице (око 21 час), затим ученике из Гојне Горе и Каменице (око 

21.15 часова). Након тога на ред су дошли и ученици из Прањана (21.30 часова) и на 

крају ђаци из ИО у Брезни (21.45 часова).  

 Никаквих проблема током путовања и на самим локалитетима није било и сви 

присутни су се у потпуности сложили да је план и програм екскурзије у потпуности 

реализован. Ученици су показали изузетно интересовање за ову маршуту и мишљења 

смо да им се прилично свидела. Нема никаквих замерки на рад возача и водича горе 

наведене агенције. Изузетно професионално су обавили свој део посла, а при том су 

били веома предусретљиви, прецизни и педантни у обављању својих обавеза и 

активности. 

Такође смо мишљења да у овој маршути нема потребе за било какве измене у плану 

путовања или у вези смештаја. 

 

Одељенске старешине 
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ПРОФЕСИОНАЛНА ИНТЕРЕСОВАЊА И УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

У оквиру програма Професионалне орјентације извршено је психолошко испитивање 

карактеристика од значаја за избор одговарајућег образовног профила (Тест 

професионалних интересовања, анкета за ученике и родитеље). Након тога обављани су 

индивидуални саветодавни разговори са ученицима, по потреби и родитељима у циљу 

пружања стручне помоћи при доношењу одлуке о будућем занимању. Сви ученици, њих 26 

је обухваћено  психолошким испитивањем. Са њих   22 обављен је саветодавни разовор који 

се ослањао на податке добијене из анкета, психолошког теста, интервјуа, разговора са 

наставницима.  На основу резултата испитивања Тестом професионалних интересовања  , 

показало се  да код  девојчица  преовладавају интересовања за област администрације ,  

хуманитарно-здравственог рада, угоститељства , услужних занимања , гимназије, док је код 

дечака преовлађујуће интересовање за област техника и занатство и то посебно област 

машинства.  У већини случајева ученици су  имали подршку родитеља при доношењу 

одлуке о избору будућег занимања, мада је често она била  пасивно одобравање ученикове 

жеље.  

               Од укупно   26  ученика осмог разреда њих 25  наставља даље школовање у 

средњим школама. 21 ученик наставља школовање у средњим школама у Чачку, 3 у 

Г.Милановцу и један у Крагујевцу. 

ЧАЧАК: 

Прехрамбено-угоститељска  школа: 

-туристички техничар- 2 ученице 

- Кувар- 1 ученица 

Медицинска школа  „ Надежда Петровић“: 

- Медицинска сестра васпитач- 2 ученице 

- Фармацеутски техничар- две ученице 

Економска школа: 

- Економски техничар- две ученице 

- Трговац-1 ученица 

- Комерцијалиста оглед- 1 ученица 

Машинско-саобраћајна школа: 

- Аутоелектричар -3 ученика 

- Аутомеханичар-1 ученик 

- Аутолимар- 2 ученика 

- Возач моторних возила-2 ученика 

Гимназија : 

- Природно-математички смер-1 ученица 

- Друштвено-језички смер- 1 ученица 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ: 

Економско-трговачка школа:  

- Финансијски администратор- 1 ученик 

- Туристички техничар- 1 ученик 

- Службеник осигурања- оглед- 1 ученица 
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КРАГУЈЕВАЦ: 

Политехничка школа: 

-Техничар мехатронике-1 ученик 

Тројица  ученика са сметњама у развоју  је упућено о  на лекарску комисију у циљу подршке 

око избора одговарајућег образовног профила. 

Већина ученика је уписала жељени образовни профил , који се у великој мери поклапа са 

резултатом на TPI. 

 Од укупно 25 ученика , њих 16 је уписало образовни профил  који је био први на листи 

жеља, 4 другожељени профил, 1 трећи и 1 четврти на листи , по један шести, седми и 

девети.  

Као што је било видљиво на тесту професионалних интересовања , девојчице су се 

определиле за образовне профиле у Медицинској школи, Економској ,Прехрамбено-

угоститељској школи,Гимназији , док су готово сви дечаци (сем једног , који се одлучио за 

економску школу) уписали образовне профиле у машинској струци. 

 

 

Август 2014.год. Психолог школе 

 Јелена Ђорђевић 
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ИЗВЕШТАЈ СА „Зимских сусрета учитеља Србије“ 

Дана 29.3.2014.године у Чачку су организовани „Зимски сусрети учитеља Србије“. Из наше 

школе овом скупу присуствовали су Милена Томовић, Ружица Томанић, Вера Трнавац, 

Милисавка Бабовић,  Ана Миловановић и директор школе Зоран Пантовић. 

У пленарном делу говорили су председница учитељског удружења Чачка Мира Глишић која 

је у свом излагању представила све активности које је друштво организовало у протеклом 

периоду. Доктор Славица Јакшић је поздравила присутне испред Министарства просвете и 

истакла да је Савез учитеља Републике Србије велики партнер Министарству. Она је 

говорила о основном образовању у законским оквирима. Испред Школске управе Чачка 

присутне је поздравила Рада Каранац која је отворила ову манифестацију. 

Затим је Татјана Синђелић Максимовић ,члан УО СУРС-а представила резултате ,осврнула 

се на кратак историјат СУРС-а(основан 26.3.1982.године) и набројала активности које 

спроводи. 

Потом је емитован филм о ИПА пројекту који финансира ЕУ под називом 

„Развионица“.Школе које се налазе у близини Учитељских факултета добиће новац(100 000 

евра) да опреме своје просторије у којима би студенти држали часове и тако вежбали за свој 

будући позив. 

Између учити и научити стоји УЧИТЕЉ-порука је са овог скупа. 

Потом су присутни учествовали на радионицама(сваки учитељ на две радионице) и то: 

 Шта сваки наставник треба да зна 

 Професионални стерс –стратегије заштите 

 Геометрија у трећем и четвртом разреду основне школе 

 Пројектна настава –учење за живот 

 Родитељи и ми 

 Угледни час-прилика за све 

 Интеграција,корелација,занимација 

 Како до интерактивног софтвера у настави 

 Грађанско васпитање-сазнање о себи и другима 

 Проактивне методе/технике у настави ППД 

Сусрети су добро организовани.Сваки учесник је добио 16 бодова стручног усавршавања. 

Директор школе 

Зоран Пантовић 
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ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА 
На основу прегледа школских објеката утврдили смо следеће : 

1.Школа у Прањанима 

 Прокишњава у спортској хали на четири места 

 Поплављене просторије у сутерену где је агрегат 

2.Школа у Каменици 

 Прокишњава на једном месту у учионици осмог разреда 

3.Школа у Богданици 

 Прокишњава у ходнику,тоалету и трпезарији 

4.Школа у Коштунићима 

 Прокишњава у једној учионици на три места 

5.Школа у Срезојевцима 

 Прокишњава у обе учионице на неколико места 

 Услед олујног ветра пало је једно стабло на стуб од телефона и на мрежу ниског 

напона 

6.Школа у Гојној Гори 

 Прокишњава у трпезарији на два места 

7.Школа у Брезни 

 Прокишњава у две учионицеи на једном месту у ходнику 

8.Школа у Катрићима 

 Прокишњава на више места  

Директор школе 

Зоран Пантовић 

Извештај  о хуманитарној акцији  под називом „Наше велико срце за Анине и 

Вишњине очи“ 

Вршњачки тим Прањани је почетком новембра 2013.године  организовао хуманитарну 

акцију у којој су прикупљена новчана средства за помоћ Ани и Вишњи. 

Наиме,пошто смо прочитали допис који је упућен просветним радницима Србије ,пожелели 

смо да се придружимо овој акцији и да дамо наш допринос како би Ана иВишња 

прогледале. 

Акцији се одазвало 29  ученика и два наставника и том приликом је прикупљено 4 960 

динара. 

Затим је  прикупљено 2 000 динара,тако да је нашом акцијом прикупљено укупно 6 960 

динара. 

Новац је уплатио на рачун „Универзал банке“ директор школе Зоран Пантовић. 

Надамо се да ће им ова новчана средства помоћи да остваре своју жељу и да се излече. 

Прањани 13.11.2013.године 
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ИЗВЕШТАЈ О АКЦИЈИ ЧИШЋЕЊА У ОШ“ИВО АНДРИЋ“ПРАЊАНИ 

Дана 14.4.2014.године у сарадњи са еколошком канцеларијом Општине Горњи Милановац 

спроведена је акција чишћења варошице Прањани,Коштунића,Брезне и Каменице.У акцији 

су учествовали ученици виших разреда са својим наставницима.Од еколошке канцеларије 

ученици су добили рукавице и кесе за сакупљање отпада. 

У Прањанима ученици су подељени у више група које су очистиле простор око школе,Дома 

здравља,робне куће,вртића и центра варошице. 

Једну групу је предводио директор школе и она је очистила пут око ТРЦ“Момчило 

Чековић“ у Коштунићима. 

Иста акција је спроведена у Брезни и Каменици.Укупно је учествовало 130 ученика виших 

разреда. 

Можемо закључити да је акција добро организована и да су деца радо учествовала у 

њој.Постигнут је циљ да се сакупи отпад који загађује природу и да се свест о очувању 

животне средине подигне на виши степен. 

 

Извештај о контроли против-паничне расвете 

У понедељак 2.12.2013.године извршена је провера исправности против-паничне 

расвете у Основној школи „Иво Андрић“ у Прањанима.Провера је извршена у 14 часова и 

45 минута,после завршетка наставе. 

Комисију су чинили:Ђуро Церанић-задужен за против-пожарну заштиту у нашој 

школи,Радован Поповић,домар,Драгослав Жижовић,ложач и Зоран Пантовић,директор 

школе. 

У 14:45 Драгослав Жижовић је искључио струју у целој школи.За то време остали 

чланови комисије су обишли школу,спортску салу и котларницу и утврдили да против-

панична расвета ради. 

Цео поступак је трајао 15 минута,тако да је контрола завршена у 15:00,када је 

Драгослав Жижовић поново укључио струју у школи. 
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,,РЕЦИКЛАЖА ИГРАЧАКА'' 

 

Ученици одбора  Еко школе у сарадњи са ученицима Вршњачког тима и 

Ђачког парламента  ОШ ,,Иво Андрић'' Прањани, су у оквиру пројкета Еко-школе 

дошли на идеју да направе акцију ,,Рециклажа играчака''. Идеју су подржали и 

помогли у реализацији сви наставници и директор школе Зоран Пантовић.  

Идеја је била да сви ученици и наставници донесу по једну чисту и исправну 

играчку које би се донирале дечијој установи ,,Сунце'' у Прањанима. Корисне би 

биле малишанима који за неколико година постају ученици наше школе. 

Циљ акције је развијање и подстицање еколошке свести код свих актера 

школског живота о значају рециклаже. Такође, циљ је и развијање и подстицање 

хуманости и емпатије према нашим најмлађим суграђанима. 

Наставник хемије 

Драгана Бабовић 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ O OДРЖАНОМ ПРЕДАВАЊУ О КЛИМАТСКИМ ПРОМЕНАМА 

Дана 6.3.2014.године у Основној школи „Иво Андрић“ Прањани одржано је предавање о 

климатским променама ,загађености природе и утицају шума на екосистем. Предавачи су 

били из Шумске управе града Чачка. Презентацију су пратили ученици виших разреда у 

Прањанима, Каменици и Брезни. 

Том приликом су се упознали са појмом стаклене баште, загађивачима воде и ваздуха, 

значају шума за живи свет на земљи. Кратко су се осврнули и на пожар који је захватио 

планину Јељен, када је изгорело око 650 хектара шуме. 

Циљ овог предавања био је подизање свести ученика о значају очувања животне средине  и 

човековог утицаја на природу. 
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ПОХВАЛЕ НАСТАВНИКА  ЗА ПОСТИГНУТЕ РЕЗУЛТАТЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА СУ: 

 

1. ДЕЈАН ЈЕВЕРИЦА, наставник физичког васпитања,  

2. ГОРИЦА РИСТАНОВИЋ, наставник српског језика  

3. СВЕТЛАНА АЛУРОВИЋ, наставник српског језика  

4. СЛОБОДАНКА ГАВРИЛОВИЋ, наставник српског језика , позоришна сцена 

5. БРАТИСЛАВ СРЕДОЈЕВИЋ, наставник математике,  

6. МИЛЕВА ГЛИШИЋ, наставник математике 

7. ЈЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВ, наставник историје 

8. ВЕЛИМИР АЛЕКСАНДРОВ, наставник географије 

9. ЈЕЛЕНА ПЕТРОВИЋ, наставник биологије 

10. МИЛКА ОБРЕНИЋ, наставник техничког и информатичког образовања 

11. МИЛОЉУБ РИСТАНОВИЋ, наставник физичког васпитања 

12. ДУШАН СИМОВИЋ , наставник физичког васпитања 

13. ДРАГАНА  БАБОВИЋ, наставник хемије 

14. БРАНКА  РАЈЧЕВИЋ, учитељ 

15. СЛАВИЦА ЈЕВТОВИЋ, учитељ 

16. АНА МИЛОВАНОВИЋ, учитељ 

17. ЈАСМИНА КРСТОВИЋ, учитељ 

18. МИРЈАНА МАЋИЋ,учитељ 

19. БОЈАН ЂУРОВИЋ, учитељ 

20. МИЛИСАВКА БАБОВИЋ, учитељ 

21. ЂУРО ЦЕРАНИЋ , за филмoве 

22. ЗОРАН ЛЕКИЋ, за филмове 

23. ДАНИЈЕЛА РАКИЋЕВИЋ, педагог за допринос у иновацијама у образовно-

васпитном раду 

24. МИЛЕНА ТОМОВИЋ, вођење трубачког оркестра 

25. ЉУБИЦА ДРАШКИЋ 

26. ЖАКЛИНА ТРИФУНОВИЋ 

27. ЈЕЛЕНА ЂОРЂЕВИЋ 

28. ПОМИЋНИ РАДНИЦИ  

                                                                                                            Извештај поднела: 

       Данијела Ракићевић, педагог 
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ИЗВЕШТАЈ РАЗРЕДНОГ ТЕСТИРАЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС 

 

У Основној школи „Иво Андрић“ Прањани, спроведено је разредно тестирање са ученицима 

од првог до четвртог разреда. Аутор теста је педагог школе Данијела Ракићевић. На 

стручном већу разредне наставе, учитељи су тражили да тест буде са стандардима. Од њих 

сам тражила да му напишу  за сваки предмет шта ученици треба да знају на крају разреда. 

Са наставницима  српског језика и математике сам сарађивала  у вези теста и тражила  да ни 

напишу шта  ученик треба да зна на почетку петог разреда. На основу ове информације 

направила сам тест уа сва четри разреда. Велику подршку сам добила од директора школе 

Зорана Пантовића. За израду теста било је потребно три месеца. Психолог Јелена Ђорђевић  

дежурала је према договору са аутором који је такође спровела тестирање. Психолог је 

убацила већ прегледане и бодоване тестове за други и трећи разред и на основу тога урадила 

анализу.    

Разредно тестирање је урађено у матичној школи и у издвојена одељења: Каменици, Брезни, 

Срезојевцима, Теочину, Коштунићима, Гојној Гори, а ученици из Богданице тестирани су у 

Каменици. Тестирање је трајало 4 дана и то у периоду од 5 до 10.6.2014.године.  

Разредни тест је комбинација три предмета: српски језик, математика и свет око нас/ 

природа и друштво. Тест је направљен према образовним стандардима који садржи основни, 

средњи и напредни ниво. Основни ниво +/-80, средњи +/-50 и напредни +/-20. Максимални 

број бодова по задатку је 1 бод, а минимални број бодова је 0,5. Тест је урађен за две групе 

А и Б.  

Имали смо и контролну групу по једно одељење за сваки разред од првог до четвртог 

разреда из ОШ „ Десанка Максимовић“ Горњег Милановца. 

Циљ увођена разредног тестирања су:  

- Да се види са којим нивоем знања ученици завршавају разред, 

- Да се ученици припреме на тестирање друге особе, а да није њихов учитељ/ца, 

- Да ученици немају могућнос преписивања, 

- Ученици на тесту имају дато упутство за рад и нема додатног објашњења при изради 

теста, 

- Да ученици при изради теста буду самосталнији 

- Да успех на тесту једино зависи од њих. 

 

         Број ученика у првом разреду је 22.  Разреду тест је радило 21 ученик. У групи А 

радило је 11 ученика и група Б радило је 10 ученика. Један ученик није радио тест.Тест је 

имао 20 задатака и то : српски језик 8 задатака, математика 8 и свет око нас 4 задатка, за обе 

групе. Ученици групе А усвојили су 45,68% градива. Максимални број бодова је 20. За  

групу  А максимални број бодова је 16, а минимални број бодова 2. За  групу  Б максимални 

број бодова је 16,50, а минимални број бодова 5. Ученици групе Б усвојили су 60,75% 

градива. 

У првом разреду на нивоу школе из предмета српски језик основни ниво је 51, средњи ниво 

62 и напредни ниво је 62.Тако да није остварен ниједан ниво образовног стандарда. Из 

предмета математике основни ниво је 66,3, средњи ниво је 21,6 и напредни ниво је 65,3, није 

остварен ниједан ниво образовног стандарда. Из предмена света око нас основни ниво је 

73,2, средњи ниво је 725 и напредни ниво је остварен 20,9. Све се види у табели.  

      Контролна група разредни тест је радило 19 ученика . За групу А радило је 9 ученика. 

Максимални број бодова 18,50, а минимални број бодова 6. Ученици групе А усвојили су 

73,61% гредиво. За групу Б радило је 10 ученика. Максимални број бодова је 18,50% а 

минимални број бодова по тесту је 9,50. Уа групу Б усвојили су 73,50%. 
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У првом разреду на нивоу контролне групе  из предмета српски језик основни ниво је 77,7, 

средњи ниво 64,5 и напредни ниво је 73,4 тако да није остварен ниједан ниво образовног 

стандарда.. Из предмета математике основни ниво 92,2, средњи ниво је 51,8 и напредни 

ниво је 79,2 такође није остварен ниједан ниво. Из предмета свет око нас основни ниво 89,6, 

средњи ниво је 20 и напредни 53,6. Такође није ниједан ниво остваре.  

 

           Табеларни приказ првог разреда: 
ПРВИ РАЗРЕД ОШ „ИВО АНДРИЋ“ ПРАЊАНИ 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СВЕТ ОКО НАС 

ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

бод % бод % бод % бод % бод % бод % бод % бод % бод % 

А 19,5 44,5 20 60,6 5,5 50 29,5 53,6 4 18,2 5 45,5 13,5 61,4 0 0 3,5 31,8 

Б 24 57,5 18,8 61,7 6 60 39,5 79 0,5 25 8,5 85 17 85 5 50 1 10 

Σ 43,5 51 38,8 62 11,5 55 69 66,3 4,5 21,6 13,5 65,3 30,5 73,2 5 25 4,5 20,9 

КОНТРОЛНА ГРУПА                    ПРВИ РАЗРЕД ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СВЕТ ОКО НАС 

ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

бод % бод % бод % бод % бод % бод % бод % бод % бод % 

А 28 77,8 19,5 72,2 6 66,7 38 84,4 11 61,1 7,5 83,3 16,5 91,7 0 0 6,5 72,2 

Б 31 77,5 17 56,7 8 80 50 100 8,5 42,5 7,5 75 17,5 87,5 4 40 3,5 35 

Σ 59 77,7 36,5 64,5 14 73,4 88 92,2 19,5 51,8 15 79,2 34 89,6 4 20 10 53,6 

     

  Број ученика другог разреда је 28. Тест је радило 24 ученика, четири ученика нису радили . У групи 

А радило је 12 ученика и група Б радило је 12 ученика. Тест је имао 29 задатака и то : 

српски језик 11 задатака, математика 12 и свет око нас 6 задатка, за обе групе. Ученици 

групе А усвојили су 62% градива. Максимални број бодова је 29. За  групу  А максимални 

број бодова је 28,5, а минимални број бодова 3. За  групу  Б максимални број бодова је 24,5 а 

минимални број бодова 7. Ученици групе Б усвојили су 59% градив 

У другом разреду на нивоу школе из предмета српски језик основни ниво је 69,8,  средњи 

ниво је 67,2 и напредни ниво је 60,4. Није остварен ниједан ниво образовног стандарда. Из 

предмета математике основни ниво је 57, средњи ниво је 52,5 и напредни ниво је 45,9, није 

остварен ниједан ниво образовног стандарда.  Из предмета свет око нас основни ниво је 

66,4, средњи ниво је40,7 и напредни ниво је 45,9, такође нису остварени нивои образовних 

стандарда. Све се види у табели. 

Контролна група разредни тест је радило 19 ученика . За групу А радило је 10 ученика. 

Максимални број бодова 25,5, а минимални број бодова 6,5. Ученици групе А усвојили су 

63,8% гредиво. За групу Б радило је 9 ученика. Максимални број бодова је 25,5% а 

минимални број бодова по тесту је 9. Ученици групе Б усвојили су 59,9%. 

У другом разреду на нивоу контролне групе из предмета српски језик основни ниво је 76,3, 

средњи ниво је 73,3 и напредни ниво је 42,5, није остварен ниједан ниво образовног 

стандарда. Из предмета математике основни ниво је 62,9, средњи ниво је 58,2 и напредни 

ниво је 52,5, није остварен ниједан ниво образовног стандарда. Из предмета свет око нас 

основни ниво је 56, средњи ниво је 52,2 и напредни ниво је 50, није остварен ниједан ниво 

образовног стандарда.  
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Табеларни приказ другог разреда: 

ДРУГИ  РАЗРЕД ОШ „ИВО АНДРИЋ“ ПРАЊАНИ 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СВЕТ ОКО НАС 

ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

бод % бод % бод % бод % бод % бод % бод % бод % бод % 

А 45 62,5 32,5 67,7 6,5 54,2 45,5 63,2 31,5 52,5 6 50 27,5 76,4 14 58,3 6,5 54,2 

Б 55,5 77 32 66,7 8 66,7 36,5 50,7 32 53,3 5 41,7 27 56,3 5,5 23 4,5 37,5 

Σ 100,5 69,8 64 67,2 14,5 60,4 82 57 63,5 52,5 11 45,9 54,5 66,4 19,5 40,7 11 45,9 

 

КОНТРОЛНА ГРУПА                ДРУГИ РАЗРЕД ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СВЕТ ОКО НАС 

ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

бод % бод % бод % бод % бод % бод % бод % бод % бод % 

А 44 73,3 28,5 71,3 4 40 38.5 64,2 30 60 5,5 55 18 60 12 60 5 50 

Б 38 79,2 27 75 4 44,4 29,5 61,5 27 56,3 4,5 50 14 51,9 8 44,4 4,5 50 

Σ 82 76,3 55,5 73,3 8 42,5 68 62,9 57 58,2 10 52,5 32 56 20 52,2 9,5 50 

Број ученика трећег разреда је 40. Тест је радило 37 ученика, три ученика нису радила . У групи А радило је 

21 ученика и група Б радило је 16 ученика. Тест је имао 27 задатака и то : српски језик 11 задатака, 

математика 11 и природа и друштво 5 задатка, за обе групе. За  групу  А максимални број бодова је 25, а 

минимални број бодова 5. Ученици групе А усвојили су 57% градива.  За  групу  Б максимални број бодова 

је 24,5 а минимални број бодова 1. Ученици групе Б усвојили су 42,4% градива. 

У трећег разреду на нивоу школе из предмета српски језик основни ниво је 66, средњи ниво је 52,3 и 

напредни ниво је 52, није остварен ниједан ниво образовног стандарда. Из предмета математике основни 

ниво је 52,3, средњи ниво је 31,5 и напредни ниво 27,5, није остварен ниједан ниво образовног стандарда. 

Из предмета природе и друштва основни ниво је 41,5, средњи ниво је 55 и напредни ниво је 37,8. Такође 

није остварен ниједан ниво образовног стандарда. 

Контролна група разредни тест је радило 18 ученика . За групу А радило је 10 ученика. Максимални број 

бодова  за А групу је 24,5, а минимални број бодова 16. Ученици су на тесту  А групе  усвојили су 76,48 % 

гредиво. За групу Б радило је 9 ученика. Максимални број бодова је 24,5% а минимални број бодова по 

тесту је 11. Ученици на тесту Б групе  усвојили су 64,81 %. 

У трећем разреду на нивоу контролне групе из предмета српски језик основни ниво је 84, средњи ниво је 

69,8 и напредни ниво је 78. Није остварен ниједан ниво образовног стандарда. Из предмета математике 

основни ниво је 63, средњи ниво је 29,3 и напредни ниво је 36. Није остварен ниједан ниво образовног 

стандарда. Из предмета природа и друштво основни ниво је 83,5, средњи ниво је70,5 и напредни ниво је 

42,5. Такође није остварен ниједан ниво образовног стандарда.  

Табеларни приказ трећег разреда 

ТРЕЋИ   РАЗРЕД ОШ „ИВО АНДРИЋ“ ПРАЊАНИ 

 СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ПРИРОДА И ДРУШТВО 

ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

бод % бод % бод % бод % бод % бод % бод % бод % бод % 

А 77,5 73,8 55,5 66,1 28,5 67,9 60 57,1 30,5 36,3 10 23,8 23 54,8 24 57,1 8 38,1 

Б 56 58,3 18,5 38,5 11,5 35,9 38 47,5 17 26,6 10 31,3 9 28,1 17 53,1 6 37,5 

Σ 133,5 66 74 52,3 40 52 98 52,3 47,1 31,5 20 27,5 32 41,5 41 55 14 37,8 

КОНТРОЛНА ГРУПА                ТРЕЋИ  РАЗРЕД ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ПРИРОДА И ДРУШТВО 

ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

бод % бод % бод % бод % бод % бод % бод % бод % бод % 

А 44 88 29 72,5 20 100 43 86 23 57,5 8 40 19 95 15 75 6 60 

Б 38,5 80,2 16 67 10,1 56 28 70 17 53 5 31,3 11,5 72 10,5 66 2 25 

Σ 82,5 84 45 69,8 30,1 78 71 63 40 29,3 13 36 30,5 83,5 25,5 70,5 8 42,5 
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Број ученика четвртог разреда је 37. Тест је радило 35 ученика, два ученика нису радила . У групи А 

радило је 17 ученика и група Б радило је 18 ученика. Тест је имао 29 задатака и то : српски језик 12 

задатака, математика 11 и природа и друштво 6 задатка, за обе групе. За  групу  А максимални број 

бодова је 24,5, а минимални број бодова 3. Ученици групе А усвојили су 56,59% градива.  За  групу  Б 

максимални број бодова је 26,5 а минимални број бодова 1. Ученици групе Б усвојили су 55,08 % 

градива. 

У четвртом разреду на нивоу школе из предмета српски језик основни ниво је 63, средњи ниво је 66 и 

напредни ниво је 66. Није остварен ниједан ниво образовног стандарда. Из предмета математике 

основни ниво је 75, средњи ниво је 48 и напредни ниво је 24,7. Није остварен ниједан ниво 

образовног стандарда. Из предмета природе и друштва основни ниво је 62,7, средњи ниво је 30,8 и 

напредни ниво је 24,3. Није остварен ниједан ниво образовног стандарда.  

Контролна група разредни тест је радило 19 ученика . За групу А радило је 8 ученика. Максимални 

број бодова  за А групу је 25, а минимални број бодова 12,5. Ученици су на тесту  А групе  усвојили 

су 63,36 % гредиво. За групу Б радило је 11 ученика. Максимални број бодова је 26,5% а минимални 

број бодова по тесту је 17. Ученици на тесту Б групе  усвојили су 80,25 %. 

У четвртом разреду на нивоу контролне групе из предмета српски језик основни ниво је 84, средњи 

77,9 и напредни ниво је81,8. Није остварен ниједан образовни стандард. Из предмета математике 

основни ниво је 75, средњи 63 и напредни 63. Није остварен ниједан стандард. Из предмета природа и 

друштво основни ниво је 68,4, средњи 42,4 и напредни ниво је 60,5. Такође, није остварен ниједан 

стандард.  

Табеларни приказ четвртог разреда 

 

ЧЕТВРТИ  РАЗРЕД ОШ „ИВО АНДРИЋ“ ПРАЊАНИ 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ПРИРОДА И ДРУШТВО 

ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

бод % бод % бод % бод % бод % бод % бод % бод % бод % 

А 65 64 44,5 65,4 25 73,5 57,5 72 34,5 50,7 5 14,7 26 50,9 12 35,3 4,5 26,5 

Б 66,5 62 47,5 66 21 58 56,5 78,5 32 44,5 12,5 34,7 38 74,5 9,5 26,4 4 22,2 

Σ 131,5 63 92 66 46 66 114 75 66,5 48 27,5 24,7 64 62,7 21,5 30,8 8,5 24,3 

КОНТРОЛНА ГРУПА                ЧЕТВРТИ  РАЗРЕД ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ПРИРОДА И ДРУШТВО 

ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

бод % бод % бод % бод % бод % бод % бод % бод % бод % 

А 37,5 78,1 21,5 67,2 12 75 27 67,5 18 56,3 7,5 46,9 12,5 52 3,5 21,2 7,5 93,7 

Б 59 89,4 39 88,6 19,5 88,6 45 81,8 31 70,4 17,5 79,5 28 84,8 14 63,6 3 27,3 

Σ 96,5 84 60,5 77,9 31,5 81,8 72 75 49 63 25 63 40,5 68,4 17,5 42,4 10,5 60,5 

 

 

Из приложених табела могуће је закључити да основи ниво стандарда постигнућа из свих предмета 

није достигнут у потпуности. Напредни ниво постигнућа је из свих предмета и за оба разреда 

премашен.  Овакви резултати наводе на закључак да је неопходно при планирању и реализацији 

образовног процеса посебну пажњу посветити  усвајању знања и вештина основног нивоа на уштрб 

напредног нивоа стандарда постигнућа, посебно када је реч о појединим областима предмета. 

        На наставничком већу које је одржано 19.8.2014. презентовани су резултати тестирања и 

наставници обавештени да је потребно да се  до 10.9.2014.год. индивидуално упознају за резултатима 

за своје одељење и добију конкретне препоруке за рад са ученицима. 

                                                                                                                     

Извештај подноси:  

Данијела Ракићевић, 

педагог 
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Оцена рада школе у претходној школској години 

У претходној школској години остварени су значајни резултати у свим 

областима деловања. 

- Постигнути су одлични резултати у настави. 

- Освојена су бројна признања на такмичењима републичког нивоа. 

- Потпуно су остварени сви циљеви и задаци. 

- Уз велико поверење између ученика, родитеља, локалне самоуправе и Колектива, 

све активности су се одвијале без знатнијих тешкоћа. 

- Сви излети, екскурзије су реализовани  без икаквих тешкоћа.  

Школски одбор је правовремено са завидним степеном јединства доносио 

потребне одлуке. Ове године је реализован тежак задатак да се комплетно ускладе 

нормативна акта и начин пословања са новим законом о основама система 

образовања и васпитања. Треба уложити додатни напор да се у овој шк. години 

комплетира уређење простора и набавка савремене опреме. 

Наставничко веће и остали стручни органи треба да наставе да упорно и 

систематски планирају и остварују школске активности. Најважније је сачувати и 

даље развијати поверење и толеранцију између свих актера наставног процеса. 

Истрајати на реализацији задатака из Школског развојног плана, посебно на 

усвајању функционално вредних знања. 

 


