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I   УСЛОВИ РАДА 
 

1.МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА 
Матична школа У Прањанима у свом састави има 7 издвојених одељења и то: две 

осмогодишње у Каменици и Брезни и пет четвороразнерне у Богданици, Гојној Гори,Коштунићима, 
Теочину и Срезојевцима.Школске зграде имају довољно просторија и учионица у којима се без 
проблема одвија образовно-васпитни рад. Школе се добро одржавају и пружају одличне 
могућности за квалитетан рад и боравак ученика у њој. Располаже са задовољавајућем бројем 
наставних средстава и опреме. 
За потребе школе у школској 2016-2017.године набављено је:   

1. Интерактивна табла 
2. Један рачунар( за Брезну) 
3. Три беле табле ( Прањани) 
4. Електрични шпорет( Брезна) 
5. Пећ на дрва ( Брезна) 
6. Један лап-топ ( Прањани) 
7. Један монитор (Прањани) 
8. Седам ормара ( Прањани) 
9. Четири глобуса( Срезојевци, Брезна, Каменица и Богданица) 
10. Пет лопти 
11. Набављене су лектире за библиотеку ( 71 комад) 
12. Набвљено је десет наслова књига за библиотеку 
13. Пет против пожарних апарата 
14. Две косачице, тример и брусилица. 

У току школске године 2016-2017.године извршени су следећи радови: 
-у издвијеном одељењу у Гојној Гори урађено је бетонирање ходника у школу и постављен 
ламинат, извршено је спуштање плафона и глетовање зидова. Уграђена су два ПВЦ прозора на 
учионици 
-у  издвојеном одељењу у Богданици урађено је бетонирање ходника у постављен је ламинат, 
уграђена су ПВЦ спољна врата на школи и  уграђени олуци. 
- у издвојеном одељењу у Каменици урађена је заштитна ограда поред школског игралишта, 
урађена надстрешница на учионици за физичко васпитање, санирaн базен, окречене су три 
учионице и наставничка канцеларија, извршена је промена  електричних инсталација на две 
учионице и постављање ормарића за струјомер, уграђен је громобран и планови евакуације 
- у издвојеном одељењу у Коштунићима сређена и окречена спољна фасада школе и урађена 
електрична инсталација, двориште је ограђено са стране до пута, набављена су три лап-топа ( 
донација) 
-у издвојеном одељењу у Теочину санирање фасаде  и тоалет на школи, 
-у издвојеном одељењу у Брезни окречена је школа споља, уграђен је громобран и планови 
евакуације, уградња 2 врата на таолету. 
- у издвојеном одељењу у Срезојевцима окречена школа споља, урађено је спуштање плафона у 
две учионице, оспособљена једна учионица за физичко, кречање две учионице, урађен таолет за 
ученике и уграђена ПВЦ улазна врата, ограђено школско двориште са једне стране до пута, 
набављен један рачунар ( донација) и урађени олуци. 
-у матичној школу  урађене су две табле за осигураче и инсталација, хидрофорна посуда, кречење 
фасаде школе, замењене 3 лед сијалица у три учионице и три клима уређаја са инсталацијом. 
Замење су инсталације у једној учионици и канцеларији. Набављен је намештај за канцеларије 
директора, рачуноводства, секретара, библиотекара и у ходнику школе. 



13 
 

Остварене су донације:Од стране родитеља уплаћено је 20.000,00 динара и намењена средства за 
набавку 5 комада ППА. Донација фирме „Феро-монт“ за Илинданске дане 50.000,00. Сви запослени  
су уплатили у износу 41.400,00 динара за нове здравствене књижице. Завршена је реализација 
пројектас АЦЕС, добијена средства 110.111,74 динара утрошена су према плану и програну. Од тих 
средстава набављен је један лап-топ. Учитељица Вера Трнавац је донирала 30 000 динара за 
радове на учионици  у Гојној Гори, Милован Дошић 20 000 и Драган Савић 34 000 за ПВЦ прозоре 
на учионици у Гојној Гори. Боро Симовић поклонио је школској библиотеци вредан пакет књига. 
Ограду за двориште у Коштунићима поклонио је Милорад Томовић, док је новогодишњи квиз 
знања пакетиће донирала Аница Матијевић из Богданице. 

2. КАДРОВСКА СТРУКТУРА 
У школској 2016-2017.години у школи је укупно било запослено 60,5 радника и сви са 

одговарајућим стручном спремом. 
Образовно-васпитни процес су реализовано укупно 40 наставник ( 33 наставника са 

високом стручном спремом и 6 наставника са вишом стручном спремом). 
 Од укупног броја наставника разредне наставе 13 и то 12 наставника у класичној настави и 

1 наставник у продуженом боравку у Матичној школи (12 са ВСС и 2 наставника са ВС). 
У предметној наставни радило је 27 наставника (22 са високом стручном спремом и 4 са 

вишом и 1 са средњом стручном спремом). 
На одминистартивно- финансијским пословима радило је 3 запослена и то: секретар, шеф 

рачуноводства и административни радник.На хигијенско-техничким пословима радило је укупно  
13 заппслених и то: 10 запослено на одржавању чистоће, 1 кувар , 1 ложач и 1 домар.Радили су три 
стручна сарадника: педагог, психолог и библиотекар. Oд ове школске године психолог  и 
библиотекар  раде  на 50% , и због смањеног броја ученика према плану финансирања од стране 
Министарства. Од ове године имамо и помоћника директора са нормом 40% и то обавља 
библиотекар школе. 
Табеларни приказ: 

Извршилац  Укупан 
број 
запослених 

Степен стручне спреме Године радног стажа 

ОШ ССС ВШС ВСС 0-5 6-10 
11-
20 

21-
30 

31-
40 

Директор  
 

1    1   1   

Педагог  
 

1    1    1  

Психолог  
 

0,5    0,5   0,5   

Библиотекар и 
помоћник 
директора 

 
0,9 

   
0,9 

     
0,9 

 

Наставници 
разредне наставе 

 
13 

   
2 

 
11 

 
1 

 
2 

 
3 

 
5 

 
2 

Наставници 
предметне 
наставе 

 
21,70 

  
1 

 
4 

 
22 

 
8 

 
6 

 
10 

 
1 

 
2 

Администрација  
 

3  1  2  1 2   

Хигијенско-
техничка служба 

 
13 

10 3   3 3 4 2 1 

Свега:  54,10 10 5 6,7 37,5 12 12 20,5 9,9 5 
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3. ОБРАЗОВНИ НИВО РОДИТЕЉА И ДИФИЦИЈЕНТНОСТ ПОРОДИЦА 
 

Породица ученика, услови живота, образовни и културни ниво родитеља, битне су 
компоненте успешности ученика, а тиме и успешног рада школе.  
Подаци о образовној структури родитеља показује да је са високом стручном спремом 23 или  
5,10%  родитеља, са вишом стручном стремом  16 или 3,54%, са средњом струном стремом 237  
или 52,55%, са основном школом 168 или 37,25% и без основне школе 7 или 1,55%. У нашој школи  
образовни ниво родитеља је највише са средњом стручном спремом. 
 Подаци о радном статусу родитеља показују да је 157 или 34,81% родитеља запослено, а 
незапослено 210 или 46,56%. 
Ученици који живе у комплетним породицама је 203или  86,75%, само са мајком 12 или 5,13%, 
само са оцем 10 или 4,27% и са старатељем  2 или 0,85%.Имамо и 20 ученика  или 8,54%   који живе 
у породица разведених родитеља. 
 

4. УТИЦАЈ СРЕДИНЕ НА РАД ШКОЛЕ 

 
Школа се налази на тромеђу општине Горњи Милановац, Чачак и Пожега, на територији 

Горњег Милановца, општина Горњи Милановац. У свом саставу има седам издвојених одељења 
,што је чини специфичном у односу на друге школе. Издвојена одељења од матичне школе 
удаљене су од 5-21 km.  
У близини школе се налази предшколска установа „Сунце“, која ради са мешовитом групом. 
Припремни програм за полазак у школу се реализује у вртићу и у два издвојена одељења наше 
школе и то : У Богданици и у Срезојевцима.О здравственом стању ученика брине амболанта у 
Прањанима и Дом здравља у Горњем Милановцу који са школом има добру сарадњу. Систематски 
и контролни преглед обављају се у школи о чему се извештава управа школе и разредне 
старешине.Школа има добрусарадњу са месном заједницом у Прањанима,а такође и са општином 
Горњи Милановац која има разумевање за потребе школе. 
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II  ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

1.УЧЕНИЦИ 
На почетку школске године је имала 234 ученика. У матичној школи 117ученика:у млађим 

разредима 52 и у старијим  65 ученика. У издвојеном одељењу у Каменици 53 ученика: у млађим 
разредима 14 а у старијим 39. У издвојеном одељењу у Брезни 27 ученика: у млађим разредима 6, 
а у старијим 23. У издвојеном одељењу у Богданици 48уеника. У издвојеном одељењу у Гојној 
Гори је 9 ученика. У издвојеном одељењу у Коштунићима је 4  ученик. У издвојеном одељењу у 
Теочину је 8 ученика и у издвојеном оељењу у Срезојевцима је 6 ученика. Укупно у  млађим 
разредима имамо 107 ученика и старијим 127 ученика. 

Ученици су распоређени у 24 одељења: 12 у млађим  и 12 у старијим разредима. У 
матичној школи имамо и 1 одељење продуженог боравка. 

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ РАДЕ ПО  ИОП-у 
У нашој школи се већ пет година реализује индивидуално образовање за ученике који спорије 
напредују у учењу.  На почетку године по ИОП-у са измењеним програмом који је одобрила 
Интерресорна комисија има 2  ученика. Уматичној школи су 1ученика  у7-1. разреду.У издвојеном 
одељењу у Каменици 1 ученик је у 6.разреду. Успешно су савладали предвиђени програм. 

БРОЈ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА ЗА ШКОЛСКУ 2016-2017.ГОДИНУ 

ШКОЛА МЛАЂИ СТАРИЈИ Х 

ЧИСТА КОМБИНАЦИЈЕ ЧИСТА 

К2 К3 К4 

РАЗРЕД I II III IV 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 V VI VII VIII  

ОДЕЉЕЊА 1 1 1 1 3 2 2 3 3 3 3 24 

                                5
1 

5
2 

5
3 

6
1 

62 6
3 

71 7
2 

7
3 

8
1 

8
2 

8
3 

бр.уч 

ПРАЊАНИ 16 9 13 14                         1
4 

  1
2 

  24   1
5 

  117 

КАМЕНИЦА         3 6 3 2          5   16   1
0 

  8  53 

БРЕЗНА                 0 3 2 1       7   9   3   4 29 

БОГДАНИЦА           5 1 2 0                                8 

ГОЈНА ГОРА                     2
  

3 2 2
  

                        9 

КОШТУНИЋИ            2 1
  

0 1
  

                                4 

ТЕОЧИН             0
  

5 1 2                 8 

СРЕЗОЈЕВЦИ                 1 1 0 2                               6 

БРОЈ УЧ. 16 9 13 14                          

РАЗРЕДИ I II III IV V VI VII VIII  

УКУПНО ПО 
РАЗРЕДИМА 

32 29 24 22 26 37 37 27 234 

УКУПНО 
  

107 127 234 

просечан 
број ученика 
  

8.92 10.58 9,92 
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БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 5 ГОДИНА УНАЗАД 
 

Школска година На почетку школске године На крају школске године 

2016-2017. 234 234 

2015-2016. 229 229 

2014-2015. 246 247 

2013-2014. 249 249 

2012-2013. 250 250 

 

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 
У току прошле године припремни предшколски програм похађало је 10  ученика и то: издвојеним 
одељењима у  Каменици 3, Брезни 1,  у Гојној Гори 1, у Коштунићима 1, у Коштунићима 1који је 
изводио учитељ, а при вртићу „Сунце“ организовано је у  Теочину 4, Прањанима 15.Тако да ове 
године имамо 25 предшколаца. 
 

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 
У матичној школи имамо једно одељење продуженог боравка.  У продуженом боравку ради 
учитељица Снежана Голубов. Број ученика који  похађају је 25. У продужени боравак се ученици 
млађих разреда од првог до четвртог разреда. 
 

ПУТОВАЊЕ УЧЕНИКА ДО ШКОЛЕ 
Наша школа се налази у рурарној средини и ученици користе превоз до школе и назад. На почетку 
школске године одељењске старешине достављају подате о ученицима путницима.  
 

ученици Путовање до школе 

1 до 5 km 6 до 10 km преко 10 km 

1-8.разреда Број 
ученика 

% Број 
ученика 

% Број 
ученика 

% 

Укупно: 114 48,71% 103 44,01% 6 2,56% 

2. РАСПОРЕД СМЕНА И РИТАМ РАДНОГ ДАНА 
 
За одељења класичне наставе, настава је организована пре подне са почетком у 08:15 у матичној 
школи, док у издвојеном одељењу у Брезни настава почиње у 07:30, а у издвојеном одељењу у 
Каменици настава почиње у 08:00 часова и у осталим издвојеним одељењима. Продужени 
боравак организује се после завршених часова разредне наставе од 11:30 до 15:00 часова. 

3. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР 
 
Календар рада школе заснива се на Календару за школску 2016/2017.године, који је сачинило 
Министарство просвете. До одступања је дошло 9 и 10.јануара, због епидемије група. Наставни 
дани су надокнађени 30 и 31.јануара 2017. 
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4. ОСТВАРЕНОСТ ФОНДА ЧАСОВАУ ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ 
 

 
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ОД I  ДО  IV  РАЗРЕДА 

ПРЕДМЕТИ ПРВИ ДРУГИ ТРЕЋИ ЧЕТВРТИ УКУПНО 

Р НР Р НР Р НР Р НР Р НР 

СРПСКИ ЈЕЗИК 540   540   540   540    2.160  

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 216  216  216  216   864  

МАТЕМАТИКА 540   540   540   540    2.160  

СВЕТ ОКО НАС 360  360           720  

ПРИРОДА И ДРУШТВО         360  360   720  

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 324  324  324  324   1.296  

ЛИКОВНА КУЛТУРА 216   264   264   264   1008  

МУЗИЧКА КУЛТУРА 108   108  108  108   432  

УКУПНО 2.304 0 2.352 0 2.352 0 2.352 0 9.360  

Σ % 100% 

 
 
 

 
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 
ОД V ДО  VIII  РАЗРЕДА 

 

ПРЕДМЕТИ ПЕТИ ШЕСТИ СЕДМИ  ОСМИ УКУПНО 

Р НР Р НР Р НР Р НР Р НР 

СРПСКИ ЈЕЗИК 540   432   432  408   1.812   

ЕНГЛЕСКИ 
ЈЕЗИК 

216  216  216   204   852   

МАТЕМАТИКА 432  432  432  408  1.704   

ФИЗИКА     216  216  204  636   

ХЕМИЈА         216   204   420   

БИОЛОГИЈА 216  216  216   204   852   

ИСТОРИЈА 108  216  216  204  744   

ГЕОГРАФИЈА 108  216  216  204  744   

ТЕХНИЧКО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

216  216  216   204   852   

ФИЗИЧКО 
ВАСПИТАЊЕ 

216  216  216   204   852   

ЛИКОВНА 
КУЛТУРА 

216  108  108  102  534   

МУЗИЧКА 
КУЛТУРА 

216  108  108  102  534  

УКУПНО 2.484  2.592  2.808  2.652  10.536  

Σ % 100%  100%  100%  100%  100%  
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Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 
ОД I  ДО  IV  РАЗРЕДА 

 

ПРЕДМЕТИ I II III IV УКУПНО Број ученика 

Р Н
Р 

Р Н
Р 

Р Н
Р 

Р Н
Р 

Р НР I II III IV Σ 

ВЕРСКА 
НАСТАВА* 

99  99  99  99   396   32 29 24 22 107 

ЛЕПО 
ПИСАЊЕ 

108               108   21       21 

ЧУВАРИ 
ПРИРОДЕ 

0   0   0   0   0   0 0 0 0 0 

НАРОДНА 
ТРАДИЦИЈА 

99  99  99  99  396   6 28 22 22 78 

ОД ИГРАЧКЕ 
ДО 
РАЧУНАРА 

9  9  9  9  36   5 1 2 0 8 

УКУПНО 200 0 140 0 140 0 120 0 936 0           

Σ % 
100% 

0
% 

100% 
0
% 

100% 
0
% 

100
% 

0
% 

100% 0%           

*обавезни изборни 

 
 

 
 

 
Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 
ОД V  ДО  VIII  РАЗРЕДА 

 

ПРЕДМЕТИ V VI VII VIII УКУПНО Број ученика 

Р Н
Р 

Р Н
Р 

Р Н
Р 

Р Н
Р 

Р НР 5. 6. 7. 8. Σ 

ВЕРСКА НАСТАВА* 36  36  36 34    142   14 12 24 15 65 

ГРАЂАНСКО 
ВАСПИТАЊЕ* 

72  72  72   68   284   12 25 13 12 62 

ИНФОРМАТИКА 108  108  108  102  432   26 37 37 27 127 

ИЗАБРАНИ СПОРТ 108  108  108  102  432   26 37 37 27 127 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК* 216  216  216  204  852   26 37 37 27 127 

УКУПНО 540 0 540 0 540 0 510 0 2.142 0           

Σ % 100%   100%   100%   100%   100%             

 Обавезни изборни предмет 
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Број ученика обухваћени допунском наставом  варирао је током године према потребама 
ученика. Удовољило се већини педагошких захтева у циљу успешног учења. Праћењем 
напредовања ученика констатовано је да су сви ученици постигли боље резултате 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ДОПУНСКА НАСТАВА на крају другог полугодишта за школску 2016-2017. 

 

 
ОД I  ДО  IV  РАЗРЕДА 

ПРЕДМЕТИ I II III IV УКУПНО 

Ч У Ч У Ч У Ч У Ч У 

СРПСКИ ЈЕЗИК 18 4 18 5 18 5 18 3 72 17 

МАТЕМАТИКА 18 5 18 2 18 3 18 2 72 12 

                     

УКУПНО 36 9 36 7 36 8 36 5 144 29 

 
ОД V  ДО  VIII  РАЗРЕДА 

 

ПРЕДМЕТИ V VI VII VIII УКУПНО 

Ч У Ч У Ч У Ч У Ч У 

СРПСКИ ЈЕЗИК 21 5 20 4 5 5 1 1 47 15 

МАТЕМАТИКА 28 3 29 4 18 2 18 1 93 10 

ЕНГЛЕСКИ 
ЈЕЗИК 

15 3 2 4 3 2   20 9 

НЕМАЧКИ 
ЈЕЗИК 

5 4 7 3 5 2 2 1 19 10 

ФИЗИКА     12 3 12 2 4 1 28 6 

ХЕМИЈА       5 2 3 3 8 5 

БИЛОГИЈА 5 3 3 1   3 2 11 6 

ИСТОРИЈА  9 2 4 1     13 3 

УКУПНО  83  20 77 20 48 15 31 9 239 64 
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Ученици су активно учестовали у реализацији додатне наставе. На овим часовима проширивали су 
своја знања и припремани су за такмичење.  
 

 
 

 
Понуда слободних активности вршена је према интересовањима ученика. Резултат тога је велики 
број ученика укључених у секције које су успешно оствариле своје циљеве и задатке 
 
 

 
ДОДАТНА  НАСТАВА на крају другог полугодишта за школску 2016-2017 

 

 
ОД IV  ДО  VIII  РАЗРЕДА 

ПРЕДМЕТИ IV V VI VII VIII УКУПНО 

Ч У Ч У Ч У Ч У Ч У Ч У 

СРПСКИ ЈЕЗИК     20 10 24 10 10 5   54 25 

МАТЕМАТИКА 64 5 23 3 18 2 24 2 10 2 139 14 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК         5 1 10 1 15 2 

ИСТОРИЈА    4 2  3 3 3 3 4 3 14 12 

ГЕОГРАФИЈА               

ФИЗИКА               

ХЕМИЈА         8 2 5 2 13 4 

БИОЛОГИЈА     9 5 9 2 14 1   32 8 

ТО         10 1 12 1 22 2 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК               

ИНФОРМАТИКА               

               

УКУПНО 65 5 56 20 54 17 74 15 41 9 289 67 

 
СЕКЦИЈА  на крају другог полугодишта за школску 2016-2017 

 

 
ОД I  ДО  IV  РАЗРЕДА 

ПРЕДМЕТИ I II III IV УКУПНО 

Ч У Ч У Ч У Ч У Ч У 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 108 32 108 29 108 24 108 22 432 107 

ДЕНС           

МАТЕМАТИЧКА           

ФОЛКЛОР           

БИБЛИОТЕКАРСКА           

КАРАТЕ           

СПОРТСКА -ФУДБАЛ           

ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКА           

           

УКУПНО 108 32 108 29 108 24 108 22 432 107 
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ПРИПРЕМНА НАСТАВА 
Припремна настава за ученике осмог разреда биће настављена у другом полугодишту из предмета 
из којих се полаже завршни испит. На крају другог полугодишта сви ученици имају позитиван 
успех, тако да неће бити организована припремна настава у августу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
СЕКЦИЈЕ 

 

 
ОД V ДО  VIII  РАЗРЕДА 

ПРЕДМЕТИ V VI VII VIII УКУПНО 

Ч У Ч У Ч У Ч У Ч У 

ДРАМСКО- 
РЕЦИТАТОР. 

    18 12   18 12 

МАМЕМАТИЧКА           

ЗАВРШНИ ИСПИТ           

српски језик       36 15 36 15 

математика       31 15 31 15 

историја        12 15 12 15 

географија       19 15 19 15 

физика       5 12 5 12 

биологија       5 12 5 12 

хемија       5 12 5 12 

ИСТОРИЈСКА 
прип.за так. 

  5 1 3 2 10 1 18 4 

ФОЛКОРНА           

ДЕНС           

БИОЛОГИЈА 
прип.за такм. 

5 2 6 1 12 1   23 4 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК           

МЛАДИ ФИЗИЧАРИ   7 4 4 1 4 1 15 6 

МАЛИ ФУДБАЛ           

УКУПНО 5 2 22 7 44 16 127 15 187 41 
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РЕАЛИЗОВАНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 

 
Екскурзија ученика  биће изведене према Годишњем плану рада школе. 

Извештај са ђачке екскурзије у млађим разредима 

 
Екскурзија за млађе разреде ОШ,,Иво Андрић“, Прањани је изведена 20.5.2017.године. 

Маршута: Прањани- Крагујевац – Јагодина – Прањани 

Путовање до Крагујевца је протекло у најбољем реду. Ту је направљена и прва 
пауза. Посетили смо Акваријум у Природно математичком факултету. Ученици су имали 
прилику да виде разне врсте риба, водоземаца и гмизаваца који воде порекло са 
различитих континената. 

Након предаха и доручка у Великом парку у Крагујевцу, наставили смо путовање ка 
Јагодини. Са великим задовољством смо обишли Аква парк, Музеј воштаних фигура, 
Зоолошки врт и Ђурђево брдо. Аква парк је привукао ученике са прелепим базенима, 
тобоганима, водоскоцима и справама за игру и рекреацију. У музеју смо се подсетили 
наше прошлости и познатих личности из разних области: историје, науке, књижевности, 
политике, спорта... У зоолошком врту смо видели поред нама познатих  животиња, и неке 
које живе на другим континентима. Сусрет с њима је био посебан доживљај. Обилазак 
Јагодина смо завршили шетњом Ђурђевим брдом, уживањем поред вештачког водопада и 
играњем у парку. 

Екскурзија је била поучна, садржајна, лепа и занимљива. Испунили смо циљ 
повезавши садржаје из српског језика, света око нас ( природе и друштва), музичке 
културе, физичког васпитања, народне традиције. Обновили смо много садржаја које смо 
Екскурзију смо реализовали преко Туристичке агенције ,,Матовић“ из Чачка. Испоштована 
је договорена сатница, аутобуси су били удобни а возачи пажљиви. Нарочито треба  
похвалити водиче који су се потрудили да објасне  ученицима сва битна места и установе 
поред којих смо пролазили, али и да се и осврну на њихову историјску важност . Са децом 
су били веома пажљиви, пријатни и трудили се да их заинтересују за све што је било 
предвиђено да се види. 

Одељењске старешине млађих разреда 
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Извештај са ђачке екскурзије  петог и шестог разреда 
 

Екскурзија ученика 5. и 6. разреда реализована је 10. и 11. маја 2017. године. Извођач 
екскурзије била је  агенција „Матовић турс“ д.о.о. из Чачка. 

На екскурзију је ишло 55 ученика из Прањана, Каменице и Брезне и њихове одељењске 
старешине: Тамара Богдановић, Велимир Александров, Ивана Милекић, Слободанка Гавриловић, 
Славица Јовићевић Бабовић и Биљана Станковић. Као и на свим дводневним екскурзијама и на овој 
је био доктор  и вођа пута испред агенције. 

Аутобус је кренуо из Чачка, исправност је проверена у Горњем Милановцу, а затим се упутио 
ка Брезни где је ушла прва група ученика. Око 7 и 15 аутобус је дошао по ученике из Каменице,а око 
7 и 30 кренуо је из Прањана.  

Прво одредиште био је манастир Жича,задужбина Стефана Првовенчаног,  где су ученици 
слушали предавање о манастиру и одгледали краћи филм. Долином Ибра наставили смо пут до 
манастира Студеница .Ту су ученици имали прилику да виде чувену фреску „Распеће Христово“ и 
чују занимљиву причу о манастиру и Немањићима.  

Пут нас је даље водио до Крушевца где смо посетили цркву Лазарицу и остатке престоног 
града кнеза Лазара. Ученицима се посебно допао споменик кнезу Лазару поред кога се већина 
сликала.  

Из Крушевца смо се упутили ка Нишу и први локалитет који смо обишли је Чегар. Као и увек 
чика Селе нас је угостио и испричао занимљиву причу о Бици на Чегру и њеним јунацима. Ученицима 
је посебно занимљив био поглед са Краљеве терасе , топови и лик Стевана Синђелића урезан у 
стену.  

Са Чегра смо се упутили до центра града где су ученици имали слободно време за обилазак 
и око 19 и 45 стигли смо у хотел „ Complex Vidikovac“. Хотел је веома леп, собе конфорне, чисте и 
лепо опремљене.  Након вечере за ученике је организовано дружење у дискотеци у хотелу.  

Наредног дана је доручак био у 8 и 15. Храна је била разноврсна, водило се рачуна и о 
ученицима који су постили, а конобари љубазни. 

Ћеле кула је прво што смо обишли другог дана екскурзије. Ученици су знатижељно 
посматрали лобање јунака и имали низ питања за кустоса. Било је предвиђено да се посети 
Медијана, али се због рестаурације тренутно не примају посете. Уместо тога обишли смо лoгор 
„Црвени крст“ . Ту су ученици чули доста о страдању нашег народа за време Другог светског 
рата.Овде смо завршили обилазак Ниша и наставили пут ка Ресавској пећини. Обилазак пећине је 
за већину ученика најлепши доживљај и жао им је што је забрањено фотографисање у пећини.  

Манастир Манасија ,задужбина деспота Стефана Лазаревића, једна је од  најзначајнијих 
грађевина која припада такозваној „Моравској школи.“. Цео комплекс је опасан великим зидовима 
који су служили за одбрану.Ови зидови су изазвали дивљење код ученика , а замерка је то што је 
монахиња о манастиру говорила толико тихо да су је једва чули и они који су стајали испред ње. 

Последње место које смо обишли је Парк Минијатура. Овде смо видели макете 
најзначајнијих српских манастира :Манасије, Раванице, Љубостиње, Студенице, Жиче, Високих 
Дечана...Чули смо много занимљивости о манастирима, а за ученике је организован квиз у коме 
су најуспешнији добили награде. 
 Ручак је био у хотелу „Ресава“ у Деспотовцу, а ученици су били задовољни и храном и 
љубазношћуПреко Крагујевца и Горњег Милановца, стигли смо у Брезну, затим смо оставили децу 
у Прањанима и Каменици и стигли у Чачак у 20 часова.  
 Једина замерка је да је водич могао мало више да говори деци о местима кроз која смо 
пролазили .  
                                                                                       Одељењске старешине 5.и 6. разреда 
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Извештај са ђачке екскурзије седмог и осмог  разреда 
 

Дводневна екскурзија ученика осмог разреда је реализована 12 и 13 маја 2017.год. у 
организацији туристичке агенције ,,Матовић турс“ д.о.о из Чачка. 
   На екскурзији су били ученици осмог разреда из Прањана са одељењском старешином 
Милољубом  Ристановић,из издвојеног одељења Каменица са одељењским старешином 
Драганом Бабовић и ученици  осмог разреда из издвојеног одељења Брезна са 
одељењским старешином  Дејаном Јеверица. 
 Са ученицима осмог  разреда су били и водич, лекар  као и ученици седмих  разреда из 
Прањана, Каменице и Брезне са својим одељењским старешинама. 
ПРВИ ДАН:  Аутобус је кренуо у 05:30 h(испред OMV-пумпе- Коњевићи) ,затим у 
Г.Милановац на преглед од стране саобраћајне полиције, после чега је у 06:45h у  Брезни 
код ,,Мицине кафане“преузео ученике из Брезне ,у 07.00h ученике из Прањана а у 07.30 
ученике из Каменице. 
Из Каменице  преко Дивчибара у Ваљево где је био краћи одмор,затим посета Манастира 
Крушедол, Фрушка гора, Сремски Карловци где смо посетили Карловачку  гимназију и 
имали слободно време. Пут нас је водио даље до Петроварадина где смо посетили 
Петроварадинску тврђаву, после чега смо отишли у Нови Сад. После посете Природњачког 
музеја смо имали слободно време за обилазак Новог Сада. У 19h смо отишли у хотел ,,Дуга“ 
у Новом Саду где смо се сместили после чега је била вечера дискотека и ноћење. 
ДРУГИ ДАН: доручак а затим одлазак у Суботицу где смо посетили Градску кућу  а у пратњи 
локалног водича смо били и у Великој већници.  
После тога смо отишли на Палић и посетили ЗОО врт и имали слободно време. 
Пут нас је даље  водио преко Зрењанина на Царску бару где смо имали ручак и вожњу 
бродом по Царској бари. 
Повратак преко Г.Милановца у Брезну у 21:00h , Прањане  21:15h а у Каменицу 21:30h. 
Напомена: Екскурзија је реализована по плану без икаквих проблема а евентуалне предлоге 
за делимичну корекцију везану за место преноћишта у циљу што  рационалнијег 
коришћења времена ћемо дати на посебном извештају Наставничком већу.    
 
                                                       Одељењске старешине седмих и  осмих разреда: 
Г.Ристановић, М.Матовић, М.Обренић, М.Ристановић, Д.Бабовић и Д.Јеверица 
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ИНОВАЦИЈЕ  У  НАСТАВИ 
 

ИНТЕГРАТИВНИ ЧАС –ЈЕДАН ДАН 
 
Извештај  са часа интегративне наставе  из  српски језик,физике, хемије.математика,енглеског  
језика и техничког и информат. образовања, одржаног   14.12.2017.године у осмом разреду у 
Брезни на тему :Никола Тесла,производња пренос и коришћење  ел.струје под слоганом: 
МОЖЕ ЛИМУН,МОЖЕ СУПЕРМЕН,МОГУ И ЈА 
Интегративна  настава је реализована  у току једног дана.  
 ЦИЉЕВИ:подстицање дивергентног и критичког мишљења, вишеструке способности мотивације и 
емоција. 
МЕТОДЕ:уметничке игре(драмске),научноистраживачки рад            
1.НА ЧАСУ СРПСКОГ ЈЕЗИКА наставница Славица Бабовић- Јовићевић је са ученицима:прикупила  
податаке о животу и делу Николе Тесле,припремила  сценарио,и са ученицима реализовала. 
2. .НА ЧАСУ ХЕМИЈЕ наставница Драгана Бабовић је са ученицима реализовала следеће теме 
:појам електролитичке дисоцијације,разлагање једињења(киселине,базе и соли) на 
јоне,електролити и неелектролити и експериментални део(детектовање и3. НА ЧАСУ ФИЗИКЕ 
наставник  Александар Миловановић је у склопу интегративне наставе на тему производња 
ел.струје обрадио наставне јединице:-Како настаје електрична струја ,од чега зависи јачина 
струје,Омов закон(примена) и експеримент са сијалицом. 
4.НА ЧАСУ ТЕХНИЧКОГ И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊА наставница Милка Обренић је са 
ученицима реализоватла  вежбе везане за производњу електричне енергије у корелација са 
наставним садржајем из  српског језика,физике и хемије.математика,енглески језик и 
информатика и рач.Приказане су презентације о Николи Тесли,производњи преносу и коришћењу 
ел.енергије које су ученици овог одељења   направили на часу информатике и рачунарства 
5. НА ЧАСУ МАТЕМАТИКЕ наставница Милева Глишић је са ученицима у склопу ове теме 
:прикупила  податке  (потрошња електричне енергије у последње две године) ,обрадила 
податке(количина и цена) и извршила графичко представљање(дијаграми количина и цена). 
6.НА ЧАСУ ЕНГЛЕСКОГ  ЈЕЗИКА наставница Бранка Станојевић  је са ученицом Маријом Весковић 
реализовала  ову тему тако што су све прикупљене податке о Николи Тесли превели на енглески 
језик и извршили ревизију  времена и комуникацију кроз драматизацију.На часу енглеског језика 
су ученици направили пано у чијем центру  су залепили 100 динара као доказ где се све помиње 
име овог славног научника. 
                                                      Подносилац извештаја: Милка Обренић 
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ИНТЕГРАТИВНИ ЧАС – ЈЕДНЕ НЕДЕЉЕ 
 
Извештај  са часа интегративне наставе  из  српски језик, историје, педагогије, биологије, 
енглеског језика, математике и техничког и информатичког образовања одржаног   од                  
21.-24.фебруара 2017.године у шестом разреду у Каменици и на тему: 
„ХРАСТ КОЈИ НАС ОКУПЉА И ЧУВА“. 

Интегративна  настава је реализована  у току целе недеље.  
ЦИЉЕВИ: увођење у логичке принципе и методе сазнавања, односно, логичко мишљење 
аналитичког и индивидуалног типа у мери која је за узраст прихватљива, развијање интересовања 
за сазнање и истраживање околине, подстицање патриотизма и развијање односа према 
производима људског рада као културним и цивилизацијским вредностима. 
ЗАДАЦИ: подстицати код ученика , дивергентно мишљење, логичко закључивање, развијање 
партиотизма и чување  културне вредности. 
ОБЛИЦИ : фронтални, рад у пару, и рад у малим групама. 
МЕТОДЕ:уметничке игре(драмске),монолошко-дијалошка и демостративна.           
Први час интегративне наставне је одржан 21.2.2017.године, наставник техничког и 
информатичког образовања Зоран Лекић. Наставна јединица је „Рашка школа“, везана за 
средњовековну грађевину. Ученици су путем презентације упознали грађевине средњег века, као 
и стил изградње, које још увек трају. 
Други час је одржан 22.2.2017.наставница  историје Ивана Милекић. Наставна јединица 
„Немањићи- Свети Сава и Симеон“. Ученици су путем презентације видели лик Светог Саве, негов 
живот на двору и у манастиру. Његова велика дела које је урадиу за српски народ. 
Трећи час одржан 22.2.2017.године педагог школе Данијела Ракићевић,  наставна јединица 
„Васпитање средњег века –на дрору и у манастиру“. Ученици су имали на почетку часа 
мотивациону игру „Брод и стена“, затим су разговарали о корену речи васпитање и образовање, о 
старословенском писму. Затим су ученици били подељени у 4 групе и имали су  отворене логичке 
задатке. Све групе су решили своје задатке, на крају часа имали су игру „Таласи“, где су ученици 
причали шта су запамтили на часу. 
Четврти час одржан је 22.2.2017.наставница српског језика Слободанка Гавриловић, наставна 
јединица „Свети Сава“Војислав Илић. Ученици су имали отворене задатке које треба да пронађу у 
песми. Радили у у малим групама. 
Пети час је одржан 22.2.2017.наставник математике Миленко Петровић, наставна јединица 
„Разломци“. На карти Света наставник је са ученицима прорачунао колико је времена требало да 
Свет Сава дође до Хилендара. Ученици су прорачунавали колико је времена потребно да се пешке 
дође из тачке А у тачки Б. 
Шест час одрћан је 22-2.2017.наставница биологије Невенка Видојевић, наставна јединица „Сисари 
–Вук“. Наставница је кроз адегдоту увела ученике у наставну јединицу. Ученицима је било 
занимљиво. 
Седми час је одржан 23.2.2017,наставница енглеског језика Мирјана Матовић, наставна једница 
„Extra“. Систематизација Present Simple, кроз примере је обновљена наставна тема. 
Осми час одржан је 24.2.2017.педагог данијела Ракићевић  и наставница Слободанка 
Гавриловићсу са ученицима организовале квиз „Храст који нас окупља и чува“. Наставници који су 
учестовали и реализацији интегративне наставе су слали питања, а педагог је направила квиз. 
Ученици су били подељени у групе и свака група је имала своја  блок питања. Две групе су иале 
исти бтој бодова, па су искоришћена и бонус питања. Група Саво је победила. Ученици су показали 
да оваква настава је оставила добар утисак на ученике и градиво је боље савладано и усвојено. 
Акценат је стављен на функционално знање. 
                Подносилац извештаја:  Данијела Ракићевић 
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ТЕМАТСКА НАСТАВА – ШКОЛА БЕЗ ЗИДОВА 
 
 

У току школске 2016/17. године, у другом и  четвртом разреду у Прањанима је одржана 
тематска настава, и то: 

У септембру у сарадњи са учитељицом II разреда Славицом Јевтовић, реализован је 
тематски дан под називом Школа без зидова.  Присуствовали су директор, психолог, педагог и 
библиотекар – помоћник директора. 

Крајем новембра и почетком децембра сам реализовала интердисциплинарну наставу 
током 4 наставна дана, тј. 13 часова. Тема: Биљке нашег краја.Тематска настава је реализована у 
више наврата током целе године и као саставни део једног часа, кад год се за то указала 
могућност. 

                                                 Подносилаци извештаја: Мирјана Маћић и Славица Јевтовић 
 

ИНТЕГРАТИВНИ ЧАС 
 

Дана, 14. 03. 2017. године у  ОШ „Иво Андрић“ Прањани одржане је интегративни час на тему 
„Глас и говор“. У реализацији овог часа учествовали су наставница биологија  Јелена Гујаничић, 
наставница српског језика Горица Ристановић и наставник музичке културе Марко Станојевић. 

Циљ часа је био да се повеже градиво из биологије, српског језика и музичке културе, да се 
одради корелација ових предмета.  

Извршено је обнављање градива из шестог разреда у вези са гласовима и њиховим 
особинама( подела по звучности и по месту творбе). Повезивање особина гласова са начином 
њиховог изговара (положај гласних жица). 
 
                                                                                   Подносилац извештаја: Јелена Гујаничић 
 

ИНТЕГРАТИВНИ ЧАС 
 

Дана 16.2.2017.године у ОШ „Иво Андрић“ у Теочину одржан је интегративни час на тему 
„Биљке ног краја“. У реализацији овог часа учестовале су учитељице Ана Петровић и Ана 
Миловановић. 

Циљ час је био да се повеже градиво из српског језика, свет око нас, природу и друштво, 
музичко, да се одреди корелација ових предмета. 

Извршено је обнављање градива о првог до четвртог разреда. На крају су деца написали 
песму о воћу и поврћу које се гаји у њиховом крају. 
 
                                                                           Подносилаци извештаја: Ана Петровић и Ана Миловановић 
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ИНТЕГРАТИВНИ ЧАС 
 

Дана 16.2.2017.године у ОШ „Иво Андрић“ у Прањанима одржан је интегративни час на 
тему „Биљке ног краја“. У реализацији овог часа учестовале су учитељице Бранка Рајчевић и 
Снежана Голубов. 

Циљ час је био да се повеже градиво из српског језика, свет око нас, ликовна култура, да се 
одреди корелација ових предмета. 

Извршено је обнављање градива о првог разреда кроз различите предмете. На крају су 
деца написали разно воће и поврће од смесе од млека и праку, прах шећера, боја, кокоса.На крају 
часа смо били послужени производима које су правили ученици. 
 

                                                        Подносилаци извештаја: Бранка Рајчевић и Снежана Голубов 
 

 

АМБИЈЕНТАЛНА НАСТАВА 
 

Дана, 3.11.2016. године у  ОШ „Иво Андрић“ Прањани одржане је по први пут амбијентални 
час  на тему „Крвава бајка“. У реализацији овог часа учествовали су наставнице историје  Јелена 
Александров и Ивана Милекић, наставница српског језика Горица Ристановић и  15 ученика седмог 
разреда. 

Циљ часа је био да се повеже градиво из историје и српског језика,  да се одради корелација 
ових предмета. Прукупљање сирових података са лице места. Посета комплекса „21. октобар“-
Шумарице. Предавање је одржао кустос музеја, где су ученици хватали белешке. На основу 
прикупљених података ученици су направили презентацији и одржали су час 20.12.2016.године, 
часу су присустовали наставници , учитељи, директор, педагог, психолог и библиотекар. 
 
                                                                                   Подносилац извештаја: Јелена Александров 

ЈАВНИ  ЧАС У ПРАЊАНИМА 
 

У матичној школи „Иво Андрић“одржан је јавни час,поводом обележавања дана рођења 
Вука Стефановића Караџића, 8.новембра 2016. године ученици II и  IV разреда из Прањана 
осмислили су кратак програм. 
  На интересантан начин приказали су живот и дело нашег великана. Учешће у програму 
имали су и ученици I и III разреда. Тако су се овим заједничким наступом ученици млађих разреда, 
и овог пута,  достојно  одужили човеку са чијим делом се сусрећу већ у првим школским данима. 
 Присутни гости  учеснике су наградили аплаузом и речима хвалe.    
 

ЈАВНИ ЧАС У ТЕОЧИНУ 
Поводом обележавања дана рођења Вука Стефановића Караџића у издвојеном одељењу 

ОШ „Иво Андрић“ у Теочину ученици и учитељица су организовали  занимљив час. 
Приказана је презентација ученицима о животу и делу Вука Стефановића Караџића. Решавали смо 
скривене речи у реченицама, загонетке, питалице, такмичили се у вештини изговарања брзалица. 

Ученици су читали своје већ припремљене песме, а потом смо направили пано о нашем 
великану. 
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ЕДУКАТИВНЕ  РАДИОНИЦЕ 
 

На часовима одељењског старешине са ученицима 4-1 одељења, одржана је 
24.11.2016.године едукативна радионица под називом „Увредљиви надимци“. Ученици су уведени 
у час кроз мотивациону игру „Брод и стена“ затим су подељени у мање групе и свака група је 
имала задатак после одрађеног задатка ученици су презентовали своја решења. 
Циљ радинице: је ојачати личност детета, да сагледа проблем и да на најбољи начин дође до 
решења. 
Задаци: помоћи ученику да превазиђе проблем који је по његовом мишљењу велик и да се 
проблем лакше решава у групи. 

На часу одељењског старешине са ученицима 3-1 одељења, одржана је радионица под 
називом  „Наговорили су ме“. У уводном дели часа са ученицима је урађена мотивациона игра 
„Да-Не“. Затим су се ученици поделили иу мање групе и решавали су разне ситуације везане за 
њихово одељење. Вођа групе је презентовао решење ситуације, а чланови групе су помагали и 
допуњавали. На крају активности одиграна је мотивациона игра „Таласи“. 
Циљ: подстаћи ученике да при доношењу било какве одлуке, мора сагледати и његове последице. 
Између два зла изабрати оно које је мање. 
Задаци:имати свој став . 

На часу одељењског старешине са ученицима 6-1 одељења одржана је 25.11.2016. 
радионица под називом        „ Може ли се сукоб решити“.  
Циљ: помоћи ученику да сукоб решавају када нусу „бесни“,како да смање „бес“, „љутњу“ на што 
мању лествицу. 
Задаци: да јачају своју личност.   
 На часу одељењског старешине у издвојеноом одељењу у Теочину одржана 
15.11.2016.година ,радионица „Дечја права“. Овој радионици учестовали су и будући ђаци 
прваци.Ученици су научили како се ради у радионицама, да има доста и цртања и разне игре које 
покрећу мотивацију ученика. Ове игре се могу користити и у редовној настави, када опадне 
концентација ученика. 

На часу одељењског старешине одржана16.11.2016.године,  је радионица у 1-1 одељења 
под називом „Дечја права“. Ученици су научили начин  рада радионице, да нема посмартача, већ 
сви активно учествују у активностима. 
Ученици су позитивно реаговали. Пожелели су да имамо још оваквих радионица, јер на оваквим 
радионицама могу из помоћ решити проблем.  
У  реализацији ових радионица учестовала је Гордана Поповић. 
                                                                                                   Подносилац извештаја: Данијела Ракићевић 
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РЕАЛИЗОВАНЕ ПОСЕТE 

 ИЗВЕШТАЈ  О МАНИФЕСТАЦИЈИ  „АНДРИЋЕВИЈАДА“ У БЕОГРАДУ  2016.  
Осам  ученика,  седмог разреда  наше  школе,  су са директором  школе  Зораном Пантовићем и  
наставником  географије  Александров  Велимиром  били гости ОШ „Иво Андрић“ из  Београда 
(општина Раковица). 
Наша  школа  се одазвала  љубазном   и  срдачном  позиву Милана Пашића, директора ОШ „ Иво  
Андрић“  из  Београда   да  буде  учесник  манифестације  под  називом  „Андрићевијада  2016.-
ширимо  љубав“  у  периоду од 6-9. октобра 2016.године. Ова школа  је уједно  прославила  и свој  
јубилеј,  40 – то  годишњицу  постојања тј. Дан  школе,  а  и  реализовала  је  замисао  да  на једном 
месту сакупи све школе, које носе име  нашег славног  нобеловца. Осим  школе  домаћина и  наше  
школе  позиву  су  се  одазвале и  Српска  православна Гимназија  из  Загреба, ОШ „Иво Андрић“ из 
Бањалуке, ОШ „Иво Андрић“  из  Ниша и  ученици из  удружења  „ Златно  славејче“  из  Скопља, 
тако да је цела  манифестација  попримила  међународни  карактер. 
Ученици гости  су били  смештени  код  ученика  домаћина,  док је  за  одрасле  био  обезбеђен  
хотелски  смештај.  Програм  дешавања  је  био  врло  вешто  осмишљен  тако  да су  ученици  
током  преподнева  имали  такмичења  у  виду  квизова  знања  и  олимпијских  игара, затим су 
имали  радионице  из тематике о Иви Андрићу, а у дворишту школе су засадили и дрвеће  
пријатељства.  У  поподневним  часовима  су  имали  слободно  време  за  посете  знаменитости  
наше  престонице. Присуствовали су  и Свечаној  академији у Дому  гарде   на  Топчидеру у  част  
прослава  Дана школе, која је била  наш  домаћин. И  за  одрасле  учеснике  је било прегршт  
значајних  дешавања почев од посете манастиру Раковица, посете СО Раковица  и њеном  
председништву, посете Свечаној  академији, чувеној  Скадарлији  и  сл. 
Сви  учесници  су  се сложили  у  томе  да  ову  врсту  дружења  треба  неговати  и  наставити  и  
убудуће у  свакој  од  школа  учесница  прве  „Андрићевијаде“. 
 

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕТИ СПОМЕН- ПАРКУ „21 ОКТОБАР“ У КРАГУЈЕВЦУ   
 

Петнаест ученика из ОШ ,,Иво Андрић” посетило је Спомен- парк Шумарице у 

четвртак,3.11.2016.године. Посета је  имала за циљ да се наставни садржаји из историје и српског 

језика у вези са стрељањем ђака у Крагујевцу,  реализују на месту где се све и збило.Ученици су 

видели поставку у музеју,саслушали предавање кустоса, а затим их је водичпровеокроз парк 

указујући на знамените споменике. 

Посету су реализовале  наставнице историје и српског језика : Јелена Александров,Ивана 

Милекић, и Горица Ристановић. Овом путовању придружили су се педагог школе Данијела 

Ракићевић и Гордана Поповић помоћник директора. 

ИЗВЕШТАЈ О УЧЕШЋУ НА МАНИФЕСТАЦИЈИ ,,Street footbal Srbija “ 
 
              У периоду од 23. до 25. септембра  на теренима Гимназије одржана је манифестација,,Street 

footbal Srbija“.Догађај су заједнички организовали општина Горњи Милановац и Организација 

српски центар за развој спорта и културе ,, Спортикула  “ . 

           Пројекат има за циљ да промовише здрав живот, борбу против разлика, расизма , верске и 

националне нетрпељивости , као и свих облика насиља на спортским теренима, као и значај спорта. 

На  овој манифестацији узели су учешће и ученици наше школе. 
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ИЗВЕШТАЈ  О ОБЕЛЕЖАВАЊУ ЕДУКАТИВНОГ ФЕСТИВАЛА,,GM GREN  FEST “ 
 

Дана 26. 12. 2016. године , организован је Едукативни фестивал  ,, GM GREEN  FEST “ у Горњем 
Милановцу .Циљ фестивала  је учешће ученика наше школе у Еколошкој радионици  ,,Будимо 
маштовити , чувајмо планету и за време празника “ . Радионица је имала задатак да окити 
новогодишњу јелку ( са бусеном ) украсима од рециклажног материјала. 

У радионици су учествовале све школе са територије наше општине. 
Организатори фестивала су Канцеларија за заштиту животне средине општине Горњи Милановац и 
Удружења грађана. 

Кићење јелки било је планирано на центру , али је због кише организовано у просторијама 
Културног центра.Дванаест ученика млађих разреда је учествовало  у кићењу јелке од украса које су 
они направили и донели.Све јелке су лепо окићене. 

После процене жирија наша школа је добила диплому  за јелку са највише еко украса.Деца 
су била срећна и одушевљена , видела су разне идеје маштовитих вршњака , размењивали искуства 
и дружили се. Добили смо два новогодишња пакетића са слаткишимаи сендвиче. Д ружење је било 
забавно. 

За крај дружења најлепшим украсима ученици су окитили јелку на центру која ће красити 
град током предстојећих празника. 
 

ПОСЕТА ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ 
 

 Дана 9.марта 2017,године, са тридесетак ученика  старијих разреда из Прањана, посетили 
смо Градску библиотеку ,, Владислав Петковић Дис“ . Градска библиотека је  иначе  
матична библиотека за све школске библиотеке Моравичког округа. Библиотекари су 
упознали ученике са фондом књига и разним активностима које организују током године 
са најмлађим члановима. 
 

САОБРАЋАЈАЦ КОД НАС 
 

Наше најмлађе ученике  школе у Прањанима , у четвртак 6.10. 2016. године посетио јеполицајац 

Милан из ПУ Горњи Милановац. На веома пригодан начин разговарао је са ученицима о 

правилном понашању у саобраћају. Посебно је било речи о следећем: 

-како треба правилно да се крећу на путу где нема тротоара, 

- где да седе док се возе у аутомобилу, 

- како да се понашају при вожњи аутобусом, 

- како и где да прелазе пут и улицу , 

- где и како да возе бицикл, 

- o вожњи трактором и сл. 

Тога дана поводом Дечје недеље нашу школу  посетили су  и  ученици млађих разреда из 

Каменице са својим учитељима , Милисавком Бабовић и Бојаном Ђуровићем . 

Присуствовали часовима, предавању ,, Безбедност у саобраћају “  , посетили школску библиотеку и 

изнајмили књиге на читање чији су верни посетиоци одавно, дружили се са свијим вршњацима у 

спортској хали , присуствовали приредби поводом пријема првака у Дечји савез.  

Отишли су са пуно лепих утисака  уз обећање да ће нас опет посетити. 
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ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕТИ ФЕСТИВАЛУ НАУКЕ 
 

Дана, 16. децембра 2016. петоро колега, предметних наставника из ОШ „Иво Андрић“ 

Прањани је упућено на службени пут у Београд.То су наставнице Биологије, Јелена Гујаничић и 

Невенка Видојевић, наставница Хемије Драгана Бабовић, Наставник Физике Александар 

Миловановић и наставник Географије Велимир Александров.  Циљ путовања је била посета 10. 

Фестивалу науке, који се одржавао у просторијама Београдског сајма. Поред наставника на пут је 

кренуло и 15 ученика, углавног седмог и осмог разреда из сва три одељења наше школе.  

На поменутој манифестацији ученици су могли да виде, а и да учествују у разним 

експериментима везаним за физику, хемију, биологију, географију и математику. Ученици су добили 

задатке да пажљиво пишу и фотографишу занимљиве детаље јер ће по повратку са Фестивала 

својим другарима презентовати шта су видели, чули и нучили. Договорено је да направе један 

извештај у виду  ППТ презентације.  

Током самог путовања и боравка у Београду, није било никаквих проблема. Наставници и 

ученици су изузетно задовољни оним што су видели и сматрају да је ово путовање имало ефекта. 

 

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕТИ ПОЗОРИШНОЈ ПРЕДСТАВИ У ДОМУ КУЛТУРЕ ЧАЧАК 
 

       Дана 9.3.2017. године, тридесетак ученика  виших разреда из Прањана ,гледало  је 

позоришну представу ,, Ми деца са станице ЗОО “ , рађену по истоименом роману 

Кристијане Ф. . 

Представа је приказана у Дому културе у Чачку ,у великој сали са почетком у 12. часова. 

,,Ми деца са станице ЗОО“  је прича .о девојчици која је са четрнаест година постала тешки 

зависник од хероина.Намењена је тинејџерској популацији , али и одраслима који чине 

веома битан фактор у спречавању једне од најокрутнијих болести. 

Тешка тема, деца у њој на само неколико метара од нас , дочаравају своју генерацију у 

канџама  најопакије болести савременог друштва. 

Представа је јако поучна.Врло директно упозорава на све опасности које долазе у 

експериментисању младих људи са наркотицима.  

 

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕТИ СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА 
 
По плану професионалне оријентације за ученике осмог разреда реализоване су две посете 
средних стручних школа. Школе су промовисали своје образовне профиле, начин рада и начин 
запошљавања. Ученици су могли да постављају питање предавачима све што их је занимало у вези 
школе. 
Дана 19. маја 2017.године у посети наше школе била је школа из Пожеге Пољопривредна школа. 
Ученици су постављали питање о свим образовним профилима, као и начин рада  и запољшавања.  
Дана 26.маја 2017.године у посети наше школе била је школа из Чачака Префрамбено-
угоститељска школа.  Предавачи су причали о могућностима запошљавања и начину рада њихове 
школе. 
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5.РЕАЛИЗАЦИЈА  АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ 
 

ИЗВЕШТАЈ О СВЕЧАНОМ ПОЧЕТКУ НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 2016/2017. 
 
Основна школа ,, Иво Андрић“  Прањани огласила је почетак нове школске године 

свечаним подизањем  школске заставе и симболичним звоњењем са школскеспомен-звонаре. 

Заставу је подигао ђак првак Никола Дамљановић , у присуству директора школе Зорана  

Пантовића и ученика седмог  разредаНемање Старчевића. 

Овом догађају су присуствовали ученици школе, учитељи и наставници, као и многобројни 

родитељи који су великим аплаузом поздравили почетак нове школске године. 

Присутнима се обратио  директор школе Зоран Пантовић,  пожелевши свима срећан и успешан 

почетак школске годинe. 

 

ИЗВЕШТАЈ О ОБЕЛЕЖАВАЊУ ДАНА ЧИСТИХ ПЛАНИНА 
 

             Чистоћа и очуваност планина су нам потребни и више него што смо ми тога заиста свесни.На 

то нас подсећа важан дан у години – Светски дан чистих планина. Овај дан се обичнообележава 

обављањем еколошких активности, попут акција чишћења, посета природи,планинарења. 

          Пројектни дан наше Еко- школе одржан је 26.септембра 2016.године. Тим поводом, ученици II 

и IV разреда из Прањана су заједно са својим учитељима припремили садржајан програм у 

видутематског дана, који је организован у непосредној околини школе под називом – Школабез 

зидовa. 

 

ДАН ЗДРАВЕ ХРАНЕ 
 
                 Основна школа ,,Иво Андрић“ је као и претходних година,16.10.2016.г.обележила 

Светскидан здраве хране.Основни циљ обележавања овог дана је промоција здравих 

животнихнавика-здраве,разноврсне и правилне исхране,која је најбитнији фактор за 

здрављеученика. 

                Ученици продуженог боравка су са својом наставницом,Снежаном Голубов, 

припремили програм где су кроз поруке из АЗБУКЕ ЗДРАВЉА,упознали остале ученике и присутне 

госте драмски приказ са тематикомса значајем правилне исхране и богатством 

природнихплодова.Такође је изведен здраве хране. 

               Након приредбе ученици су од плодова,које су сами донели,веома креативно правили 

разне декорације и икебане. Најзанимљивији је био практични део када су припремаливоћну салату 

коју су са задовољством дегустирали.Ученици су направили изложбу готових производа -зимнице 

које су  донели. 
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ИЗВЕШТАЈ СА ПРОСЛАВЕ ДАНА ШКОЛЕ 
 

 Дана 12.октобра 2016.године  наша школа прославила је свој 158. рођендан.Тим поводом 

приређен је краћи културно-уметнички програм. 

Школски хор је отворио приредбу химном ,,Боже правде“. Ученици старијих разреда извели су 

драмски текст ,, Правда и кривда “ . Песмицу ,,Colours“ на енглеском језику извели су ученици 

првог разреда, а ученици петог и шестог разреда наступили су са рецитацијoм ,,Childern learn what  

thex live “ . 

На немачком језику изведене су песмице  ,,Das ABC Lied “ , ,, Froh und traung “ и краћа представа 

,,RosaKatzchen“.  

У свечаном програму посвећеном Дану школе , наступиле су песникиње  Радмила 

Рубаковић и Олгица Миловић Лазовић ,које су присутнима рецитовале своје песме и говориле о 

значају екологије и очувању животне средине. 

На крају програма присутнима се обратио директор школе, Зоран Пантовић . 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О ОБЕЛЕЖАВАЊУ МИСИЈЕ „ХАЛИЈАРД“ 
 

У петак 18.новембра 2016. године  нашу школу посетила је делегација САД, амбасадор Кајл 

Р. Скот,део дипломатског кора,британски војни аташе Фриц  Гибон, представник британског 

ваздухопловства Рис Норман и пуковник војске  Ник Илић. 

У сали наше школе одржан је концерт оркестра ваздухопловства САД  који је забављао 

присутне госте , ученике и наставнике џез композицијама тридесетих и четрдесетих година 

прошлог века. 

ИЗВЕШТАЈ О СЕМИНАРУ КОЈИ ЈЕ ОДРЖАН У НАШОЈ ШКОЛИ „КАКО 
МИСЛИТИ ДРУГАЧИЈЕ: ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО И ДИВЕРГЕНТНО“ 
 

 Дана   8. и 9.октобра 2016.године у матичној школи у Прањанима  одржан је семинар: „Како 
мислити друкчије: интердисциплинарно и дивергентно“.   Семинар носи 24 бода.  
Аутори семинара су: др Јасмина Шефер, научни саветник и др Јелена Радишић, истраживач 
сарадник, Институт за педагошка истраживања. Водитељи семинара су : др Јасмина Шефер, Зорица  
Милић и Данијела Стипановић. 

Семинар су похађала  23 учесника. 
Циљ семинара : увођење наставника у тематско –интердисциплинарно планирање и 

подстицање креативног мишљења ученика у настави. 
Првог  дана  семинара  одржана   је теоријска  обука  наставника за подстицање и развијање 

ученичких потенцијала (дивергентног мишљења и решавање проблема отвореног типа, логичког и 
критичког мишљења, вишеструких способности, унутрашње мотивације, знања, вештина и 
вредности). 

Други   дан семинара је био посвећен тематском часу –интердисциплинарна настава.  
Трећи дан семинара одржаће се током дтугог полугодишта  када ће се извршити анализа тематске 
наставе и добити сертификати. 
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Трећи дан семинара је одржан 8.априла 2017.године, замишљен је у реализацији тематске 
наставе. Наставници су путем презентације, фотографија и припрема презентовали свој час, као и 
потешкоће које су имали при реализацији. 

Од аутора семинара смо добили позитивне критике за одржане часове и ссавете како 
можемо то применити у пракси.  
 

ИЗВЕШТАЈ О СЕМИНАРУ КОЈИ ЈЕ ОДРЖАН У НАШОЈ ШКОЛИ „ИГРА У 
НАСТАВИ“ 
Дана   23.јуна 2017.године у матичној школи у Прањанима  одржан је семинар: „Игра у настави“.   
Семинар носи 8 бодова.  

Семинар су похађала  28 учесника. 
Циљ семинара : поспешити наставу кроз различите иновативне игре. Игре у настави су према 

исртаживању показане као веома добре у усвајању новог градива. Ученици кроз игру најбрже и 
најбоље усвајају знање.  
Семинар је одличан јер је све кроз практични део, који може да се употреби у раду и 
заинтересовати ученике да науче ново.  
 
 

ИЗВЕШТАЈ О СЕМИНАРУ КОЈИ ЈЕ ОДРЖАН У НАШОЈ ШКОЛИ „ОБУКА 
КОРИШЋЕЊА ПАМЕТНЕ ТАБЛЕ И НАСТАВИ“ 
 
Дана 22.августа 2017.године у матичној школи у Прањанима  одржан је семинар: „Обука за 
коришћење паметне табле у настави“.   Семинар носи 8 бодова у установи.  

Семинар су похађала  25 учесника. 
Циљ семинара : поспешити наставу кроз  коришћење мултимедијалних наставних средстава 

у настави. Знање 21 века захтева и познавање, примену и праћење нових технологија у настави..  
Семинар је одличан јер је све кроз практични део, који може да се употреби у раду и 
заинтересовати ученике да науче ново.  
 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДЕЧЈЕ  НЕДЕЉЕ 2016. 
Обележавање Дечије недеље је од од 3.до 9.октобра 2016. 

 Мото  је "НЕЋУ ДА БРИГАМ, ХОЋУ ДА СЕ ИГРАМ!" 

Ученици млађих разреда из Прањана, са својим учитељима, библиотекаром, педагогом и  

учитељицом из продуженог боравка обележили су Дечју недељу низом активности: 

Програм: 
3. октобар (понедељак) 
Шарамо плато испред школе 
4. октобар (уторак) 
Радионице на тему: ,,Нећу да бригам, хоћу да се играм“ 
5. октобар (среда) 
Презентација  ,, Дечја  права и дужности “ 
6.октобар  (четвртак) 
Приредба ,,Пријем ђаку прваку“ 
7. октобар (петак) 
У здравом телу – здрав дух – спортске активност 
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ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ У ИЗДВОЈЕНИМ ОДЕЉЕЊИМА 
 

Обележена Дечја недеља у Каменици 
         Ученици нижих разреда ОШ ,,Иво Андрић" у Каменици, Дечију недељу обележили су низом 

активности. Дечија недеља је почела оцртавањем спортских терена кредама у боји, а други дан се 

наставила са спортским активностима. Трећи дан су ученици имали 

,,слатки дан",где су са учитељицом правили посластице у ђачкој кухињи. Четврти дан су 

посетилиматичну школу у Прањанима, где су присуствовали приредби посвећеној ђацима 

првацима, али и такође предавању ,,Шта знаш о саобраћају?", а потом у библиотеци разменили 

књиге. 

Дечија недеља је завршена маскенбалом и поделом поклона првацима. 

 

Обележена Дечја недеља и у Теочину 
Понедељак,03.10.2016. 

Дечја недеља ове године се одржава под слоганом „Нећу да бригам, хоћу да се играм“. Наша школа 
традиционално обележава ову манифестацију низом активности.    
Уторак,04.10.2016.- Спортски дан – 
Кроз спортске активности промовисало се другарство, толеранција и здрав начин живота.   

Сви ученици су показали љубав према атлетици и веома изражен такмичарски дух. 

Среда,05.10.2016.Презентација „Дечја права“ 

Педагог и библиотекар наше школе одржали су презентацију за ученике „Дечја права“. Ученици су 

проширили своја знања из наведене теме. Лепо дружење за овај дан оставила је игра –Пољубац. 

Четвртак,06.10.2016.  - Дан музике – 

Ученици су развијали креативност у музичким активностима – извођење и слушање музике.                                         

Петак,07.10.2016.  - Приредба –  

Реализована је приредба за предшколце. Припремљен је пригодан програм (песмом и  

рецитацијама) ученика са одговарајућом темом везаном за игру и школу. 

                                      - Радионица -  

Ученици су имали радионицу на којој су израдили пано на тему: „Нећу да бригам, хоћу дасе играм“. 

Поводом затварања Дечје недеље ученици су написали стихове: 

„Дечја недеља је радост права за ђаке сада. 

Игру и песму волимо ми и радујемо се сви. 

Спорт нам много пружи и дружење радо нуди. 

Поклони и честитке обрадују нас. 

ВОЛИМО ШКОЛУ ТО ЈЕ ПРАВО СВИХ НАС“. 
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ПОСЕТА   ЗНАМЕНИТОСТИМА У  ОПШТИНИ ГОРЊИ  МИЛАНОВЦ  
 

У оквиру Дечје недеље у школској 2017/2018.години планирам да ученицима 
издвојеног одељења Основне школе „Иво Андрић“ из Теочина реализујем посету граду 
Горњем Милановцу. 

Ученици ће имати прилику да посете: Културни центар (Библиотека Браћа 
Настасијевић,Модерна галерија Културног центра); Музеј рудничко-таковског 
краја(радионица у организацији кустос педагога и ученика); Норвешка кућа(обилазак 
музеја). 
                                                                                                                Ана Петровић, маст.учит. 
 

ИЗВЕШТАЈ О ОБЕЛЕЖАВАЊУ ЕВТОПСКОГ ДАНА БОРБЕ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ 
ЉУДИМА У ПРАЊАНИМА И БРЕЗНИ 

 Поводом Европског дана борбе против трговине људима 18. октобра 2016.  чланови 
Вршњачког тима за заштиту ученика од насиља  издвојеног одељења школе у Брезни уредили 
супано са овом темом. На паноу су текстови који одговарају на нека питања која су ученицима, 
углавном, непознаница: шта је то трговина људима и који су њени најчешћи облици, косу најчешће  
жртве трговине људима  и како то људи постају, ко су трговци ... Свакаконајвећу пажњу скрећу слике 
са порукама попут : СЛОБОДА НЕМА ЦЕНУ, ЈА НИСАМ РОБА  исл. 

Поводом Европског дана борбе против трговине људима чланови вршњачког тима из 
Прањана осмислили су пано посвећен овој теми. Циљ је био да се укаже на овај, све 
распострањенији  вид експлоатације људима. На креативан начин ученици су настојали  да 
информишу   ученике, наставнике и родитеље  о облицима трговине људима, факторима  који 
утичу да особа постане жртва и укажу на фазе трговине људима. Посебан акценат јестављен на 
начин како се заштити и како помоћи другима уколико приметимо знакекоји могу указивати на 
експлоатацију људи, посебно деце 

САЈАМ КЊИГА –БЕОГРАД 30.10.2016.ГОДИНЕ 
 
Дана 30.10.2015. године наставници ОШ“Иво Андрић“ Прањани су посетили Сајам књига у 
Београду.На сајам је кренуло 25 учитеља и наставника који су обишли многе штандове и купили 
стручну литературу.Полазак из Прањана је био у седам и тридесет, а повратак је био заказан у 17 
часова из Београда. 
Трошкове превоза и улазница сносила је школа, пошто се посета Сајму књига налази у Годишњем 
плану рада школе за школску 2015/2016.годину. 

ИЗВЕШТАЈ О ПРОСЛАВИ МИТРОВДАНА У БРЕЗНИ 
 

У уторак 8. новембра 2016. године  у издвојеном одељењу ОШ „Иво Андрић“ у Брезни 
приређена је приредба поводом прославе Митровдана, сеоске и школске славе.   
    Приредбу је отворио школски хор химном „Боже правде“. Потом је публика имала прилику 
да погледа  наступ  КУД-а ФРА. Ученици нижих разреда публици су се представили рецитацијама 
које су припремили. 
 Школски хор је извео и композицију „Вера наша православна“ . Ученици виших разреда 
извели су представу „Пепељуга“, која је забавила и насмејала публику. Публика је уживала 
слушајући песму „Заспао Јанко“  у извођењу ученика Ђорђа, Ленке и Милице Вујанић.  
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     Последња тачка овогодишње приредбе био је насутуп КУД-а ФРА, а потом се присутнима 
обратио директор школе. 
     Уз закуску и коктел, дружење се наставило после програма у просторијама наше школе. 
 

ИЗВЕШАЈ О ТЕОЧИНСКИМ ДАНИМА 
 

Пре пет година први пут смо организовали манифестацију „Теочински дани“. 
Идеја наших ученика била је да негујемо игру и песму, дружење, да окупимо ученике и 
наставнике, бивше ученике и наставнике школе који су својим ентузијазмом допринели 
образовању села и жеља да прерасте у једну лепу традицију. 

Ако је село Теочин добило име по лепотама којима обилује нека ови дани буду лепи 
дани за децу, њихову  будућност и будућност села. 

Овом приликом директор школе Зоран Пантовић доделио је захвалнице бројним 
појединцима, организацијама и предузећима за подршку манифестацији коју школа 
организује. 

Програм је отворио школски хор са песмом „Боже правде“.Публика је уживала у 
драматизацији одломка „Пепељуга“, рецитацијама ученика, хорском извођењу песме на 
немачком језику. Програм су својим наступом увеличали КУД „ШУМАДИЈА“ из Горњег 
Милановца и КУД „ФРА“ из Чачка. 

Стихове за децу казивао је професор Високе школе у Чачку мр Миливоје Брковић, 
родом из Теочина и учитељ у пензији Милош Милетић из Каменице. 

Као и претходне године, и ове смо организовали мини ликовну колонију, на којој су 
учествовали ученици из Теочина и Брезне уз подршку сликарке Александре Луковић. 
После програма дружење се наставило уз закуску и коктел у просторијама школе. 
У Теочину 
19.04.2017.год.                                                                                                      Ана Петровић 

ИЗВЕШТАЈ О КИЋЕЊУ ЈЕЛКЕ У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ У ПРАЊАНИМА 
 

Дана 26.децембра 2016.године,у холу школе у Прањанима окитили су јелку поводом 
Новогодишњих празника. У кићењу јелке учестовали су педагог Данијела Ракићевић и ученици УП. 
Циљ кићења јелке је да ученици знају да чувају украсе и да умеју да их правилно распореде. 
Развијање код ученика естетско васпитање. 

Данијела Ракићевић, педагог 

ИЗВЕШТАЈ О КИЋЕЊУ ЈЕЛКИ У ШКОЛСКОМ ДВОРИШТУ 
 

          У среду , 30.12.2015. године  ученици  у матичној школи у Прањанима китили су јелке у 
школском дворишту са украсима од рециклираног материјала. 
Чланови жирија су били: Данијела Ракићевић, педагог, Снежана Голубов, учитељица продуженог 
боравка и Гордана Поповић, библиотекар.Жири је за најлепше украшену јелку прогласио јелку  
ученика  III разреда , са највише еко-украса награђени су ученици IV  разреда и најкреативнију 
јелку награђени су ученици VII разреда. Ове године су уручене три нагреде новогодишњи пакетић. 
   Награде је уручио директор школе Зоран Пантовић,  захвалио се свим ученицима и њиховим 
наставницима на уложеном труду и учешћу у кићењу јелки. 

 
   Гордана Поповић 
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ИЗВЕШТАЈ О ОРГАНИЗОВАЊУ НОВОГОДИШЊИХ  КВИЗОВА 
„СВЕЗНАЛИЦА“ И  „ЗНАЊЕ ЈЕ БЛАГО“ 

 
 У  Oсновнојшколи „Иво Андрић“ Прањани, одпрошле године  одржава се Новогодишњи 
квиз  под називом  „Знање је  благо“ за  ученике старијих разреда. Квиз је организован у задњој 
недељи децембра, али је ове године  померен, збо гепидемије  грипа и одржан је  12. јануара 
2017.године. 

Од ове  године због  великог   интересовања  ученика  трећег  и  четвртог  разреда, 
организован   је квиз „Свезналица“. 
Циљеви  квизова  су : дружење, међусобно  упознавање, показивањезнања и вештина, развијање 
такмичарског  духа и толеранције. Циљеви квиза   нису  репродукција стечених  знања  само   у 
школи, већ и  информисанос т    ученика  ван  школе, свакодневног  живота   и из  опште  културе. 

Поред  блок  питања  ученици  су  требали  да покажу и своје  вештине   у   многим  играма. 
Учесници  квиза „Свезналица“ су  ученици  из  Гојне Горе, Коштунића, Теочина и  Прањана. 

Учестовало  је 20  ученика  распоређених   у  5  екипа.Победник   квиза „Свезналица“ је  екипа „Д“ , 
коју су чинили    ученици:  Александар Бабић  3-1, Катарина Трифуновић 3-1, Алекса Савић  4-6, и 
Алекса Толић 4-1. 

Учесници  квиза „Знање  је  благо“ су  ученици  из  Прањана и Брезне.  Учестовал о    је 12 
ученика  распоређених  у  3  екипе. Победник  квиза „Знање  је   благо“ је  екипа „Сунце“ из 
Прањана,  коју  су  чинили   ученици:   Лука Вуковић 5-1, Невена Томовић 6-1, Љубица Дамљановић 
7-1 и Милица Бјелаковић 8-1. 

Овај  квиз  је  подржала СТР „Аница“ из   Богданице, која је припремила осам 
новогодишњих  пакетића  за  чланове  победничких  екипа , а школа је учеснике квиза наградила 
дипломама  и захвалницама. 

Идејни  творци  квиза  су  Данијела  Ракићевић, педагог и Јелена  Александров, наставница 
историје. Велику  подршку и помоћ пружиле   су   колеге   Гордане  Поповић, помоћника  
директора,  СнежанаГолубов,   учитељица  продуженог  боравка, Слободанка   Гавриловић, Горица 
Ристановић  и  Славица Јовићевић- Бабовић , наставнице   српског језика,  Јелена   Петровић, 
наставница биологије,  Мирјана  Матовић, наставница енглеског   језика, Александар  
Миловановића, наставник  физике,  Драгана  Бабовић, наставница хемије,  МилеваГлишић, 
наставница   математике   и   Ивана  Милекић, наставница   историје. 

Аниматор   у   извођењу  игара  је  персонални  асистент  Саша Васиљевић.  Овог  квиза не 
би било  без  велике  подршке   Зорана  Пантовића,   директора   школе, који подржава предлоге 
запослених   и   иновације   које   они   предложе. 

 
        Данијела Ракићевић, 
        Јелена Александров, 
         Зоран Пантовић 

 

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕТИ ДЕДА МРАЗА У ПРАЊАНИМА 
 

Свим ученицима првог разреда и ученицима који раде по ИОП-у од општине Горњи 
Милановац и компаније “Swisslion Таково“, добили су новогодишње пакетиће.У издвојена 
одељења директор школе је поделио пакетиће. У матичној школи  30.12.2016. године,маслирали 
смо   учитељицу првог разреда  Бранку Рајчевић у Деда Мраза. У припреми маске учестовале су 
Снежана Голубов, Данијела Ракићевић, Гордана Поповић и Радован Поповић. 

Деца су била изненађена овој посети. 
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ИЗВЕШТАЈ СА ОБЕЛЕЖАВАЊА ШКОЛСКЕ СЛАВЕ СВЕТОГ САВЕ 
 
Као што се у сваком православном дому са љубављу и радошћу припрема и дочекује дан крсне 

славе, тако смо и ми у својој школи, свом другом дому, традиционално, и ове године, припремали, 

дочекали и прославили нашу школску славу - Светог Саву. 

 Након што је школски хор под вођством  наставника музичке културе, Марка Станојевића, извео 

Химну Светом Сави,следећа тачка програма била је представа  ,,Домаћи о Светом Сави “ , коју је за 

ову прилику припремила Снежана Голубов,учитељица продуженог боравка. Драмска секција чији је 

руководилац Горица Ристановић , наставница српског језика наступила  је  ове године приказом 

животописа Светог Саве.Затим су чланови Библиотечке секције извели драмски текст ,, Ко је Свети 

Сава ?“ коју је за ову свечаност припремила Гордана Поповић библиотекар. 

Приредба је испраћена великим аплаузом задовољних гледалаца. 

Круну свечаности чинио је наступ наших најмлађих ученика, Малог фолклора школе, који су својим  

играма изазвали  одушевљење свих присутних. Мали фолклор припрема и води 

КУД ,,Абрашевић“  из Чачка. 

Овим надахнутим и креативним програмом у част и славу заштитнику српских школа, ученици и 

наставници наше школе су још једном показали сва своја умећа, глумачке и музичке способности, 

дали леп пример и подсетили нас да треба да следимо пут светосавља и животне истине које нам је 

Свети Сава оставио у наслеђе. 

Ученицима, радницима и гостима ОШ „Иво Андрић “, обратио се директор школе Зоран Пантовић , 

који је поздравио све присутне, честитао школску славу и посебно се захвалио родитељима ученика 

8. разреда , овогогодишњим светосавским домаћинима школе, на челу са Милољубом 

Ристановићем, одељењским старешином ученика.  Уследила је додела Светосавских  признања и 

Захвалница заслужним радницима и ученицима школе. 

Молитвама свештеника, садашњих и будућих домаћина, деце, радника школе, и свих присутних 

гостију,  следило  сечење славског колача чиме је обележен најсвечанији тренутак дана. 

                                                                Гордана Поповић 
 
 

МАСКЕНБАЛ У НАШОЈ ШКОЛИ 
         Наша школа традиционално сваке године у марту одржава Маскенбал. Овога пута ова 
лепа манифестација реализована је у четвртак 2.3.2017. у матичној школи. Учествовали су 
ученици из Гојне Горе, Каменице,  Коштунића, Теочина и Прањана, као и предшколци из 
Прањана и Каменице. 
 
Маске су биле интересантне и креативне, па комисија, коју су чинила два члана из Културног 
центра ,,Абрашевић“ и Снежана Голубов, наставница  продуженог боравка имали су заиста 
тежак задатак због великог броја учесника и јаке конкуренције у читавом Моравичком 
округу. Прогласили су 12 победничких маски  и позвали их на   финалну манифестацију која 
ће се одржати  у недељу 5.3.2017. године. у Музичкој школи  у Чачку.  
Потрудили су се да свима улепшају дан следећи учесници такмичења: 
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1. Алекса Савић - маска ,, Страшило “ , Коштунићи   ,4. разред 

2. Николина Трнавац –маска ,, Житна краљица “ , Гојна Гора  3.разред 

3. Милица Лазовић –маска ,, Сунђер Боб “ , Гојна Гора ,  4.разред 

4. Елена Антонијевић –маска ,, Вештица “ , Прањани  2.разред 

5. Елена Милутиновић –маска  ,,Пролеће “ , Прањани   1.разред 

6. Маша Јевтовић –маска ,, Пролећна вила “ , Прањани   1.разред 

7. Јована Станојевић –маска,,Јесења краљица “ , Прањани , 1.разред 

8. Групна маска ,, Пекари “ , Каменица , 1. и 3. разред 

9. Ивана Весковић-маска ,, Вила природе “ , Теочин , 3.разред 

10. Вук Дринчић –маска ,, Гусар “ , Теочин , 2.разред 

11. Групна маска  ,, Принцезе“ – Каменица, Гојна Гора и Прањани 

12. Милица Милошевић- маска ,, Мини Маус“ Прањани , предшколац 

Жири је све учеснике похвалио и пожелео им да и у будуће учествују и буду још успешнији. 

ГОСТИ  ИЗ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ ИЗ ЧАЧКА 
 
У нашој 3.3.2017. школи су наставници музичке школе из Чачка упознали су ученике о жичаним 

инструментима и познатим композиторима.Ученици су сазнали о следећим жичаним 

инструментима виолина, виола, виолончело и контрабас. Као и о тоналитету и солмизацији. За 

сваки инструмент је била уводна прича о наставку и начину музицирања. 

 

ПРОГРАМ „ПРОЛЕЋЕ УЖИВО“ –ПРЕДАВАЊЕ О ПТИЦАМА 
 
     Дана 16.5.2017. године у оквиру програма ,, Пролеће уживо “  у школи у Прањанима 
Зоран Рајичић ,орнитолог је одржао предавање о птицама и заштити животне средине. 
Ученици од петог до осмог разреда су присустовали предавању „Пролеће уживо“. Упознали 
су се са разним врстама прица које живе у нашим крајевима и на који начин су укључене у 
заштити животне средине. Да болесне питце не смеју дирати. 

 

БАЛЕТСКА ПРЕДСТАВА „ЖИВОТНА ДОБА“ 
   У Нашој школи су 31.5.2017. године,  гостовали позориште „Шарени 

сунцокрети“.Представ је изведена у три осмогодишње школе Прањани, Каменица и Брезна. 
Назив представе „Животна доба“На почетку представе обратила се публици директор 
позоришта Тања Дамјановски. 

Представа нема текст, већ су радње у пратњи балета. Кроз занимљиву причу и четири 
годишња доба, пролеће – рођење, лето – младост, јесен – родитељство, зима – бака и дека 
са унуцима, сви присутни су уживали уз покрете балета и плесне сцене.Композитора А. 
Вивалдија. Балет су изводили два професионална балетска уметника Јелена Миловановић 
и Стефан Миликић. На симболичан начин описује животни циклус мушкарца и жене од 
рођења па до доба баке и деке. 

Игра, покрет и музика су уметност са изразом елеганције која је изазвала велико 
одушевљење наших ученика и жељу за забавом.   
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МАСКЕНБАЛ У ЧАЧКУ 
Традиционални маскенбал, који организује КУД „Абрашевић“ у сарадњи са основним 
школама, одржан је у Музичкој школи у Чачку, 05.03.2017.године. 
Ученици млађих разреда, уз подршку учитеља и родитеља, представили су своје 
креативне маске. Жири је оцењивао креативност, маштовитост и оригиналност. Све 
учеснике је похвалио, а награде за најбоље маске добили су ученици наше школе: 
 

ТАКМИЧАР РАЗРЕД И ШКОЛА МАСКА 

Николина Трнавац 3.разред –Гојна Гора ,,Житна краљица“ 
Награда публике ,2.место 

Милица Лазовић  
4.разред-Гојна Гора 

„Сунђер Боб“ 
Награда за савремену 
маску ,2.место 

Јована Станојевић 1.разред-Прањани ,,Јесења краљица “ 
Награда за изворну 
маску,3.место 

Ивана Весковић 3.разред-Теочин „Вила природе“ 
Награда за изворну 
маску,3.место 

 

СВЕТСКИ ДАН ДЕЧЈЕ КЊИГЕ 
 

                     Међународни дан дечије књиге у целом  свету се обележава 2.априла од 
1967.године  у знак сећања на рођење писца Ханса Кристијана Андерсена. 
Дански књижевник , рођен 2.априла 1805.године , данас је познат као ,,краљ бајки “ . Сва 
деца света знају за његове бајке ,, Ружно паче “ , ,, Снежна краљица “ , ,, Принцеза на зрну 
грашка “ , ,, Девојчица са шибицама “ ... Андерсенова дела су преведена на више од 80 
језика и била су надахнуће за стварање многих позоришних и балетских представа. 
Тим поводом у понедељак 3.4.2017. године чланови Библиотечке секције извели су за 
предшколце ,ученике и  наставнике  драматизовану бајку ,, Трнова Ружица “. 
Затим је следио песнички час. Својим песмама представиле су се  наше драге гошће 
Радмила Рубаковић и Олгица-Миловић-Лазовић из Чачка.Казивајући стихове песама 
пробудиле су у малишанима жељу да и сами  пишу песме. 
И за крај дружења ђаци прваци представили су се својим првим стиховима 
 

ШКОЛСКА СЦЕНА 
 
Наша школа се  одазвала  матифестацији  Школска  сцена, коју организује  Културни центар Горњи 
Милановац са три представе. 

Прва  представа  је реализована  у  17 . маја 2017 године , у 10 часова у  издвојеном  
одељењу у Брени. Назив представе   је  „Пепељуга“, аутор  текста  је  Златко Грушановић , а  
режисер  Славица Јовићевић –Бабовић.  Учестовало  је  пе т  ученика  старијих  разреда.  Ученици  
су  лепо  извели  представу  и  добили слаткише   за  укључивање ,   а   наставница  је   добила  



43 
 

Захвалницу за покретање   ове   манифестације  у  Брезни. Ученици  из Срезојеваца  и Теочина 
присустовали су представи. 

Друга представа је реализована 17.маја 2017.године у 11:30 часова. Назив луткарске 
представе је „Лутка Евровизије“. Аутор  текста  и режисер   је  Милољуб   Риставовић, наставник 
физичког васпитања. На представи   је  учестовало  11 ученика  нижих  разреда. Лутке за представу  
је направио наставник. 

 Tрећа представа је реализована 17.маја 2017.године у 12 часова у издвојеном  
одељењу  у  Назив представе је   „Деца су увек у праву“ . Аутори текста су Александра 
Ђурић и Марта Гајић, а драмски текст је развијен у оквиру пројекта MEDIATE. Представу је 
режирала Слободанка Гавриловић.  Учествовало је пет ученика петог разреда, једна 
ученица шестог и шест ученика седмог разреда.  

Фестивал је и ове године био ревијалног  карактера, па је представа одиграна на 
спортском терену школе.  Представници Културног центра уручили су захвалнице 
директору школе  и редитељу представе за унапређење позоришне уметности , а 
ученицима поделили слаткише.  
                                                                                                       Славица Јовићевић - Бабовић 
 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА БИОДИВЕРЗИТЕТА  
 
          22. 05.  ЈЕ МЕЂУНАРОДНИ ДАН БИОДИВЕРЗИТЕТА, ИЗ ТОГ РАЗЛОГА СМО 26. 05. 2017. ГОДИНЕ У ОШ „ИВО 

АНДРИЋ“, ИСТУРЕНО ОДЕЉЕЊЕ БРЕЗНА ОРГАНИЗОВАЛИ ЗАНИМЉИВУ РАДИОНИЦУ СА НАЗИВОМ 

„ФОТОИНСЕКТАРИЈУМ- БЕЗ ИЗГУБЉЕНИХ ЖИВОТА“. 
Најбројнија група животиња на планети Земљи су ИНСЕКТИ. 
Већина инсеката је веома угрожена. Због своје специфичне лепоте, они су често предмет лова и 
колекционарства. Многи их скупљају како би направили збирке- инсектаријуме.Наш план је да се 
разликујемо од других и из тога разлога направили смо фото-инсектаријум. 
У изради школског дигиталног инсектаријума учествовали су ученици шестог разреда. Њихов 
задатак је био да пронађу на интернету или у разним часописима фотографије инсеката, затим да 
фотографије одштампају и донесу у школу. На часу биологије свака група је добила одређену 
породицу инсеката, њихов задатак је био да среде фотографије и да детерминишу инсекте. 
     Као резултат данашњег часа добили смо диван ФОТО-ИНСЕКТАРИЈУМ без изгубљених живота и 
на тај начин смо обележили дан биодиверзитета. 
 

ИЗВЕШТАЈ СА ЕКОЛОШКЕ АКЦИЈЕ „ОЧИСТИМО НАШУ ОПШТИНУ“ 
 

У петак 7.10.2016.године,  у нашој школи, ученици и наставници су реализовали 

акцију ,,Очистимо наше двориште''. У акцији су учествовали сви ученици од 1. до 8.разреда 

и присутни наставници. 

У оквиру  међународног програма  Еко школе  реализовали смо још једну планирану 

активност чији је циљ подизање еколошке свести код ученика о лепшем, здравијем  и 

чистијемживотном окружењу.  Ученици и наставници су очистили школско двориште, 

покупили лишће иситно грање и окопали цвеће.  Уз међусобну сарадњу и помоћ  и уз добру 

организацијуучинили смо наше двориште лепшим, цвеће свежијим и тако дали наш мали 

допринос за чистијуиздравију средину. 
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ОСМИ  ШАХОВСКИ ТУРНИР- БОГДАНИЦA 2017.  
 

У недељу 30.4.2017. године одржан је осми шаховски турнир у Богданици. Од ове године 
турнир носи назив „Меморијални турнир Милојка Кнежевић“, посвећен јединој жени са ових 
простора која је играла шах.  

На турниру је учествовало 28 такмичара и три шаховска клуба: „Металац“ из Горњег 
Милановца, „ Борац“ из Чачка и „ Слануша“ из Пожеге. Поред  сениора, на турниру  се надметало и  
осам јуниора.  Судија турнира био је Владан Бановић из Горњег Милановца, који је добио пехар од 
шах-клуба „Пролетер“ из Миндена( Немачка). 

На турниру су, после девет кола,  постигнути следећи резултати: 
Прво место заузео је Иван Димитријевић из шаховског клуба „Борац“ из Чачка, са освојених 

осам бодова, други је био Ђуровић Раденко из шаховског клуба „Слануша“ из Пожеге, са освојених 
седам бодова, док је треће место заузео Сами Ал Атарји из шаховског клуба „Металац“ из Горњег 
Милановца, са освојених седам бодова. 

У јуниорској конкуренцији Миловановић Давид заузео је прво место са освојених 6.5 бодова, 
други је био Драган Вуковић са освојених шест бодова, док је треће место заузела Јована 
Продановић са освојених пет бодова. 

Директор ОШ“ Иво  Андрић“  Прањани, Зоран Пантовић, доделио је  захвалнице и пехаре 
најуспешнијим такмичарима, а свим ученицима је поделио поклоне које је донирао шаховски клуб 
„Пролетер“ из Миндена. Он се овом приликом захвалио Милети Станојевић и  руководству шах-
клуба „Пролетер“, који сваке године подржавају  овај турнир, затим СТР“Аница“ из Богданице која 
је  помогла у одржавању овог турнира и Бранимиру Кнежевић који је такође помогао у организацији 
овог такмичења. Директор Пантовић је изразио посебно задовољство што се његовом позиву 
одазвао велики број такмичара и што је ОШ“Иво Андрић“ била домаћин првог шаховског 
општинског првенства. Он је истакао да су се два ученика из школе пласирала на републичко 
такмичење које ће се одржати у Београду . Накрају је најавио да ће за десети јубиларни турнир 
поред такмичења бити одиграна и симултанка са неким од шаховских велемајстора,  биће 
организована радионица шаха за најмлађе и богат културно-уметнички програм. 

 
 

ПОСЕТА  БОТАНИЧКОЈ БАШТИ И ХЕМИЈСКОМ ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ 
 

У недељу 14.05.2017 год, шеснаест ученика наше школе ОШ ,,Иво Андрић'' из Прањана, 
седмог и осмог разреда и четири наставника,  посетили су хемијски факултет и ботаничку башту у 
Београду.  

Приликом посете хемијском факултету ученици су могли видети и учествовати у извођењу 
огледа које су били у холу факултета.  Учествовали смо на демонстрационим огледима  ,,Хемија и 
магија'', на предавању ,,Фулерен и молекулска архитектура'' професора др Драгане Милић и на 
радионици ,,Настава хемије'' . Ученици су на радионици активно учествовали у извођењу огледа, 
учили и стицали вештине у експерименталном раду.  

У оквиру посете ботаничкој башти у друштву стручног водича ученици су обишли парк, 
стаклену башту и  Јапански врт. Ученици су разгледали разноврсне биљке које потичу са свих страна 
света, учили о њиховим карактеристикама и слушали различите занимљивости о пореклу биљака.  

Ученици су били задовољни, пуни лепих  утисака и са жељама да ћемо и следеће године 
учествовати на оваквим активностима.  

Подносилац извештаја: Драгана Бабови  
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ПРЕДАВАЊЕ  ЗА РОДИТЕЉЕ  БУДУЋИХ  ЂАКА ПРВАКА 
 

Дана 17.маја 2017.године, одржано је предавање за  родитеље будућих ђака  првака. 
Учитељица првог разреда Мирјана Маћић и педагог Данијела Ракићевић су припремиле 
предавање и  штампане флаере за родитеље. Предавању су присустовали у предшколци из вртића 
„Сунце“ и васпитач из Теочина. 

Разговарало се о следећим  питањима: 

I     Промене у породици (веома кратко нагласити) 
II    Позитиван став према школи 
III   Радне навике и обавезе детета 
IV  Образовање предшколског детета и развијање љубави према књизи 
Предавању су присустовали 20 родитеља и 18 будућих првака. 
 

МАТУРСКО ВЕЧЕ 
 

Дана 2.јуна 2017.године у периоду од 18 часова организована је свечана прослава мале 
матуре у просторијама ресторана „Чековић“ у Коштунићима. Од укупно 27 ученика  сви су  
присустовали матути. 

Матурској вечери  су присустовали директор школе, одељењске старешине и  предметни 
наставници и учитељи. Атмосфера је била пријатна уз адекватан музички програм у приличен 
музуком уживо и ди цејом. 

Организовано је низ пригодних такмичења (плесни пар вечери, мис и мистер вечери). 
Матурско вече је протеклчо у пријатној атмосфери и завршило се опроштајном музиком нумером у 
23 и 30 минута. 
 

КЛУБ    РОДИТЕЉА  И  НАСТАВНИКА 
 
             У петак ,9.6.2017. године у матичној школи у Прањанима основан је Клуб родитеља и 
наставника. Директор школе Зоран Пантовић  је упознао присутне родитеље и наставнике са 
циљем оснивања Клуба и оквирним планом рада. 
           Циљ оснивања клуба јесте да се успостави боља сарадња између наставника и родитеља, 
како би школа боље функционисала , а ученици постизали боље резултате.    
          Клуб треба да се бави:  испитивањем потреба и интересовања родитеља и наставника за 
одређеном подршком, креирањем образовних програма, развијањем иницијатива за унапређење 
организације живота у школи, препознавањем значајних програма  / удружења у локалној 
заједници,  али и шире, са којима треба развити сарадњу, прикупљањем новчаних средстава за 
иницијативе које се дешавају у школи...    

Изабрано је руководство Клуба: председник, заменик председника и записничар.  
Председник Клуба је Мирјана Матовић наставница енглеског језика, заменик је Милан 
Милошевић ,родитељ а записничар Славица Јовићевић Бабовић, наставница српског језика. 

ИЗВЕШТАЈ О МАНИФЕСТАЦИЈИ „ИЛИНДАНСКИ ДАНИ 2017.“ 
 

У издвојеном одељењу  у Каменици одржана је  1 и 2.августа 2017. матифестација 
„Илиндарски дани“. Први дан ове манифестације је посвећен спортским активностима, док други 
дан је културно-уметнички програм. За организацију културно-уметничког програма задужена је 
руководилац одељења Милисавка  Бабовић и наставница српског језика Слободанка Гавриловић. 
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Овој манифестацији присуствују и представници општине Горњи Милановац . Као и културно-
уметничка друштва „Металац“, „ФРА“ 
 
 

ИЗВЕШТАЈ СПОРТСКИХ ДАНА 

Школски крос 

 

 У  петак 29.09.2016 .г. одржан је школски крос у оквиру акције Црвеног крста  из Г.Милановца 

„ Трка за  срећније детињство“ .Учествало је  227 ученика  нашешколе. 

 Уз  заиста лепо време и жељу  учесника кроса да седокажу и покажу Крос је успешно реализован на 

терену фудбалског клуба  „Брезак“. 

Учесници кроса били су подељени по категоријама. 

Сви учесници кроса успешно су завршли своје трке, а они који су се боље спремили и више желели,  

пласирали су се за општински крос . 

По категорији пласирало се 5 учесника и то 3 из Прањана и 2 из Каменице и1 из Брезне. 

У категорији дечаци – 1.и 2.разред:У категорији девојчице – 1.и 2.разред: 

1.место :Бранислав Томовић -1р.1.место:  Теодора Томанић – 2.р. 

2.место: Ђорђе Вукашиновић-1.р.2.место:Милица Јевтовић – 1.р. 

3.место : Богдан Петровић -1.р.3.место:Анђела Папић  - 2.р. 

 

У категорији дечаци – 3.и 4.разред:У категорији девојчице – 3.и 4.разред: 

1.место : Драган Јаковљевић   – 3.р.  1.место: Маријана Стевовић – 4.р. 

2.место: Стефан Милошевић– 4.р.  2.место:Милица Веселиновић  – 4.р. 

3.место:  Алекса Толић – 4.р.   3.место: Марија Мирковић– 4.р. 

 

У категорији дечаци – 5.и 6. разред:  У категорији девојчице – 5.и 6.разред: 

1.место:Стефан Браловић -5.р.   1.место : Невена Томовић -6.р. 

2.место:Стефан Толић - 6.р   2.место: Милица Веселиновић- 6.р. 

3.место:Никола Веселиновић -6.р.  3.место: Катарина Вујичић-5.р. 

 

У категорији дечаци – 7.и 8. разред:  У категорији девојчице  – 7.и 8. разред: 

1.место :Бојан Томовић 7.-р.   1.место :Анђела Гавровић-7..р. 

2.место : Филип  Браловић  7.р.  2.место :Крстина Томовић-7.р. 

3.место:Владимир Васиљевић8.р.  3.место:Тијана Вукашиновић -7.р. 
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ДАН СПОРТСКИХ ИГАРА 

  Oпштинско такмичење у стоном тенису 

 

Општинско првенство у стоном тенису за ученике основних и средњих школа са територије општине 

Горњи Милановац, у оквиру ОСИУРС  одржано је  године у Спортској хали "Бреза". 

Прво место екипно Пионири и пионирке; Појединачно 1.место Марија Весковић и Ђорђе Сарић, а 

ученица Марија Ђоковић 3.место. 

 

Општински крос 
          Општински  крос у Г. Милановцу  је одржан 8.10. 2016.године на теренима фудбалског  клуба 

,,Таково“. Стефан Толић ,ученик 6.разреда из Прањана освојио је 2.место. 

Одбојка 
Дана 30.01.2017.године водио сам екипу наше школе на општинско првенство основних 

школа у одбојци у оквиру ОШИУРС.Ишли смо организованим превозом, аутобусом „Конвој“ 
травел. 
Такмичење је одржано у спортској хали“Бреза“ у доброј оганизацији а у оквиру  прославе 
Светосавских дана  општине Г.Милановац 
Све је прошло у најбољем реду, почевши од путовања, такмичења и повратка у Прањане.  
  

Атлетика  
Уторак  09.05.2017године водио сам ученке наше школе на општинско такмичење из 

Атлетике у оквиру ОШИУРС-а.Такмичење је одржано  на атлетском стадиону „Такова“.Време је 
било одлично а само такмичење лепо организовано.Ми смо наступили са мушком и женском  
пионирском екипом. 

На такмичењу  из атлетике постигли смо следеће резултате: 
1.Анђела Обрадовић ученица 5.разреда освојила је друго место у трци на 600 m  
2.Бојана Јанићијевић ученица 7.разрда освојила је друго место  у бацању кугле. 
3. Бојан Томовић ученик седмог разреда освојио је треће место у трци на 8оо m  
4. Ана Толић ученица седмог разреда освојила је треће мето у скок у даљ и  
5. Немања Старчевић ученик седмог разреда освојио је треће место у скок у вис. 
 После такмичења вратили смо се у Прањане као што смо и дошли организованим 

превозом „Конвој  травел“ агенцијом.Све је прошло у најбољем реду. 

Дан спортских игара- Дечја олимпијада 

 
    Дана 13.јуна 2017. године  у нашој школи поводом завршетка  школске годне одржана је  
спортска манифестација „Дан спорта“  у коме су учествовали ученици из Прањана и 
Каменице. 
У паузи финалних утакмица спуштена је застава и звоном означен крај школске године.  

Након тога свечано уз одбројавање на школској звонари осам пута је одзвонило  за крај 

школске године. 
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ТРЕЋИ ХУМАНИТАРНИ ФЕР ПЛЕЈ ТУРНИР У ПРАЊАНИМА 
 

Одржан фер-плеј турнир 
 
Дана 23.12.2016. године у матичној школи у Прањанима  одржан је, сада већ традиционални Фер 
плеј турнир у малом фудбалу. Наши драги гости и ове године били су дечаци и девојчице из ОШ 
„Петар Лековић“ из Пожеге, издвојено одељење у Јежевици и Душковцима. 
          Пре спортског надметања директор школе Зоран Пантовић  је  уручио захвалницу гостима за 
успешну вишегодишњу сарадњу.  Након тога чланови вршњачког тима наше школе поделили су 
едукативне флајере које су израдили у циљу промоције ферплеј игре и навијања учесницима 
турнира и публици. 
         И заиста, игра је била фер и коректна, поштовала су се правила и уважавао противник. Овога 
пута прво место у спортском надметању у категорији дечака освојила је екипа  наше школе,  док је 
у категорији девојчица успешнија била екипа ОШ „Петар Лековић“. 
     Учесници турнира су се растали уз искрене честитке победницима и жељу да се друже и спртски 
надмећу  и наредне године. 
 

Халијард трофеј Прањани 
 У недељу, 25.12.2016. већ по традицији, наша школа била је домаћин четвртог новогодишњег 
хуманитарног турнира у малом фудбалу, који, од ове године, у свом називу има још и реч ,,Халијард'' 
(у знак сећања на мисију спашавања савезничких пилота у Другом светском рату са аеродрома на 
Галовићима). 
Наиме, као и претходне четири године, овај турнир има за циљ да окупи омладину прањанског краја 
и околине, који симболичним учешћем за пријављивање екипе, помажу у набавци неког спортског 
реквизита за опремање школске хале (претходне године су то биле лопте за мали фудбал). 
Ове године, за надметање у популарном футсалу, пријавило се 6 екипа: АТРИЈУМ ЧАЧАК, 
ДУШКОВЦИ, ДРУЖЕТИЋИ, МАН, МАМУРЛУК и екипа ученика наше школе (КИВИ). Након такмичења 
по групама пласман у полуфинале нису избориле екипе ДУШКОВЦИ и КИВИ, али мора се одати 
почаст овим екипама на фер и коректној борби, нарочито екипи наших ученика, који су ривалима 
пружили достојан отпор. 
У полуфиналним утакмицама постигнути су следећи резултати: 
МАН-АТРИЈУМ ЧАЧАК   5:2 
МАМУРЛУК-ДРУЖЕТИЋИ  2:4 
Оба учесника финалне утакмице добили су од директора школе, Зорана Пантовића, пехаре, а 
победник је заслужено била екипа МАН, која је поразила ДРУЖЕТИЋЕ са 4:1. 
Да правила футсала буду у потпуности испоштована, побринули се се судије из Горњег Милановца: 
Јована Старчевић, Срећко Стојковић и Предраг Трипковић, који су били на висини задатка, баш као 
и публика која је испратила са одушевљењем и овацијама сваки добар потез. 

Надамо се да ће следеће године турнир бити још више омасовљен, а очекујемо и вредније награде 
за победнике од стране наших пријатеља из америчке амбасаде. 
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III ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНА УСТАНОВЕ 
 

3.1.ОРГАН  УПРАВЉАЊА – ШКОЛСКИ ОДБОР 
 
Шкполски одбор у првом полугођу  је одржао 10 редовних седница. На седницама Школског 
одбора су усвојени:Извештај о раду школе;Извештај о раду директора школе;Годишњи план рада 
школе за школску 2016-2017..Извештај и успеху и владању ученика за школску 2016-2017. 
План и извештаји  о стручном усавршавау наставника за школску 2016-2017.;Извештај о 
финансијском плану пословања школе у 20106.годиниАкционом плану о самовредновању за 
области које су лоше; Доношење финансијског плана за 2017. годину;.Извештаји о успеху ученика, 
Извештаји На завршном испиту; План за инклузивно образовање; Ретултати на такмичењу ученика; 
Донео План инвестиција за наредну школску годину; Именовао комисије за развојни план, за ЗИ, 
за попис имовине, за излучивање регистратурског материјала;Извршио избор директора 
На седницама су разматрана и решавана текућа питања важна за функционисање и рад школе. 
         
   Председник Школског одбораДанијела Ракакићевић 
 

3.2.РУКОВОДЕЋИ ОРГАН- ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 
 
 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА  ШКОЛЕ  ШКОЛСКА 2016/2017. ГОДИНА 

Школска година је почела  1. септембра  2016. године, симболичним подизањем школске 
заставе.Заставу је подигао првак Никола Дамљановић заједно са Немањом Старчевић.  
Том приликом сам поделио лектире ученицима првог разреда које је даривао председник 
Општине Дејан Ковачевић. 
Почетком септембра дочекао сам Радомира Весковић из Лос Анђелеса, који је донирао три лап-
топа школи у Коштунићима. Цео догађај је пропратила Радио телевизија Србије.  
Успешно смо спровели тестирање  ученика шестог и осмог разреда  из српског језика и 
математике, које је спроведено у септембру, као и школско такмичење из математике 19.1.2017. 
године.Учествовао сам у организацији реновирања учионице у школи у Гојној Гори, као и уградњи 
ПВЦ врата у Срезојевцима и Брезни.  Ограђивање дворишта школе у Коштунићима и 
Срезојевцима, заједно са помоћним радницима и родитељима ученика. 
Организовао сам учешће наших ученика у спортским активностима у Горњeм Милановцу под 
називом „ Street futbool“  и  посету ОШ“Иво Андрић“ из Београда поводом обележавања 40 година 
рада школе.Присуствовао сам предавању о значају филма у настави и на стручном скупу „ Школа и 
популациона политика“. Узео сам учешће у организацији семинара за наставнике школе „ Како 
мислити другачије“ , који је одржан од 8. до 9.10. 2016. у нашој школи  и семинара „Игра у 
настави“, који је одржан 23.6.2017. године. Присуствовао сам на два стручна скупа, на Златибору и 
Копаонику. У сарадњи са колегам достојанствено смо обележили Дан школе уз бројне госте и 
пригодан културно-уметнички програм. Део трошкова финансирала је школа док су већи део 
финансирали запослени у школи. 
Почетком октобра присуствовао сам приредби посвећеној ђацима првацима, коју су припремили 
учитељи школе са својим ученицима.  
Поводом Митровдана, школа у Брезни је организовала традиционалну манифестацију „ 
Митровдански дан“. Програму су присуствовали родитељи, ученици из Срезојеваца и Теочина као 
заменик председника Општине Јадранка Достанић и председник Општине Дејан Ковачевић. Том 
приликом председник је рекао да ће се потрудити да уради терен за мале спортове  у школском 
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дворишту.Крајем октобра, организовао сам посету Сајму књига у Београду, на који је ишло 20 
наставника.Мисија „ Халијард „ је обележена 18.11.2016. године. Том приликом у школи је одржан 
концерт  музике тридесетих година, у извођењу војног оркестра америчке војске.  На 
манифестацији је био присутан и амбасадор САД господин Кајл Скот. 

 Почетком децембра присуствовао сам изборној скупштини Друштва директора школа 
Србије која је одржана у Чачку. У  сарадњи са Културним центром из Горњег Милановца , 
организовао сам гостовање глумца Тихомира Станића,  одржао предавање о Првом светском рату 
под називом“ Од Куманова до Кајмакчалана“. Затим је у нашој школи, почетком марта, изведена 
представа“ Веселе чаролије“, а потом сам  организовао  гостовање дечјег позоришта „ Шарени 
сунцокрети“ из Београда са балетском представом „ Животна доба“. Представа је одржана 
31.5.2017. у Брезни, Прањанима и Каменици. 

Организовао сам одлазак  ученика  у Крагујевац и посету Шумарицама, као и посету 
Фестивалу науке, који се одржава у Београду. 
Крајем децембра учествовао сам у организацији четири  фер-плеј турнира у малом фудбалу. На 
једном су учествовали ученици из Душковаца и Јежевице са нашим ученицима. Том приликом је 
Вршњачки тим из Прањана одржао кратко предавање о ненасилној комуникацији и поделио је 
флајере са  порукама, од којих ученици могу да направе пано у својој школи. Други турнир у малом 
фудбалу под називом „Халијард трофеј Прањани“, одржан је 25.12.2016. године. Учешће је узело 
шест екипа. Трећи турнир одржан јер у ОШ“ Петар Лековић“ Пожега, издвојено одељење у 
Јежевици, а четврти је одржан у истој школи у Душковцима. 

Почетком јанура учествовао сам у организацији квиза „Знање је благо“, који је ове године 
организован и за ученике нижих разреда. Спонзор квиза била је СТР“Аница“ из Богданице. 
Узео сам учешће у организацији прославе школске славе Свети Сава. Том приликом сам 
присуствовати  прослави у Прањаним и Срезојевцима. 
Одржао сам 7  седница Наставничког већа, 5 седница  Педагошког  колегијума, присутвовао на 4 
седнице Савета родитеља ,5  седница Школског одбора и 7  Актива директора. Присуствовао на 
шест родитељских састанака-Гојна Гора, Богданица, Богданица, Брезна, Каменица и Прањани. 

Одржао сам два предавања о примени  мапе ума у петом и шестом разеду у Прањанима. 
Посетио сам 21 час и том приликом сам  видео да се наставници труде да настава буде занимљива 
и прилагођена ученицима. Посебно бих истакао часове интегартивне наставе који су били јако 
занмљиви. 

Што се тиче финансија, план за ову школску годину је у великој мери остварен. Школа не 
дугује  новац. Сви рачуни се редовно исплаћују. Набављене су довољне количине огрева. 
Набављен јеелектрични шпорет за школу у Брезни, као и једна пећ, интерактивна табла за школу у 
Прањанима, четири глобуса ( Брезна , Срезојевци, Каменица и Богданица). Извршена је промена 
инсталација у школи у Каменици и Прањанима ( три учионице и једна канцеларија). Ограђена су 
школска дворишта у Коштунићима и Срезојевцима. Уграђени су олуци у Срезојевциам и 
Богданици, добили смо три лап-топа у Коштунићима, једну географску карту и купили смо један 
рачунар за Брзну.  Набављене су две косачице и један тример за школе у Брезни и 
Камнеици.Остаје да се до почетка нове школске године набави нешто школских клупа и столица, 
да се окречи неколико учионица и канцеларија, уради фасада у Гојној Гори и Богданици. 
Громобрани у овим школама и у Срезојевцима и Коштунићима, да се набави разглас за потребе 
школе. 

Школу је посетила просветна инспекторка Слободанка Петрвић и том приликом је 
утврдила да нема неправилности у раду школе. 
Успешно смо организовали два општинска такмичења из биологије и такмичење у шаху, потом 
такмичење из математике“ Мислиша“, а сви наши ученици који су се пласирали на општинско, 
окружни и два републичка такмичења имали су подршку у организацији путовања. 
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Пробни, као и завршни испит за ученике осмог разреда смо успешно организовали. 
Резултатима нисам задовољан, јер смо са 14. пали на 34. место у Моравичком округу. Били смо 
укључени у акцију“ Очистимо наш град и општину“. Учествовао сам на манифестацији „Теочински 
дан“, која је одржана на Теочину 19.4.2017. године. 
Успешно сам организовао осми шаховски турнир у Богданици, крајем маја, где је учешће узело 28 
такмичара и осморо деце. 

Екскурзије нижих и виших разреда су прошле без проблема и према предвиђеном плану и 
програму. Током извођења екскурзија био сам у контакту са туристичким водичем и разредним 
старешинама, који су ме извештавали о току путовања. 
Присуствовао сам на три представе у оквиру „ Школске сцене“, коју су припремили ученици и 
наставници из Брезне, Прањана и Каменице. 
Присуствовао сам прослави матуре ученика осмог разреда, која је прошла достојанствено и без 
проблема, као и свечаном пријему ученика носиоца Вукове дипломе у Дому културе у Горњем 
Милановцу. 
Учествовао сам у снимању филма о школи у Брезни. То снимање је организовала Виолета Петровић, 
члан Савета родитеља. Основао сам Клуб родитеља и наставника 9.6.2017. године, са циљем да 
својим идејама и активнијим укључивањем у живот школе помогну и допринесу бољем 
функционисању школе и поправљању њених свеукупних резултата 
 

3.3. РУКОВОДЕЋИ ОРГАН-  ПОМОЋНИКДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 
Годишњи извештај о раду помоћника директора 

       Почетком септембра  урадила сам план рада помоћника директора . Планиране активности  су 
и реализоване. 
Са педагогом и директором школе радила сам на Годишњем плану рада за школску 2016 /2017. 
годину.   Копирала сам Иницијалне  тестове  и  уносила резултате у базу података са педагогом; 
Присуствовала сам на 12 часова у току године ; контролисала сам педагошку документацију  
(дневнике рада, реализацију допунске, додатне,припремне наставе,слободних и ваннаставних 
активности ) ; присуствовала свим културним манифестацијама у школи ; седницама Стручног већа 
за разредну наставу  и седницама Наставничког већа;  организовала замене часова одсутних 
наставника ; организовала дежурства наставника и ученика; старала се  о поштовању и спровођењу 
кућног реда школе ; сарађивала са родитељима ; договарала се са директором  педагогом, 
психологом  и колегама око обележавања Дечје недеље, Дана школе, организовања приредби, 
квизова знања; позоришних представа , такмичења, завршног испита ,дистрибуирала  сам потрошни 
материјал свимаПосећивала  сам Брезну и Каменицу као и  сва остала  издвојена одељења сходно 
потребама .  Непрекидно  сам координирала  са свима. Информисала сам их о свим дешавањима у 
школи и пружала  све неопходне информације ; прикупљала сам  и обрађивала табеле  за извештаје 
на крају класификационих периода  са педагогом школе; пратила сам успех ученика на појединим 
класификационим периодима.Учествовала сам у реализацији спровођења завршног испита за 
ученике осмог разреда. 
 
                                                                                                                 Помоћник директора 
                                                                                                                       Гордана Поповић 
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3.4. САВЕТОДАВНИ ОРГАН 

3.4.1. САВЕТ РОДИТЕЉА 
 
Савет родитеља у првом полугођу  је одржао 7 редовних седница. На седницама Савета родитеља 
су усвојени:Извештај о раду школе; Извештај о раду директора школе;.Годишњи план рада школе 
за школску 2016-2017.; Маршуте екскурзија од првог до осмог разреда;  Осигурање ученика; 
Извештаје о успеху ученика на крају сваког квалификационог периода; Одлука о агенцији ивођења 
екскурзије ученика, Одлука о висини „ђачког динара“, одлука о висни дневница наставницима које 
реализују екскурзије ученика; Избор уџбеника. 
На седницама су разматрана и решавана текућа питања важна за функционисање и рад школе. 
 
 

3.4.2. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 
 

Ученички парламент је конституисан 8.9.2016.године. У нашој школи постоји три групе у 
оквиру Ученичког парламента и то:  у Прањанима на нивоу два разреда имамо 15 чланова, у 
Каменици имамо 10 чланова и у Брезни имамо 7 чланова (укупно 32 ученика).  Гласањем је 
одлучено да председник буде Марија Пантовић 8/1, потпредседник Јована Жижовић 8/1  и 
записничар  Кристина Јеремић 7/1 одељење на нивоу школе, а свака група је имала своје 
председника, потпредседника и записничара.Кординатори су се договорили да поред Плана 
Ученичког парламента да свако у својој школи  решавају проблеме и дају предлоге који ће бити у 
записнику на нивоу групе. Овакав начин рада је добар. 

У школској 2016/2017.години, Ученичког парламента на нивоу школе одржано је 24  
састанака.  Чланови Парламента су се бавили хуманитарним акцијама, успехом и дисциплином 
ученика у школи, мерама за побољшање школског живота, организовањем културно-забавног 
програма, резултатима такмичења, праведности у оцењивању, преоптерећености градивом, 
мишљење о коришћењу уџбеника за наредну школску годину и др.. Ученички парламент је 
заједно са наставницом Јеленом Александров, Данијелом Ракићевић  и наставницима  
организовали су 12.1.2017.године,  по други пут квиз под називом „Благо је знање“. Имали смо и 
спонзора  С.Т.Р. „Аница“ из Богданице. Побеници квиза су добили новогодишње пакетиће. 

Ученички парламент разматрао је питања око организације ескурзије, посете школе у 
Београду ОШ „Иво Андрић“, организовано је квиз „Знање је благо“, хуманитарној акцији помоћ 
бившом ученику, сакупљање чепове за помоћ ученицима , реализацију екскурзије и мишљење о 
уџбеницима за наредну школсу годину. 

 Чланови Парламента су се укључили у представљају школе са вођењем програма Дана 
школе. По мишљењу колега да је програм био најбољи до сада.Учестовали су у припреми 
амбијенталне наставе часа на тему „Крвава бајке“.  

Чланови ученичког парламента су водили дебате о увођењу ученичке униформе у школи. 
Од петог до осмог разреда урађене су радионице о увођењу ученичких униформе. На почетку 
радионица ученици су подељени у две групе и то: група ЗА и група ПРОТИВ. Излиставањем 
предлога групе су уз нашу помоћ водиле дебате. Дошли смо до решења да УП као и ученици од 
петог до осмог разреда нису за униформе. Као разлог су навели финансијска ситуација. Да је леп 
гест, али није изводљивo.Рзлог не увођења ђачких униформи је и велика незапосленост родитеља. 
Родитељи се углавном баве земљорадњом.Одржане су радионице поводом обележавања Дана 
против борбе трговином људима. Присустовали су позоришној представи у Чачку „Ми деца са 
станице ЗОО“. У новембру су наставнице Јелена Александров, Ивана Милекић, Горица Ристановић 
су посетили комплекс „Шумарице“ 
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Активности које су се реализоване у школи  у Брезни 25.9.2016.године, обележен је Дан 
спорта у коме су учестовали чланови Парламента. Својим добрим примером промовисали су фер-
плеј , спортски и такмичарски дух. Дечја недеља која се обележава у октобру, обележена је 
прављењем паноа, који је сваки разред осмислио и сви радови били су изложени у холу 
школе.Чланови Парламента организовали су и израду паноа поводом Дана толеранције.  

Ученички парламент у Каменици одржао ке осам седница Ученичког парламета. Према 
Плану Ученичког парламента разговарало се о следећем: у септембру, конституисан је Парламент . 
Чине га сви ученици 7.и 8.разреда (18 ученика). За председника је једногласно изабран Драган 
Вуковић, потпредседник је Александра Стојановић, а записничар Кристина Трифуновић. 
Седницама Наставничког већа присуствоваће представници Ученичког парламента из Прањана 
због превоза. На овом састанку договорено је и да Ученички парламент учествује у организацији 
Дечје недеље. Затим говорило се о мерама за побољшање успеха, јер ученици старијих разреда 
имају велики број недовољних оцена. Предложено је да се и ове године бира најуређенија 
учионица. И ове године ученици апелују на наставнике да не паркирају аутомобиле на спортски 
терен.Затим о прослави Савиндана. Наставници и ученици даће новац да би се припремили храна 
и слаткиши за прославу у школи. Поред ове теме разматрано је и ношење ђачке униформе. Већина 
чланова се слаже са увођењем униформе.Учестовање у организацији интегративне наставе, 
Учестовање у реализацији Школске сцене и припреми око организације матурске вечери. 

Ученички парламент радне групе у Брезни, координатор Милега Глишић, наставник 
математике. За председника њихове групе изабрана је Марија Весковић, заменик Тамара Биорац и 
записничар Немања Сарић. Предложили су следеће:сређивање учионица са наставним средстима, 
паноима и постерима, сређивање школског дворишта и прављење паноа за представе које ће се 
одржавати у децембру организован је традиционални Новогодишњи турнир и то: У Прањанима у 
дисциплини мали фудбал, у Брезни у дисциплини стони –тенис, у Каменици у дисциплини одбојка. 
Од прикупљеног новца набављени су пехари.. Седницама Наставничког већа присуствоваће 
представници Ученичког парламента из Прањана због превоза. На овом састанку договорено је и 
да Ученички парламент учествује у организацији Дечје недеље.Затим и  о мерама за побољшање 
успеха, јер ученици старијих разреда имају велики број недовољних оцена. Предложено је да се и 
ове године бира најуређенија учионица. И ове године ученици апелују на наставнике да не 
паркирају аутомобиле на спортски терену. Чланови УП су  учествују у прослави Савиндана, 
Школској сцени, прослава Митровдана, Теочински дани и Видовдан. Наставници и ученици даће 
новац да би се припремили храна и слаткиши за прославу у школи. Поред ове теме разматрано је 
и ношење ђачке униформе. Већина чланова се слаже са увођењем униформе. 

Чланови Парламента су  анализирали свој рад и закључили да је могао да буде бољи. 
Координатори Ученичког парламента су задовољни на свим активностима и раду свих 

чланова. Рад парламента  био је транспарентан и ангажован у свим активностима рада школе. 
Радна атмосфера је била изузетно позитивна и погодна за отворену сарадњу и дебату. Чланови су 
добро сарађивали и са директором школе. 

        Координатори : 
       Данијела Ракићевић, педагог 
       Милева Глишић, наставник 
       Слободанка Гавриловић, наставник  

 

4.СТРУЧНО ОРГАНИ И ТИМОВИ 

4.1. НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 
У току  школске 2016/2017. године одржано је  шест  седница  Наставничког већа. 
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Прва седница је одржана 12-9.2016. године .  На овој седници разматран је и усвојен 
Годишњи извештај о раду школе за школску 2015/2016. Годину, Годишњи план рада школе за 
2016/2017. годину, Извештај о раду директора школе, као и Годишњи извештај о стручном 
усавршавању наставника . Наставничко веће је усвојило план екскурзије за наредну школску годину. 
Нижи разреди иду у јагодину, пети и шести разред у Ниш, док ученици осмог разреда иду у 
Војводину. 

Друга седница Наставничког већа одржана је 10.11.2016. године, где је педагог школе 
поднео извештај о успеху и валдању ученика на крају првог тромесечја. Истакнуто је да се Правилник 
о оцењивању доследно примењује и да се активирају све расположиве мере са циљем 
напредовања ученика.Потом је усвојен извештај о резултатима иницијалног тестирања ученика 
шестог и осмог разреда.Зоран Лекић је присутним наставницима одржао обуку о против-пожарној 
заштити уз презентацију о запаљивим материјама, узроцима пожара и начину гашења.Усвојени су 
извештаји о прослави Дана школе, посети Сајму књига, посети Спомен-парку Шумарице, прослави 
Митровдана у Брезни и посети ОШ“Иво Андрић“ у Београду. Потом је разматран извештај о 
семинару „Како мислити другачије“ и „Школа и популациона политика“. Констатовано је да је Савет 
родитеља школе изабрао ТА“Матовић“ из Чачка да реализује екскурзије у новој школској години. 

Трећа седница Наставничког већа одржана је 26.1.2017. године разматралао се о следећим 
стварима: анализа успеха, извештај директора, такмичењима, Плану стручног усавршавања, 
иновације у настави, самовредновању (акциони план за Наствау и учење, Ресурси и Образовна 
постигнућа, где смо имали двојке од стране екстерне евалуације), ШБн, псославе Савиндана, 
извештај ШРП-а, релазација квизова „Свезналица“ и „Знање је благо“, одржавање часова у 
4.разреду, прикупљање помоћи за лечење  колегинице Татијане Каличанин 
Педагог школе је упознала присутне о успеху и владању ученика, успех по предмету и броју 
одржаних часова.Препорука је да се појача допунска настава код ученика који имају недовољне 
оцене.Разматрани су и усвојени полугодишњи Извештаји о раду школе , раду директора школе и 
одржаном квизу знања. Дирекотр школе је упознао присутне са планом такмичења и истакао да 
осим организације оптштинског такмичења из биологије наша школа биће организатора такмичења 
у шаху, које се одржава по први пут. Поводом обележевања школсе славе Свети Сава, директор 
школе Зоран Пантовић је упознао присутне са увођењен „Светосавског признања“ за раднике школе 
који су се истакли у свом раду. Предлог добитника уз образложење: Драгана Бабовић-АЦЕС 
пројекат, Вера Трнавац- адаптација учионице( око 30 000 дина уложила својих пара), Славица 
Јевтовић и Мирјана Маћић- први интегративни дан у природи , Драгослав Жижовић-за рад и труд 
ван описа свог посла, Рашко Илић за рад, труд и одржавање школе у Каменици( газио је реку 
Каменицу да преспоји водоводну цев). Потом су присутни упозанти са реализацијом ШРП-а, шта се 
све урадило и шта је све купљено у протеклих неколико месеци. 

Четврта седница Наставничког већа одржана је 12.4.2017. године. На њој се разматрао успех 
и владање ученика на крају трећег полугодишта, резултати пробног завршног испита, набавка 
уџбеника, екскурзија, такмичења ученика, новине и измене у основној школи, као и реализација 
облика интегративне наставе. Посебан акценат је стављен на резултате на пробном завршном 
испиту, који су доста слабији у односу на претходну генерацију.За набавку уџбеника Савет 
родитељашколе је препоручио књижару „ Оригинал“ из Горњег Милановца. 

На петој седници, која је одржана 1.6.2017. године, анализиран је успех и владање ученика 
осмог разреда, избор Ђака генерације, посебне дипломе и матурско вече.  За Ђака генерације 
изабрана је Марија Весковић из Брезне, док је носилац Вукове дипломе, поред Марије и Кристина 
Трифуновић из Каменице. Пет ученика је добило посебне дипломе за успех и залагање из појединих 
предмета. На предлог Савета родитеља матура ученика биће одржана у Коштунићима, где су 
родитељи организатори, док  ће наставници, који ће присуствовати свечаности, платити вечеру. 

Шеста седница Настваничког већа одржана је 13.6.2017. године. На њој је анализиран успех 
и владање ученика на крају школске године, размотрено је разредно тестирање – функционална 
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писменост и извештај о раду са ученицима који раде по ИОП-у. За одличне ученике набављене су 
књиге као поклон. Нема ученика који иду на полагање у августу. Наставницима су уручена решења 
о дежурству, током завршног испита. 

       Зоран Пантовић, директор школе 
 

4.2. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 
 

У току школске године одржано  је  пет  седница Педагошког колегијума.  На седницама се 
разматрало о следећем : усвајање Плана ПК, организацији рада школе у школској 2016-2017., план 
екскурзија, план о стручном усавршавању, активностима везане уа програм „Школе без насиља, 
усвајању план ИОП-а, извештај о раду директора школе, Годишњи план рада школе за школску 2016-
2017. Нови информационим систему података „Доситеј“ 

Договорена је екскурзија од првог до четвртог разреда Јагодина, пети и шести југоисточна Срнија 
и седми и осми Бојводина.Усвојена су два предлога семинара и то : Како мислити другачије 
интердисциплинарно и дивергентно“, број бодова 24 и „Игра у настави“ број бодова 8. Усвојен је 
план ИОП-2 за Бојана Марковића ученик 7-1 одељења у Прањанима  и Милоша Петровића ученик 
6-2 одељења у Каменици. 

 Што се тиче реализације наставног плана све активности су реализоване. 
 -уграђени су громобрани у Брезни и Каменици као и планови евакуације у три школе 
-добијена су три лап- топа за школу у Коштунићима ( донација) 
- добијена су два рачунара ( Брезна и Срезојевци- донација предузећа за изградњу) 
-часови по сценаријима активног учења се углавном одржавају 
У палну су набавка инетрактивне табле, електричног шпорета и једне пећи, једног рачунара, четири 
глобуса, једне географске карте, ограђивање школских дворишта у Коштунићима и Срезојевцима. 
Ученици ће посетити Шумарице и Фестивал науке у оквиру пројекта амбијентално учење. 
Два наставна дана која су изгубљена због временских прилика биће надокнађена 30. И 31.1. 2017. 
године. 
Директор школе је подсетио присутне шта се све урадило у погледу реализације ШРП-а . Набављена 
је интерактивна табла, ограђена су дворишта у Коштунићима и Срезојевцима, купљен је један 
рачунар, један лап-топ и један монитор. Одржана су 32 часова по сценарију активног учења и четири  
часа амбијенталне наставе.Ове године прослава школске славе Свети Сава је организована у свим 
школама, према њиховом плану. 
Четврти Педагошки колегијум одржан је 7.3.2017. године. Говорило се о успеху ученика на крају 
првог полугодишта, организацији такмичења, подизању квалитета наставе и анализи рада стручних 
органа. 
Пета седница Педагошког колегијума  одржана је 12.6.20174. године. Разматран је успех ученика на 
крају школске године, као и реализација плана и програма. Педагог је замолио присутне да доставе 
табеле о стручном усавршавању. Нови семинари биће одржани 23.6.2017.,22.8.2017. и крајем 
октобра 2017. Године, како би сви запослени имали потребан број сати. Помоћник директора школе 
је нагласила да је потребно примењивати научено у настави. Присутни су упознати са формирањем 
Клуба родитеља и наставника, који би требао да заживи у току наредне школске године. 
        Зоран Пантовић, директор школе 
 

4.3. ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА 
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ПРВИ РАЗРЕД 

Извештај о раду одељењског већа првог разреда за школску 2016/2017.год 
Одељенско веће првог разреда одржало је пет састанака, како је планом и предвиђено. 

Састанцима су присуствовали сви чланови већа; активно су сарађивали и давали конструктивне 
предлоге и доносили правилне одлуке. Није било тешкоћа у раду а све активности су биле 
усмерене на што већу подршку ученицима..  
Сви садржаји који су планирани, реализовани су. Одељењско веће је донело предлог о маршути 
екскурзије на наредну школску годину од првог до четвртог разреда. 
На сваком састанку, осим предвиђених тачака дневног реда размењивана су досадашња искуства 
и предлагане нове идеје за уношење иновација, креативности, мотивације ученика... у настави. У 
складу са тим , учитељи су одржали одређен број огледних и угледних часова, амбијенталну 
наставу, тематски дан...који представљају само део свакодневног активног рада учитеља на 
побољшању квалитета наставе. 

Руководилац Одљењског већа првог разреда: 

 

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 

Извештај о раду продуженог боравка  за школску 2016/2017.год 
Рад у продуженом боравку је необавезан облик васпитно образовног рада, који се одвија  после 
наставе и има своје педагошке, васпитне, образовне, здравствене и социјалне вредности. 
Рад у продуженом боравку се много разликује од рада у редовној настави јер се међусобно 
преплићу и повезују рад, учење и игра. 
Наша школа организује Продужени боравак за потребе наших ученика. Боравак похађају ученици 
од 1-4. разреда.  
Пружамо леп простор прилагођен дечијим потребама. Атмосфера у боравку је пријатна, по 
потреби радна а по потреби забавна. 
Опремљени смо неопходним техничким и дидактичким средствима, која нам помажу да 
остваримо своје планиране циљеве. 
Шта је то по чему смо специфични и интересантни? 
Поред наведеног: 
* прелепо опремљен простор; 
* простор је само наш (користе га само ученици боравка); 
*у раду са децом уважавамо различите могућности ученика и имамо увек у виду да се деца 
развијају различитим темпом и на различите начине; 
*откривамо посебне склоности сваког детета, истичемо их, развијамо, а резултате награђујемо (у 
виду диплома, признања, похвала и слично) 
* од ученика тражимо онолико колико могу да пруже; 
*радимо домаће задатке; 
*вежбамо, проширујемо знања; 
*обављамо индивидуалне разговоре са родитељима, дајемо информације о напредовању 
њиховог детета, обавештавамо какво је њихово дете у игри, како усваја градиво приликом учења, 
на којим садржајима треба додатно радити, колико је дете спремно да прихвати и пружи помоћ у 
групи, како реагује на умор, како се носи са проблемима; 
Ученици који похађају боравак непосредније и интезивније комуницирају са другом децом, 
чвршће и смисленије повезују школско учење са животом изван школе. 
 Време организујемо у 3 сегмента:             
- слободно време (друштвене игре по слободном избору, игре опуштања, спортске игре, ...) 
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- време за израду домаћих задатака (самосталан рад ученика уз помоћ наставника) 
- усмерене активности ученика: ликовне, музичке, спортске, говорно - језичке радионице 
Одмор и забава су прилагођени временским условима.  Користимо школску салу,  библиотеку... 
Учествујемо у обележавању свих значајних догађаја у нашој школи (Пријем ђаку 
прваку,Обележавање Дечје недеље,Обележавање Дана школе,Дан здраве хране,Кићење 
јелки,Квиз,,Свезналица,Школска слава Свети Сава,...). 
Учествовали смо у уређењу паноа и украшавању школског ходника. 
Учествујемо у разним пројектима и хуманитарним акцијама. 
Све наше активности документоване су фотографијама.У наше креативне  активности укључујемо и 
заинтересоване родитеље што сматрамо добрим видом сарадње родитеља и школе. 
ЗАЈЕДНИЧКОМ САРАДЊОМ ОСВАЈАМО ОСМЕХ СВАКОГ УЧЕНИКА  
И ЗАТО ДРАГИ РОДИТЕЉИ НЕ ЗАБОРАВИТЕ: 
ДЕТЕ ЈЕ ЈУТРО СУТРАШЊЕГ ДАНА! 
ПРУЖИМО МУ РУКЕ СА СВИХ СТРАНА. 
 

ДРУГИ РАЗРЕД 

Извештај о раду одељењског већа другог разреда за школску 2016/2017.год 
Одељенско веће другог разреда одржало је пет састанака, како је планом и предвиђено. 

Састанцима су присуствовали сви чланови већа; активно су сарађивали и давали конструктивне 
предлоге и доносили правилне одлуке. Није било тешкоћа у раду а све активности су биле 
усмерене на што већу подршку ученицима..  
Сви садржаји који су планирани, реализовани су. Одељењско веће је донело предлог о маршути 
екскурзије на наредну школску годину од првог до четвртог разреда. 
На сваком састанку, осим предвиђених тачака дневног реда размењивана су досадашња искуства 
и предлагане нове идеје за уношење иновација, креативности, мотивације ученика... у настави. У 
складу са тим , учитељи су одржали одређен број огледних и угледних часова, амбијенталну 
наставу, тематски дан...који представљају само део свакодневног активног рада учитеља на 
побољшању квалитета наставе. 
 
                                                           Руководилац Одељењског већа другог разреда  Славица Јевтовић 
 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

Извештај о раду одељењског већа трећег разреда за школску 2016/2017.год 
 

Одељенско веће трећег разреда одржало је у току школске 2016/2017. године  десет 
састанака, како је планом и предвиђено. Састанцима су присуствовали сви чланови већа; активно 
су сарађивали и давали конструктивне предлоге и доносили правилне одлуке. Није било тешкоћа у 
раду а све активности су биле усмерене на што већу подршку ученицима..  
Сви садржаји који су планирани, реализовани су. Одељењско веће је донело предлог о маршути 
екскурзије на наредну школску годину од првог до четвртог разреда. 
 
На сваком састанку, осим предвиђених тачака дневног реда размењивана су досадашња искуства 
и предлагане нове идеје за уношење иновација, креативности, мотивације ученика... у настави. У 
складу са тим , учитељи су одржали одређен број огледних и угледних часова, амбијенталну 
наставу, тематски дан...који представљају само део свакодневног активног рада учитеља на 
побољшању квалитета наставе. 



58 
 

Руководилац Одељењског већа трећег разреда: 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

Извештај о раду одељењског већа четвртог разреда за школску 2016/2017.год 
Одељенско веће четвртог разреда одржало је у току школске 2016/2017. године  десет 

састанака, како је планом и предвиђено. Састанцима су присуствовали сви чланови већа; активно 
су сарађивали и давали конструктивне предлоге и доносили правилне одлуке. Није било тешкоћа у 
раду а све активности су биле усмерене на што већу подршку ученицима..  
Сви садржаји који су планирани, реализовани су. Одељењско веће је донело предлог о маршути 
екскурзије на наредну школску годину од првог до четвртог разреда. 
На сваком састанку, осим предвиђених тачака дневног реда размењивана су досадашња искуства 
и предлагане нове идеје за уношење иновација, креативности, мотивације ученика... у настави. У 
складу са тим , учитељи су одржали одређен број огледних и угледних часова, амбијенталну 
наставу, тематски дан...који представљају само део свакодневног активног рада учитеља на 
побољшању квалитета наставе. 
Руководилац Одељењског већа четвртог разреда: 
 

ПЕТИ РАЗРЕД 

Извештај о раду одељењског већа петог разреда за школску 2016/2017.год 

 
           АКТИВНОСТ 

 
     НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ 

 
    ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

-Усвајање плана рада одељенског већа и одељенског старешине; 
-Усвајање плана рада допунске и додатне наставе, слободних 
активности; 
-Израда плана писаних провера знања; 
-Организација родитељских састанака; 
-Расподела уџбеника; 
-Договор око активности за предстојећи Дан школе; 

 
 
 
 
 
Чланови ОВ-а 

 
 
 
 
      Септембар 

-Анализа успеха и владања ученика на крају првог тромесечја; 
-Анализа реализације ИОП-а; 
-Адаптација ученика на предметну наставу-анализа потенцијалних и 
реалних потешкоћа; 

Чланови ОВ-а, 
педагог и 
психолог 

 
 
 Новембар 

-Припрема прославе Нове године; 
-Узимање учешћа у такмичењу за најлепше окићену јелку; 

 
Чланови ОВ-а 

 
       Децембар 

-Анализа успеха и владања на крају првог полугодишта; 
-Распоред такмичења и појачана додатна настава; 

Чланови ОВ-а   Фебруа 

-Извештај о резултатима ученика на одржаним такмичењима; 
-Анализа успеха и владања на крају трећег тромесечја; 
-Извештај о посетама позоришним и балетским представама, 
концертима и спортским манифестацијама, у школи и ван ње; 
-Договор о уџбеницима за наредну школску годину; 

 
Чланови ОВ-а 

Април 

-Извештај о реализованој дводневној екскурзији; 
-Утврђивање начина за помоћ ученицима са недовољним оценама; 
-Анализа понашања ученика; 

Чланови ОВ-а, 
педагог и 
психолог 

      Мај 

-Анализа успеха и владања ученика на крају школске године; Чланови ОВ-а  Јун 
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-Израда сведочанстава и уписивање у матичну књигу; 

 
Реализоване су све планиране активности ОВ-а петог разреда кога чине одељенске старешине: 
Тамара Богдановић (V1), Ивана Милекић (V2) и Славица Јовићевић-Бабовић (V3). 
                                                                            Руководилац Одељенског већа петог разреда 
                                                                                                    Тамара Богдановић 
 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

Извештај о раду одељењског већа шестог разреда за школску 2016/2017.год 
Одељењско веће 6.разреда чине одељењске старешине ученика из Прањана (Велимир 

Александров),Брезне (Биљана Станковић) и Каменице (Слободанка Гавриловић).  
Први састанак  одржан је 30.9.2016.године. На њему је усвојен  план рада Одељењског 

већа, одељењске заједнице и одељењског стзарешине. 
Председник  ОВ 6.разреда је Слободанка Гавриловић .                            
Ученицима 6.разреда физика је нови предмет, а за осталепредмете  наставници су исти као 

претходне школске године. Ученик Милош Петровић ради по ИОП-у, а још три ученика ће после 
индивидуализације прећи на ИОП. 

Списак уџбеника за ову школску годину достављен је ученицима пре краја школске године. 
Имали су могућност да у књижарама „Прима“ и „Оригинал“ набаве уџбенике на рате.  

Одељењске старешине су дужне да на огласној табли школе истакну распоред писмених и 
контролних задатака, као и план осталих активности. Закључак са овог састанка је да је све 
спремно за почетак нове школске године. 
            Одељењско веће бавило се и анализом  успеха ученика на крају тромесечја и полугодишта.  

           У 6.разреду у Прањанима је на крају првог тромесечја са недовољним оценама било 
5 ученика . Са једном недовољном оценом су три ученика, са две недовољне један ученик и са 4 
један ученик (Иван Толић). Стефан Толић ради по прилагођеном програму . Највећи проблем му је 
Српски језик  јер гута слова.У Каменици је  са недовољним оценама  6 ученика  Ученици који имају 
недовољне оцене су :Драган Ђуровић, Дејан Јовичић и Петар Урошевић ( по 4 недовољне оцене), 
Немања Савић( 3 недовољне оцене) ,Давид Тошић (2 недовољне оцене) ,Илија Трифуновић (2 
недовољне оцене) . У Брезни  три ученика имају недовољне оцене. Два ученика имају по две 
недовољне оцене , а један три недовољне оцене.  

Допунска настава реализује се  по плану, али је примећено  да ученици који имају 
недовољне оцене не долазе. Дејан Јовичић и Драган Ђуровић раде по прилагођеном програму, 
али то не даје резултате. Не раде домаће задатке и не уче. Родитељи сматрају да су деца физички 
здрава и да је боље да понављају разред него да раде по ИОП-у. 

Мере за побољшање успеха су предузете . Са ученицима из Каменице разговарали су 
директор и психолог школе, обављени су и индивидуални разговори са родитељима.Родитеље 
ученика са недовољним оценама педагог ће позвати на разговор.  

На крају полугодишта у Прањанима одличан успех имају 4 ученика , 2 врло добар и један 
добар успех. Са недовољним оценама је 5 ученика . Четири ученика имају по једну недовољну , а 
један ученик пет недовољних оцена (Иван Толић). У   Каменици је одлична  једна ученица (Марија 
Браловић) која има све петице. Петоро ученика има врло добар успех , а шесторо добар. Са 
недовољним оценама су 4 ученика . У Брезни  су  четири ученика  одлична, један врло добар и 
један добар.Три ученика имају недовољне оцене. Један ученик има једну недовољну, један две и 
један три недовољне оцене. 

Ученици који имају недовољне оцене не раде домаће задатке, не уче, а немају ни књиге из 
појединих предмета. Обављено је више разговора са родитељима, али нису постигнути резултати. 
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Ученик Милош Петровић,који  ради по ИОП-у често је одсутан са часова и само из Изабраног 
спорта је напредовао у односу на прошлу годину.  

Већина часова редовне, допунске и додатне наставе реализује се по плану. 
                                                                             
                                                        Руководилац ОВ 6.разреда: Слободанка Гавриловић 

СЕДМИ РАЗРЕД 

Извештај о раду одељењског већа седмогразреда за школску 2016/2017.год 
 
Одељењско веће 7.разреда чине одељењске старешине ученика из Прањана Горица Ристановић,у  
Каменици Мирјана Матовић и Брезни Милка Обренић. 
7. разред –Прањани 
У одељењу има 24 ученика. Одличних има 7, врлодобрих 10, добрих 6 и довољних 1; Ученик који 
ради по ИОП-у напредoвао је према својим способностима; основне математичке операције лакше 
савладава, напредовао је и у писању и  у читању. 
  На седници је одељењски старешина предложила да се ученици Гавровић Анђели пошраво оцена 
из техничког и информатичког образовања са 4 на 5 да би ученица  постигла одличан успех,  као и  
Бојану Томовић енглески језик са 3 на 4. Сагласни су били и предметни наставници  и одељењско 
веће. 
 Ученица Тијана Вукашиновић је са свим петицама (5,00) и на такмичењу из биологије је на 
општинском нивоу освојила прво место а на окружном 2 место. 
Средња оцена у одељењу је 3,78. Изостанака има 1572(оправданих 1572 и неоправданих 2). Узрок 
великог броја изостанака је грип који је прележала већина ученика, тако да у одељењу нема ученика 
без изостанака.Сви ученици имају примерно владање. Учествовали су у квизу ,,Знање је благо'', 
награђени су за лепо украшену јелку.У реализацији редовне наставе и ваннаставних активности 
нема оступања. 
 
 7. разред – Каменица 
    У одељењу 7. разреда у Каменици има 10 ученика: 5 дечака и 5 девојчица. Сви су оцењени и 
имају позитиван успех.Два ученика су   одлична  – Вуковић Драган (5,00), Јовичић Бојана – 4,53, 
четири ученика су врло добра (Јанићијевић Бојана – 3,73, Милетић Стефан – 3,73, Мићовић Милош 
– 3,86, Стојановић Александра – 4,13) и четири  ученика је понело добар успех ( Марковић Јасмина 
– 3,20, Маџаревић Филип – 3,30, , Николић Софија – 3,20 и Трифуновић Александар – 2,93). У 
процентима: одличних – 20%, врло добрих – 40% и добрих – 40%. 
 На предлог одељењског старешине ,а уз сагласностВуковић Драгану је поправљена оцена из 
српског језика са 4 на 5. 
 Ученик Вуковић Драган је са свим петицама (5,00). 
   Вуковић Драган је на Општинском такмичењу из шаха освојио прво место а на окружном нивоу 4 
место.  Што се тиче владања, сви ученици су понели примерно владање. 
Укупно има 841 изостанак, и то 838  оправданих и 3 неоправдана изостанка. 
Редовна настава је реализована у потпуности. Допунска настава је организована из енглеског 
језика – 12 часова, додатна настава из биологије – 4 часа и секција ''Млади физичари'' – 5 часова и 
српски језик допунске  наставе  је одржано 8 часова. 
7. разред -Брезна:  
У  седмом   разреду у Брезни има 3 ученика, од тога је један  дечак и две девојчице. Ученица 
Тамара Биорац  је одлична (5,00) ,а ученик Милош Козодер је врло добар a ученица Милица Недић 
је постигла добар успех. 
  Средња оцена у одељењу је (3,68) 
 Сва три ученика на крају школске године  седмог  разреда имају примерно владање. 
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 У одељењу има укупно  175 оправданих изостанака док  неоправданих изостанака нема. 
 2.Редовна настава је реализована по наставном плану.Часови додатне и допунске наставе  као и 
часови ваннаставних активности су реализовани по плану. 
3.Ученица Тамара Биорац на општинском  такмичење из Књижевне олимпијаде је заузела 2 
место,из биологије на општинском и окружном је освојила 3 место ,из техничког и инф.на 
општинском је заузела 3 место . Такође из историје на општинском и окружном нивоу је освојила 3 
место. Из математике на општинском је заузела 4 место.  и учествовала је  у квизу ,,Знање је благо'' 
  
                                                                                                      Руководилац ОВ 7.разреда: Милка Обренић 
                                                                                                                                     
 

ОСМИ РАЗРЕД 

Извештај о раду одељењског већа осмог разреда за школску 2016/2017.год 
 
У току године 2016/2017. одржано 5 одељенска већа осмог разреда. Председник одељенског већа 
је Дејан Јеверица а остали чланови су Милољуб Ристановић и Драгана Бабовић.У осмом разреду је 
укупно 27 ученика , 15 у Прањанима,8 у Каменици и 4 ученика у Брезни.Међу ученицима осмог 
разреда нема ни један ученик који ради по ИОП-у. Од укупно 27 ученика са одличним успехом на 
полугодишту је 4 ученика, 7 са врло добрим, 5 са добрим и 11 ученика са недовољним успехом од 
тога 4 ученика са једном, 4 ученика са две, 2 ученика са три и један ученика са 5 и више 
недовољних оцена. На већима се разматрало о набавци уџбеника, реализацији часова, 
организацији разних прослава ( Дан школе, Митровдан, Савиндан, Течински дани, Видовдан), 
екскурзији и разним текућим питањима. 
    Нинаквих проблема није било у првом полугодишту сви уџбеници су стигли на време , настава је 
одржана према предвиђеном плану и програму, већина ученика је учествовала на свим 
манифестацијама у школи. 
    Ученици су имали и успеха на такмичењима. Сва четири ученика осмог разреда из Брезне су 
представљали школу на такмичењу у стоном тенису и постигли су запажене резултате.На 
општинском такмичењу у Г.Милановцу су освојена сва прва места и екипно и појединачно у обе 
категорије.На окружном такмичењу у Чачку девојчице су освојиле 2 место а дечаци 3. Место 
екипно и Марија Весковић је освојила 2. Место појединачно. 
    План за друго полугодиштеје да се што боље припреме за пријемни испит кроз часове 
одељенске заједнице и предавања у склопу професионалне орјентације и да преко пријемног 
испита упишу жељену школу. 

                             Руководилац ОВ:Дејан Јеверица 
 
 
 
 

4.4. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ 
  
 

У школској 2016/2017.год. Стручно веће за разредну наставу у Основној школи „Иво Андрић“ 
у Прањанима има четрнаест чланова -  Славица Јевтовић, Драган Алуровић, Мирјана Маћић, Бранка 



62 
 

Рајчевић, Гордана Поповић, Снежана Голубов, Милисавка Бабовић, Бојан Ђуровић, Верица Трнавац, 
Милена Томовић, Ружица Томанић, Ана Миловановић, Ненад Тешовић, и Ана Петровић. 
Сви чланови присуствују седницама које се одржавају по завршетку сваког класификационог 
периода. Укупан број одржаних седница је шест. Руководилац је професор разредне наставе Бојан 
Ђуровић. 

На седницама се прати реализација наставних планова и програма, успех и владање 
ученика, постигнућа ученика на такмичењима у наставним и ваннаставним активностима. 
Сви ученици од првог до четвртог разреда су савладали наставно градиво предвиђено за наведени 
разред и имају примерно владање.  

Ученици млађих разреда наше школе су показали и доказали велике успехе на такмичењима 
у наставним и ваннаставним активностима. Запажени резултати се налазе у извештајима 
Одељенског већа. Сви ученици биће награђени књигама и посебним дипломама за постигнуте 
успехе. 

Већина учитеља је присуствовала презентацији уџбеника  који су одржани у организацији 
издавачких кућа – Нови Логос, Едука, Клетт, Завод. Постигнут је договор да уџбеници за наредну 
школску 2017/2018.год. за све ученике од првог до четвртог разреда буду од издавачке куће „Клетт“. 
Учитељи компетентно планирају и реализују све облике васпитно-образовног рада. Присутна је 
дискусија о семинарима и предавањима из струке у организацији школе.    Сви учитељи су 
присуствовали на тродневном семинару, који је одржан у организацији школе на тему – Како 
мислити друкчије(креативно)? Интердисциплинрно? 

Учитељи су имали присуство и на једнодневном семинару у Основној школи „Карађорђе“ у 
Тополи на тему – Обука за интеграцију – Смањење ризика од катастрофа у првом циклусу основног 
образовања. 

Интегративна настава, један од иновативних модела наставе којим се врши међусобно 
повезивање наставних садржаја из више наставних предмета и пружа функционално знање ученика, 
реализована је у матичној школи и издвојеним одељењима од првог до четвртог разреда у овој 
школској години. 

У Основној школи „Иво Андрић“ у Прањанима је одржан семинар – Обука за коришћење 
интерактивне табле у процесу наставе. Сви присутни су на крају обуке самостално креирали школски 
час уз употрeбу интерактивне табле. 
Подаци о оствареном броју сати и бодова стручног усавршавања се налазе у бази података наше 
школе. 
 
13.6.2017. Бојан Ђуровић 
Прањани Председник Већа разредне наставе 
 
 
 
 
 
 
 

4.5. СТРУЧНО ВЕЋЕ ИСТОРИЈЕ И ГЕОГРАФИЈЕ 
   
 

Стручно веће Историје и Географије je у школској 2016/2017. години одржало 11 седница, на којима 
су увек сви чланови били присутни. 
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 Ове школске године су осим редовних часова из предмета Историја и Географија, 
реализовани  и часови Додатне наставе, Секциje и Припреме за такмичење, као и припремна 
настава из предмета Историја и Географија у циљу припрема за полагање комбинованог теста на 
завршном испиту. 
         Један број ученика је посетио у месецу децембру Фестивал науке у Београду уз пратњу 
наставника Велимира Александрова,као и предметних наставника из Стручног већа природних 
наука где су уживали у разноразним експериментима из Географије, Биологије, Хемије и Физике 
што им је било од велике користи.  
          Чланови нашег стручног већа су учествовали у реализацији Новогодишњег квиза „Знање је 
благо“ и то: Јелена Александров, наставник историје са Данијелом Ракићевић, педагогом школе су 
аутори квиза, Ивана Милекић, наставник историје је слала питања за квиз, а Велимир Александров, 
наставник географије био је посматрач. Квиз је реализован у просторијама матичне школе у 
Прањанима 12.01.2017. уз присуство многобројне публике. 
      Чланови  Стручног већа су присуствовали  приредби и сечењу славског колача поводом школске 
славе Светог Саве, које су реализоване у просторијама матичне школе и спортске хале у Прањанима. 
       Чланови стручног већа – наставница Историје, Јелена Александров, присуствовала је семинару 
„Светосавски дани историчара Србије“ на Филозофском факултету у Београду. 
             На општинском такмичењу из Историје, које је одржано 5. марта 2017. године у ОШ „Таковски 
устанак“ у Такову, ученици су постигли изузетно запажене резултате. Ученица 7.разреда  Тамара 
Биорац и  ученица 6. разреда Марија Браловић, оствариле су пласман на окружно такмичење.  
  На окружом такмичењу из Историје, које је одржано 23. априла 2017. године у ОШ „Таковски 
устанак“ у Такову, ученица 7.разреда  Тамара Биорац је остварила пласман на републичко 
такмичење, које је одржано 14.маја 2017. године. 
             Што се тиче такмичења из предмета Географија ове школске године је учествовала само једна 
ученица 8. разреда ИО Брезна, Марија Весковић. На општинском такмичењу из предмета 
Географија, које је одржано 12. марта у ОШ „Арсеније Лома“ на Руднику освојила је 3. место али није 
имала довољан праг бодова за даљи ранг такмичења. 
       Чланови стручног већа – наставнице Историје, Јелена Александров и Ивана Милекић, на својим 
часовима су обележиле  „Дан погрома Срба на Косову и Метохији“(17.март) и „Дан сећања на жртве 
Холокауста у Југославији“ (22.априла). 
         Чланови нашег већа су израдили и планове ђачких екскурзија за ученике од  V – VIII разреда, 
које су реализоване у мају месецу и то за ученике 5 и 6. разреда 12 -13. маја, а за ученике 7 и 8. 
разреда 10 и 11. маја 2017. године. 
         Наставник Велимир Александров је током целе године одржавао блог везан за популаризацију 
Географије, под именом Геоблографија ( www.geoblografija.wordpress.com) где су ученици осим 
занимљивих текстова везаних за ову тематику могли и да решавају разноразне тестове и 
проблемска питања. Такође је на блогу објавио преко 300 питања за вежбање поводом „мале 
матуре“. Број посетилаца блога је премашио цифру од 60.000 посета у току године. 
        У оквиру стручног усавршавања у установи и ван установе чланови већа су похађали разне  
семинаре, стручне скупове, трибине и разна предавања, која су наведена у извештајима предметних 
наставника СВ Историје и Географије.  
                                                                                        Руководилац Стручног већа: Велимир Александров                                                                                                                                                      

4.6. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 
 
Веће је имало пет састанака.  
Урађен је Годишњи план рада Стручног већа. 
Спроведено је иницијално тестирање ученика 5- 8.разреда. 
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Организован је Дан школе у Прањанима и Брезни, у Каменици ће бити обележен у августу.  
Чланови Већа су учествовали у обележавању Дечје недеље. 
Свечаном приредбом обележен је Савиндан. 
Реализација угледних часова: 
Горица Ристановић-1. Одлазак у Спомен-парк Шумарице и након тога час ,,Крвава 
бајка“(реализовано са ученицима седмог разреда и у сарадњи са наставницом историје Јеленом 
Александров- амбијентално учење); 2. Глас, говор и подела гласова( реализовано са ученицима 
седмог разреда, наставницом биологије Јеленом Гујаничић и наставником музичке културе 
Марком Станојевићем- инегративна настава) 
Слободанка Гавриловић –интегративна настава ,посвећено Светом Сави (реализовано са 
ученицима шестог разреда, наставницом историје, биологије, енглеског језика, наставником 
математике и педагогом) 
Песнички час у Каменици одржао је учитељ Милош Милетић. Одржана је приредба поводом 
Осмог марта . На њој  су похваљени и награђени ученици који су постигли значајне резултате на 
такмичењима као и њихове мајке. 
Славица Јовићевић Бабовић – интегративна настава, тема везана за електричну енергију – час 
посвећен Николи Тесли (реализовано са ученицима осмог разреда, наставницама математике, 
енглеског језика, техничког и информатичког образовања, хемије и наставником физике). 
Горица Ристановић сарађивала је са песникињом Радмилом Рубаковић, која је посетила школу и 
одржала песнички час. Водила је ученике на представу у Дому културе у Чачку ,,Ми деца са 
станице ЗОО“ и у посту Градској библиотеци ,,Владислав Петковић Дис“. Слала радове на неколико 
литерарних конкурса, али ученици нису били награђивани. 
Такмичења:На Књижевној олимпијади(општинско) су учествовала четири ученика, освојено једно 
друго место и један пласман( Тамара Биорац и Кристина Трифуновић). 
На Књижевној олимпијади(окружно) су учествовала два ученика, један освојио друго место и 
пласирао се на републичко такмичење( Кристина Трифуновић). 
Општинско такмичење из српског језика и језичке културе: седам учесника, освојено једно прво 
место( Лука Вуковић, 5.разред), два учешћа (Марија Весковић 8. и Невена Томовић, 6.разред). 
Окружно такмичење из српског језикаТри учесника, а освојена два друга места (Лука Вуковић и 
Марија Весковић). 
Школска сцена: Ученици из Каменице извели су представу „Деца су увек у праву“. Аутори текста су 
Александра Ђурић и Марта Гајић, а драмски текст је развијен у оквиру пројекта MEDIATE. 
Ученици из Брезне извели су представу „Пепељуга“. Аутор текста је Златко Грушановић. У 
представи је учествовало дванаест ученика. 
Литерарни конкурси 
КД ,,Запис“, тема ,,Завичај“ Ђорђе Вујанић 1. Место,Атанасије Брајовић 2.место,Милена Брковић је 
похваљена..Црвени крст, тема ,,Крв живот значи“Милена Брковић 3.место 
Стручно усавршавање 

 У установи Ван  

Горица Ристановић 89 / 

Слободанка Гавриловић 126 32 

Славица Јовићевић Бабовић 84 32 

 У Прањанима, 20.6.2017.                                         председник СВ Горица Ристановић 

4.7.СТРУЧНО ВЕЋЕ  ЗА ОБЛАСТИ СТРАНОГ ЈЕЗИКА 
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             ВРЕМЕ  
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

               РЕАЛИЗАЦИЈА САДРЖАЈА 
 

          
 
          Септембар 

-усвојен план рада већа; 
-израђени глобални и оперативни планови; 
-утврђен распоред иницијалних тестова и писаних провера; 
-организована допунска и додатна настава; 
-обележавање Европског дана језика (26.сеп.) 

 
 
          Октобар 

-израђен списак потребних наставних средстава; 
-усаглашени критеријуми за оцењивање; 
-размотрени резултати иницијалних тестова; 

 
          Новембар 

-анализиран успех на крају првог тромесечја; 
-утврђен план одржавања интегративних часова; 

 
          Децембар 

-размотрене наставне методе и технике; 
-ИОП-предлози, искуства, помоћ; 

 
          Фебруар 

-анализаран успех на крају првог полугодишта; 
-договорено одржавање школског такмичења из енглеског и 
немачког језика; 

 
 
 
          Март 

-направљен списак уџбеника за следећу школску годину ( 
Data Status-од 1.до4.р. и Klett-од 5.до8.р.); 
-анализирана реализација стручног усавршавања наставника; 
-анализирани резултати ученика на школском такмичењу 
(нема пласираних за даљи ранг ); 
 

          Април -анализиран успех на крају трећег тромесечја; 

 
 

          Мај 

-извршена анализа реализованих часова редовне, допунске и 
додатне наставе; 
-утврђене су мере за поправљање негативних оцена; 
-анализиран успех ученика 8.р.; 

 
 

          Јун 

-утврђена просечна оцена из страних језика; 
-одлучивање о учешћу на летњим семинарима; 
-разно; 

     
 
 
 
 
 
 
 

4.8. СТРУЧНО ВЕЋЕ  ЗА ОБЛАСТИ БИОЛОГИЈЕ, ФИЗИКЕ И 
ХЕМИЈЕ 
 

Чланови већа су: Јелена Петровић и Невенка Видојевић –наставнице биологије, Ненад 
Поповић -наставник физике и Драгана Бабовић-наставник хемије.  
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У току године је одржано 10 састанака стручног већа на којима су се наставници договарали 
о сваком даљем раду. Договарали су се о начину и времену реализовања иницијалног и завршног 
тестирања, о терминима одржавања допунских и додадних часова, наставним и ваннаставним 
активностима који би се могли реализовати, предлагали акције, радионице и предавања за ученике 
и реализовали их. Наставници су радили са ученицима по ИОП-у и уредно су достављали 
документацију.  

Током године, наставници овог већа су реализовали две стручне посете у Београд уз помоћ 
и подршку директора школе Зорана Пантовића. Прва је била у децембру на Фестивал науке а друга 
у мају где су ученици посетили хемијски факултет и ботаничку башту. Наставници су током првог 
полугодишта реализовали међународни програм Еко школе и спроводили су га у школама у којима 
предају, у Каменици, Брезни и Прањанима, међутим од јануара 2017. Нисмо више чланица Еко 
школа из финансијских разлога. Реализоване су радионице израда новогодишњих украса за јелку, 
акција  ,,Сат за нашу планету'', ,,Очистимо општину'', украшавање школског дворишта и сађење 
цвећа у Каменици, промовисали су међународне важне датуме. Наставници су учествовали кроз 
осмишљавање питања за свој предмет у квизу ,,Знање је благо'' чији је аутор и реализатор педагог 
школе Данијела Ракићевић.  Сваки наставник овог већа је реализовао интегративни час са својим 
колегама, на којима су били присутни педагог, психолог, заменик директора и директор школе.  
9.3.2017. године наставник физике Александар Миловановић прелази на друго радно место ван 
школе, а на место наставника физике  долази Ненад Поповић.  

Наставници су се током године стручно усавршавали и стекли више сати стручног 
усавршавања него што је предвиђено планом. Извештај о стручном усавршавању у установи и ван 
установе налази се у посебном извештају који је послат педагу школе..  
У току године наставници ова три предмета су припремали ученике за такмичење. У фебруару су 
била организована школска, у марту општинска и у априлу окружна такмичења. Постигнути 
резултати: Из биологије је  шест ученика освојило прво место, два ученика друго место и два ученика 
треће место на општинском такмичењу. На окружном такмичењу је један ученик освојио прво 
место, пет ученика друго место и један ученик треће место.  Из хемије је један ученик освојио треће 
место на општинском такмичењу и учествовао на окружном такмичењу.   
 

Подносилац извештаја: Драгана Бабовић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.9. СТРУЧНО ВЕЋЕ  ЗА ОБЛАСТИ ТЕХНИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА 

Извештај о раду Стручног већа области предмета техничког и информатике 
Руководилац стручног већа: Милка Обренић а члан стручног већа:Зоран Лекић 
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ОДРЖАНЕ СЕДНИЦЕ СТРУЧНОГ ВЕЋА: 

Име и презиме присутних чланова на 
одржаним стручних већа на седницама 

Датум одржавања седница 

Милка Обренић и Зоран Лекић 1.25.08.2016. 

 2.26.09.2016. 

3.26.01.2017. 

 4.09.03.2017. 

 5.20.04.2017. 

 6.12.06.2017. 

1. АНГАЖОВАЊЕ  ЧЛАНОВА  СТРУЧНОГ  ВЕЋА  У ШКОЛСКОЈ 2016/2017.ГОД. 

Име и презиме 
наставника 

Предмет који 
предаје 

Укупан број  
часова 

Одељења  у  којима  предаје 

Зоран Лекић 

Техничко и 
информатичко 
образовање;  
 
Информатика и 
рачунарство 
 
  

20 

Прањани 
 
 
Каменица 
 

5, 6, 7, 8.техн.и 
инф.образовање,инф.  
 
 5,6,7 ТИО 
5 и 6 информатика и 
рач. 

 

Милка Обренић 

Техничко и 
информатичко 
образовање;  
 
Информатика и 
рачунарство 

19 

Каменица  
инф.и рач. 

  7, 8. 

Прањани 
инф. и тио 

7 

Брезна 
5, 6, 7, 8.техн.и ин. 

5,6,7,8. информатика 
и рачунарство 

 
  2. У ШКОЛСКОЈ  2016/2017.СУ РЕАЛИЗОВАНИ ЧАСОВИ  РЕДОВНЕ  НАСТАВЕ У ПОТПУНОСТИ КАО И 
ЧАСОВИ ВАННАСТАВНИХ  АКТИВНОСТИ: 
 
 3.ТАКМИЧЕЊА:Школско такмичење из Техничког и информатичког образовања  je одржано 
28.02.2017. по календару такмичења из Министарства просвете.  На општинско такмичеље су се 
пласирали следечи ученици: 
ПЕТИ РАЗРЕД:      1.Вујанић Ђорђе 
ШЕСТИ РАЗРЕД:  1. Вујанић Ленка   
СЕДМИ РАЗРЕД: Биорац Тамара 
ТАКМИЧЕЊЕ МОДЕЛА –ВАЗДУХОПЛОВНО МОДЕЛАРСТВО: 
ОСМИ РАЗРЕД:Весковић Марија 
 НА ОПШТИНСКОМ   ТАКМИЧЕЊА  из техничког и информатичког образовања  
одржаног11.03.2017.у О.Ш,,Десанка Максимовић“ у Горњем Милановцу  Биорац Тамара је заузела 
3 место а  ученица у дисциплини ТАКМИЧЕЊЕ МОДЕЛА –ВАЗДУХОПЛОВНО МОДЕЛАРСТВО:ОСМИ 
РАЗРЕД-Весковић Марија, прво место и пласман на Окружно такмичење. 
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 Окружно такмичење је одржано 26.03.2017. у О,Ш,,Ратко Митровић“ Ученица Весковић Марија је 
заузела 3. Место и пласирала се на  Републичко такмичење које  је одржано 6 и 7 маја 2017.године 
у ОШ,,Петар Кочић“Земун. 
 
3.  АКТИВНОСТИ: 
Оба члана стручног већа су се током  школске   2016/2017. год. усавршавала како у установи,тако и 
ван установе . У установи  по 24 сата. Ван установе су присуствовали семинару одржаном у 
Прањанима у просторијама школе 08.10.2016.год.,,Како мислити другачије интердисциплинарни 
приступ у настави..“ чији су аутори Јасмина Шефер и Јелена Радишић.Оба члана су  учествовала на 
обуци за коришћење  интерактивне табле у настави 17.3.2017.год. Одржани су интегративни 
часови из техничког и информатичког образовања  у Брезни у 8.раз.  а  у  Каменици у 6. раз. као и 
амбијентални час  у 8.раз. у Камеци. 
                                                                                                Председник стручног већа:   Милка Обренић     

4.10.СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТИ УМЕТНОСТИ 
 

Чланови већа су: Душан Милосављевић, наставник ликовне културе и Марко Станојевић, 
наставник музичке културе.  

У току године је одржано 5 састанака стручног већа на којима су се наставници договарали 
о сваком даљем раду. Договарали су се око обележавања битних датума и манифестацијама, како 
у школи, тако и ван школе,. Наставници су радили са ученицима по ИОП-у и уредно су достављали 
документацију. Наставник ликовне културе са ученицима учестовао је на конкурсима, где су 
запажени добри резултати. Наставник музичке културе са ученицима школе и наставницама  српског 
језика учестовао у реализацији програма који су планирани Годишњем плану рада школе, 

4.11. СТРУЧНО ВЕЋЕ  ЗА ОБЛАСТИ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 
 

Чланови већа су: Душан Симовић, Дејан Јеверица и Милољуб Ристановић. 
У току године је одржано 5 састанака стручног већа на којима су се наставници договарали о 
сваком даљем раду. Договарали су се око спортских такмичења прописаних МПС и на општинском 
и окружном нивоу. Ученици су на разним спортским такмичењима остварили запажене резултате. 
Наставници су радили са ученицима по ИОП-у и уредно су достављали документацију. Детаљно о 
такмичењима има у извештајима. 

 
 
 
 
 
 
 

4.12. СТРУЧНО ВЕЋЕ  ЗА ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКЕ 
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Чланови већа:Братислав Средојевић, Милева Глишић и Миленко Петровић 
 

Планирано 
седница 

Одржано 
седница 

Датуми 
одржавања 
седница 

Име и презиме присутних чланова 

9 9 

01.09.2016. Братислав Средојевић, Милева Глишић и Миленко Петровић 

06.10.2016. Братислав Средојевић, Милева Глишић и Миленко Петровић 

17.11.2016. Братислав Средојевић, Милева Глишић и Миленко Петровић 

15.12.2016. Братислав Средојевић, Милева Глишић и Миленко Петровић 

12.01.2017. Братислав Средојевић, Милева Глишић и Миленко Петровић 

17.02.2017. Братислав Средојевић, Милева Глишић и Миленко Петровић 

02.03.2017. Братислав Средојевић, Милева Глишић и Миленко Петровић 

06.04.2017. Братислав Средојевић, Милева Глишић и Миленко Петровић 

22.06.2017 Братислав Средојевић, Милева Глишић и Миленко Петровић 

 
Такмичења ученика 

Име и презиме 
наставника 

Укупан број ученика који 
су учествовали на 
такмичењима 

Ранг такмичења Укупан број освојених 
места 

1.место 2.место 3.место 

Братислав Средојевић 

1 Школско 1   

1 Општинско 1   

1 Окружно    

 Републичко    

Милева Глишић 

4 Школско 1 1 1 

3 Општинско   1 

 Окружно  1  

 Републичко    

Миленко Петровић 

7 Школско    

 Општинско    

 Окружно    

 Републичко    

 
 
Реализација програма стручног већа МАТЕМАТИКЕ 

Садржаји-програм Реализовано Доказ Реализатори и сарадници 

1. Дефинисање критеријума оцењивања ученика 
редовне наставе  

01.09.2016. записник Чланови већа 

2. Утврђивање критеријума за избор ученика у 
секције и друге видове ученичког ангажовања и 
критеријума индетификовања обдарених ученика 
по предметима 

01.09.2016. записник Чланови већа 

3. Утврђивање распореда одржавања контролних 
задатака, вежби и ваннаставних активности 

01.09.2016. записник Чланови већа 

4.Израда иницијалних тестова 01.09.2016. записник Чланови већа 

5. Стручно усавршавање професора према плану 
стручног усавршавања и учешће на индивидуалним 
семинарима 

01.09.2016. 
 

записник Чланови већа 

6. Претплата на Математички лист 01.09.2016. записник Чланови већа 

7. Сарадња са стручним друштвима, факултетима, 
институтима, предузећима и установама и осталим 
стручним већима 

01.09.2016. записник Чланови већа 

8.Анализа резултата иницијалних тестова 06.10.2016. записник Чланови већа 
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9. Анализа успеха ученика на класификационим 
периодима и откривање узрока неуспеха појединих 
ученика, група или разреда и предузимање 
потребних мера за њихово отклањање 
(мотивациони поступци) 

17.11.2016. 
17.02.2017. 
06.04.2017. 
22.06.2017. 

записник Чланови већа 

10. Избор ученика за такмичење 17.11.2016. записник Чланови већа 

11.Пријава ученика за математичко такмичење 
Мислиша 

15.12.2016. записник Чланови већа 

12.Организација школског такмичења 12.01.2017. записник Чланови већа 

13. Израда и усвајање годишњег и месечног рада 
стручног већа за наредну школску годину 

22.06.2017. записник Чланови већа 

14. Анализа остварених делова програма редовне, 
додатне, допунске наставе и секција на 
полугодиштима текуће школске године 

17.02.2017. 
22.06.2017. 

записник Чланови већа 

15. Преглед реализације фонда часова  и предлог 
надокнаде уколико за то постоји потреба 

17.02.2017. записник Чланови већа 

16. Такмичења ученика 17.02.2017. 
02.03.2017. 
06.04.2017. 

записник Чланови већа 

17. Предлог задужења професора у оквиру 40-
часовне радне недеље за наредну школску годину 

22.06.2017. записник Чланови већа 

18.  Избор руководилаца стручних већа за област 
предмета 

22.06.2017. записник Чланови већа 

19. Израда програма стручних путовања – посете 
другим школама, музејима, библиотекама, 
факултетима и сл. 

22.06.2017. записник Чланови већа 

20. Реализација активности из развојног плана рада 
школе 

22.06.2017. записник Чланови већа 

21. Реализација активности из области 
самовредновања рада школе 

22.06.2017. записник Чланови већа 

22. Остале активности у складу са законом које је 
немогуће предвидети у тренутку писања ГПШ-а 

22.06.2017. записник Чланови већа 

 Руководилац Већа                                                                                                                                                            Датум предаје 
   Братислав Средојевић                                                                                                                                                             26.06.2017. 
                                                                                                                                                                                                            Прањани 

 
 
  
                                                                                                                  
 

 

 
 

4.13. СТРУЧНО ВЕЋЕ  ЗА ОБЛАСТИ ГРАЂАНСКОГ И ВЕРСКЕ 
НАСТАВЕ 

 
Чланови већа су: Душан Симовић, Горица Ристановић, Слободанка Гавриловић, Драгана 

бабовић, Мирјана Матовић, Никола Гавриловић и Дарко Главоњић. 
У току године је одржано 5 састанака стручног већа на којима су се наставници договарали о 
сваком даљем раду.  
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4.14. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 
 У току школске године 2016-2017.Стручни актив за развој Школског програма је учестовао у 
израду годишњих и оперативних планова. У сарадњи са Стручним тимом за додатну подршку  
ученицима разматрао је потребу за израдом ИОП-а, анализирао је реализацију планова и 
програма и на основу тога радио евалуацију Школског програма. 

У јуну месецу према анкети за родитеље око изборног предмета имали смо измену у 
старијим разредима од петог до осмог уместо верске наставе изабрали су грађанско васпитање и 
то у издвојеном одељењу у Каменици и Брезни, док у матичној школи је остала верска настава у 
старијим разредаима. Што се тиче изборни предмети у млађим разредима било је изјашњавања  
родитеља за имену предмета, ани у мањим броју па је изабран предмет према већини ученика. 

У сепрембру и децембру месецу су  урађени Анекси Школског програма (секције, допунска 
настава и планови за изборне предмете у првом и другом циклусу).  

На основу процене стања коју је радио Стручни тим за додатну подршку ученицима у овој 
школској години ради се ИОП за два ученика старијих разреда  са измењеним стандардима.  

План и програм се прати кроз посете часова  (редовне наставе и осталих облика ОВР), 
доказ је Дневницима образовно –васпитног рада, Дневницима осталих облика образовно-
васпитног радаи Днвеник продуженог боравка. 
 
       Координатор  актива  Данијела Ракићевић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.15. СТРУЧНИ  АКТИВ  ЗА  РАЗВОЈНО  ПЛАНИРАЊЕ 
 
Чланови тима су: 
-директор Зоран Пантовић 
-секретар Жаклина Трифуновић 
-шеф рачуноводства Љубица Драшкић 
-педагог Данијела Ракићевић 
-професор разредне наставе Мирјана Маћић 
-професор разредне наставе Милисавка Бабовић 
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-професор енглеског језика Тамара Богдановић 
-професор немачког језика Ивана Чоловић 
-професор физичког образовања Душан Симовић 
-просеор разредне наставе Ружица Томанић 
-ученик Ученичког парламента Ана Рајчевић 
-родитељ  члан Савета родитеља Мирослав Вујанић 
-члан Школсог одбора Миодраг Дамљановић 
Седница Актива за развојно планирање је имала две седнице.  
На првој седници усвојен је Акциони план самовредновања за следеће области, односно 
стандарди који су по екстерној евалуацији оцењени двојком и јединицом. Акциони план је део 
Годишњег плана рада школе за школску 2016-2017.годину и то: Прва област Школски програм и 
Годишњи план рада, друга област Настава и учење, трећа област Образовна постигнућа ученика и 
шеста област Ресурси. 
На другој седници директор је дао извештај о набавци наставних средстава и основних средстава 
за наставу. Од министарства просвете и технолошког развоја школе су добили средства за набавки 
књига за библиотеку. Наша школа је добила 36.500,00 динара. Од издавакче куће Пчелица 
наручили смо књиге за библиотеку. 
 

4.16. ТИМ  ЗА  САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 
У ОШ „Иво Андрић“у Прањанима именован је Тим за самовредновање у периоду годину дана који 
ће пратити спровоћење области самовредновања. Директор је именовао тим за самовредновање 
у саставу: 
 
1.Данијела Ракићевић, председник Школског одбора 
2.Горица Ристановић, члан Стручног већа 
3.Драгана Милетић- Столица,члан Савета родитеља 
4.Јована Жижовић, члан Ученичког парламента 
5.Зоран Пантовић, директор школе 
Тим за самовредновање је имао три састанка у првом полугодишту у школској 2016-2017.години.  
На првом састанку на којој је присустовао директор школе, договорили смо се о изради Акционих 
планова за следеће области: Школски програм и Годишњи план, Настава и учење , Образовна 
постигнућа и Ресурси. 
На другој седници су усвојени Акциони планови датих области. 
На трећој седници се разматрало шта је до краја првог полугодиша реализовано од планираних 
активности Акционих планова. 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 
 

Извештај самовредновања области Настава и учење 
 

У овој школској години  одржано је шест састанка Тима за самовредновање Настава и учење. 
Према оцени екстерне евалуације , било је потребно поправири стандард 2.3. Чланови су се састали 
и направили Акциони план Наставе и учења, које се морају поправити у току школске године 2016-
2017.  
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Акциони план је направљен кроз неколико корада и активности које ће се реализовати у току 
године. 

Анализа Акционог плана шта је до сада урађено од наведених активности су:  
-на почетку школске године , односно у првој и другој недеље урађено је иницијално тестирање са 
ученицима. На основу које се прати напредовање ученика са којим знањем долазе и са којим знање 
завршавају разред. Извештај иницијалног тестирања се налази у Стручним већима дате области. 
-ученици који спото напредују у учењу прилагођавају се наставна средства и методе, 
-наставници се придржавају Правилника о оцењивању ученика и воде педагошку свеску , која је 
разумљива. 
-ученицима је оцена образложена, 
-у овом полугодишту урађено је пет часова амбијенталне наставе и интердисциплинарне, које имају 
за циљ покренути и уважити ученика у процесу усвајања знања. 
-на крају првог полугодишта са ученицима трећег и четвртог организован је квиз „Свезналица“, где 
поред игре и нешто се ново научи. 
-са ученицима старијих разреда организован је по други пут квиз „Знање је благо“, где се промовише 
знање и игра.  
-набављена је паметна табла која ће се у другом полугодишту користити у настави и учењу 
-за ученике који имају недовољне оцене организована је допунска настава 
-постоји у Кутак за родитеље, где родитељи имају информације о броју часова, распореду редовне 
наставе, распореду осталих облика ОВР-а и отворена вртак, како код одељењског старешине, тако 
и код предметних наставника. 

У овој школској години је одржано 10 интегративних  часова, где су ученици једну наставну 
јединицу посматрали кроз  више предмета. Ученици су мотивисани за рад на овим часовима. Нисам 
испитала који степен  усвојености градива. Ученицима је интересантна настав у којој су они 
укључени у усвајању градива.Наавка паметне табле , настава ће бити комплексија. 

Као и увођења амбијенталне наставе, где наставници су инструктори, а ученици 
реализатори. Прикупљају податке на лису места и презентују својим вршњацима. Ученици најбоље 
усвајају градиво од својих вршњака. 
Алализа Акционог плана шта треба урадити у наредном периоду: 
-на нивоу Стрчних већа донети одлуку о изједначавању критеријума оцењивања. 
-мотивисати ученике на рад и учење. 
 
        Координатор Тима 
        Данијела Ракићевић  
 
 
 
 

Постигнућа ученика 

Извештај о мерама ради побољшања успеха ученика школске 2016/17. 
Ради побољшања постигнућа ученика предузете су следеће мере: 

- Организована је допунска настава на основу резултата иницијалних тестова. Допунском 

наставом су обухваћени они ученици који су постигли слабије резултате и појачан је рад на 

оним областима где је то неопходно 

- Организовани у појединачни разговори одељенских старешина као и предметних 

наставника са оним ученицима који слабије напредују; организовани су родитељски 
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састанци – на појединим је присуствовао директор школе и предметни наставници (на 

пример у  осмом разреду у Каменици) 

- Укључени су и одлични ученици да помажу онима који слабије напредују у учењу 

- Припрема за такмичење, додатна настава, секције и укључивање ученика у разне конкурсе 

и квизове знања 

- Укључивање ученика у спортска такмичења 

У сарадњи с родитељима ученика, предузете су и следеће мере:  
- Организована настава по ИОП-у као и додатна подршка педагошког асистента (за ученика 

Милоша Петровића – 6. разред у Каменици) 

- Организована је индивидуализована настава за два ученика шестог разреда у Каменици 

(Дејан Јовичић и Драган Ђуровић) 

Како би се наставни садржаји прилагодили новим методама учења а тиме ученици додатно 
мотивисали за учење: 

- Организована посета Фестивалу науке у Београду  16. децембра 2016.(ранијих година на 

фестивал науке су слати ученици који имају одличан и јако врло добар успех док су ове 

године су на Фестивал науке послати ученици који имају добар  успех како би се додатно 

мотивисали) 

- Организовани су часови амбијенталног учења (3. новембра 2016. одлазак у Крагујевац и 

обилазак Шумарица и обилазак музеја ''21. октобар''; 23. децембра 2016. обилазак 

хидроцентрале у Каменици и предавање учитеља наше школе у пензији Милоша Милетића 

о хидроцентрали – иначе ова хидроцентрала је у периоду од 1952. до 1962. године 

снабдевала село Каменицу електричном енергијом) 

- У месецу фебруару тачније 21., 22. и 23. фебруара биће организовани часови интегративне 

наставе у школи у Каменици које ће остварити наставници техничког, српског, историје,и 

енглеског уз подршку и сарадњу педагога школе 

- У плану је и посета фабрици ''Металац'' у Горњем Милановцу 

Као додатна мотивација ученицима предузето је и следеће: 
- Посете другим школама (у периоду од 6. до 9. октобра 2016. осам ученика седмог разреда 

наше школе били су у посети школи ''Иво Андрић'' у Раковици у Београду поводом 

Андрићевијаде – манифестације организоване у част рођења нашег нобеловца. Та 

манифестација је окупила осам школа из региона које носе назив ''Иво Андрић'') 

Кординатор: Милисавка Бабовић 

 

Извештај   Самовредновање –  „Подршка ученицима“ 
 

Извештај  - Самовредновање 4.област „Подршка ученицима“ 

Дана 13.06.2017.године одржан је састанак тима за Самовредновање 4.област „Подршка 
ученицима“. 
      Дневни ред – Реализација планираних активности у школској 2016/2017.години 
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Чланови тима су: Снежана Голубов,професор разредне наставе, Јелена Петровић,професор 
биологије, Ивана Чоловић,професор немачког језика, Славица Јовићевић Бабовић,проф. 
српског језика и књижевности, Никола Гавриловић,вероучитељ,координатор тима Ана 
Петровић,мастер учитељ. 
У току школске 2016/2017.године уз сарадњу са осталим тимовима, стручним сарадницима, 
директором школе и наставницима радили смо на успешној реализацији предвиђених 
активности. 
Кроз квалитетне радионице за ученике и одељенске старешине, предавања, израду паноа, 
поучних игара, посебно у млађим разредима, дале су резултат да квалитетна настава  
постигне још бољи ниво остварености, што смо закључили на основу спроведеног 
истраживања ученика. 
Педагошко-психолошка служба на часовима одељенског старешине презентује технике 
учења за стицање функционалног знања. 
У школи функционише Тим за инклузивно образовање који прати прилагођавања ученика у 
раду. 
Таленат и успех – ученици говоре о својим талентима и како их развијају.Набрајају своје 
успехе на такмичењима у наставним и ваннаставним активностима. 
Ученици су показали и доказали љубав према атлетици и веома изражен такмичарски дух. 
У наредном периоду биће обезбеђена финансијска средства за спортски терен у Брезни, 
Теочину и Срезојевцима, како би ученици кроз спорт и дружење са својим наставницима 
развијали друштвене вредности, а самим тим постизали још боље успехе у спортовима. 
Интегративна настава, један од иновативних модела наставе којим се врши међусобно 
повезивање наставних садржаја из више наставних предмета, успешно се реализује у нашој 
школи. Свако дете је стваралац јер је дечји развој стваралачки. 
Састанак је почео у 12,00 сати, а завршио се у 12,45 сати у Основној школи „Иво Андрић“ у 
Прањанима. 
У Прањанима, 13.06.2017.године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.17. ТИМ ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Извештај Тима за културне активности ПРАЊАНИ, школска година 2016/2017. 
 

Месец Активности Носиоци Планир Одржано, 
није 
планир. 
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септембар  

Тематски час С.Јевтовић,М. Маћић 26.9.2016.  

Дан писмености Горица Ристановић, петаци 27.9.2016.  

октобар Дан спорта Наст.физичког, ОС 29.9.2016.  

Безбедност деце у 
саобраћају 

ПУ Г.Милановац 6.10.2016.  

Песнички час ,,Завичајни 
песници у посети школама“ 

Горица Ристановић, Радмила Рубаковић и 
Олгица Миловић Лазовић 

  

Прослава Дана школе Г.Ристановић, Марко Станојевић, 
наст.музичке културе, Снежана Голубов, уч.у 
продуженом боравку, Мирјана Маћић, 
учитељица, Ивана Чоловић, наст.немачког, 
Тамара Богдановић, Бранка Рајчевић 

12.10.2016.  

Дечја недеља  Учитељи од 1.до 4.разреда, Горица 
Ристановић, Гордана Поповић, Данијела 
Ракићевић                                                                                                                                                                                          

5-
11.10.2016. 

 

Дан борбе против трговине 
људима 

Јелена Дрманац, ученици 5-8. 18.10.2016.  

Сајам књига Двадестак чланова Већа 30.10.2016.  

Дан здраве хране Учитељи 1-4.р.и библиотекар Г.Поповић 16.10.2016.  

новембар Посета Спомен-парку 
Шумарице 

Г.Ристановић, Ј.Александров, И.Чоловић 3.11.2016.  

ЈЧ Крвава бајка Г.Ристановић, Ј.Александров 29.11.2016.  

Обе100годишњице од смрти 
П.Кочића 

Г.Ристановић, уч. 6.раз  23.11.2016. 

Час о  Вуку Караџићу Учитељи 1-4.р.и библиотекар Г.Поповић 8.11.2016.  

Угледни час ,,Крвава бајка“ Ј.Александров и Г.Ристановић 29.11.2016.  

Зидне новине о Вуку 
Караџићу 

Горица Ристановић и уч.8.р. 12.11.2016.   

Дан толеранције  Г.Поповић, Д.Ракићевић 16.11.2016.  

Мисија Халијард Директор, амерички амбасадор 18.11.2016.  

Представа Чист почетак -6/2 Горица Ристановић 27.1.2017.  

Посета Фестивалу науке у 
Београду 

В.Александров, Драгана Бабовић, Јелена 
Петровић, А. Миловановић 

  
16.12.2016. 

 

 
децембар 

Турнир у фудбалу Kоординатор ВТ Јелена Дрманац, директор 23.12.2016.  

Такмичење у украшавању 
јелке еко- украсима 

Уч.1-8 разреда и одељ.старешине 30.12.2016.  

 
јануар 

Знање је благо,квиз; 
Свезналица 

Ј.Александров, С.Голубов, Г.Поповић, 
Д.Ракићевић 

12.1.2017.  

Приредба за Савиндан Г.Ристановић,С.Голубов и М.Станојевић 27.1.2017.   

фебруар Маскенбал, Дан безбедног 
интернета 

Учитељи 2.3.2017.ш 
5.3.2017.ч 

 

 
 
 
 
 
март 

Дан жена ,,Мајка је тема 
неисцрпна вечна“  

Снежана Голубов 
 

8.3.2017.  

Ми деца са станице ЗОО Гордана Поповић,Т.Богдановић, 
Г.Ристановић,Д.Ракићевић 

  

Посета Градској библиотеци 
,,Владислав П.Дис“ 

Гордана Поповић,Т.Богдановић, 
Г.Ристановић,Д.Ракићевић 

  

Обука за коришћење 
паметне табле 

Чланови НВ   

 
 
 
 

Међународни дан књиге-
песникиња О. М. Лазовић и 
Р. Рубаковић 

Г.Поповић, Горица Ристановић,  1.4.2017.  

Шарање ускршњих јаја учитељи 12.4.2017.  



77 
 

 
 
 
април 

Еко квиз Д. Бабовић Иј. Гујаничић 19.4.2017.  

Акција прикупљања књига Одељењ.старешине   

Изложба о Немањићима Јелена Александров 20.4.2017.  

 
 
мај 

Посета Ботаничкој башти и 
Хемијском факултету 

Веће природних наука 14.5.2017.  

Пролеће уживо-предавање Јелена Гујаничић 16.5.2017.  

Школска сцена Милољуб Ристановић 17.5.2017.  

Животна доба, балетска 
предс. 

Одељ.старешине 31.5.2017.  

 
 
јун 

Приредба ,,Марко Краљевић 
укида свадбарину“ и 
,,Сумњиво лице“ 

Г.Ристановић 28.6.2017.  

                                                                 Подносилац извештаја Горица Ристановић, координатор Тима 

 

Извештај културних  делатност школе у школској 2016-2017.години, Каменица 
Месец Активности Носиоци 

Септембар 

 

 

 

 

Октобар 

Школски крос                          29.9.2016. Одељењске старешине, наставник физичког 

васпитања 

Израда паноа поводом Светског дана језика                                     

26.9.2016.                             

Наставнице енглеског и немачког језика 

Дечја недеља  од 5. до 7.10.           

-Прављење и украшавање  пита и                            

колача;посета матичној школи, маскенбал,цртање                                                         

Милисавка Бабовић,Бојан Ђуровић,Слободанка 

Гавриловић,Верица Трнавац, Милена Томовић 

Светски дан хране 16.10.2016. Милисавка Бабовић 

Сајам књига у Београду           30.10.2016. Милисавка Бабовић 

Новембар Амбијентално учење                         3.11.2016. Ивана Милекић 

Час посвећен Вуку Караџићу и израда паноа    8.11.2016. С. Гавриловић,М.Бабовић 

Обележавање Дана толеранције 

16.11.2016. 

Слободанка Гавриловић 

Децембар Песнички час  (Милош Милетић)                                 

2.12.2016.    

Слободанка Гавриловић, Милисавка Бабовић, 

Бојан Ђуровић 

Сајам науке                                       16.12.2016. Д. Бабовић, Б. Александров,а Миловановић 

Новогодишње приредбе и журке, кићење јелке  Учитењи из Богданице ,  Г.Горе и Каменице, 

С.Гавриловић 

Јануар Традиционалне дечје игре (ТВ Б92)           20.1.2017.  Милисавка Бабовић, Бојан Ђуровић 

Приредба за Савиндан              27.1.2017. Слободанка Гавриловић, М.Бабовић, 

Б.Ђуровић,Вера Трнавац 

Пиредба и маскенбал поводом завршетка 1.полугођа                                      

31.1.2017. 

Милена Томовић 

Фебруар  Дан матерњег језика                             22.2.2017. Слободанка Гавриловић 

март  Приредба поводом Осмог март           7.3.2017. С.Гавриловић, М. Бабовић, Б. Ђуровић 

Позоришна представа „Веселе чаролије“                                            

9.3.2017. 

Позориште из Ниш 

Светски дан поезије                           21.3.2017. Слободанка Гавриловић 

април Очистимо наш град и општину     7.4.2017. Одељењске старешине 

мај Крос РТС-а                                            12.5.2017. Наставник физичког васпитања 

Mанифестација „Пролеће уживо“         16.5.2017. Удружење „Сове на опрезу“ 

Школска сцена „Деца су увек у праву“   17.5.2017.                                    С.Гавриловић 

Балетска представа „Животна доба“     31.5.2017.                                           глумци 

јун Спортске активности у Каменици 12.6.2017. Учитељице из Прањана, учитељи из Каменице 

Приредба за крај школске године     28.6.2017. Учитељи из Каменице, Г.Горе, 

Богданице,С.Гавриловић 

                                                                                                               

          Координатор тима Слободанка Гавриловић 
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Извештај Културне делатности у школској 2016/2017.години у Брезни 
 

Месец Активности Носиоци Реализовано 
планирано није планирано 

 
 
октобар 

Обележавање Европског 
дана борбе против 
трговине људима 

С. Ј. Бабовић  18.10.2016. 
 

 
 

Дечја недеља Н.Тешовић 3.10. -
7.10.2016. 

 

 
 
новембар 

Митровдан у Брезни 
 

Н.Тешовић,С. Ј. 
Бабовић, М. 
Станојевић 

  

Уређивање паноа 
посвећеног Св. Димитрију 

С. Ј. Бабовић   

 
 
децембар 

Израда новогодишњих 
честитки 

Б. Станковић   послед.недеља 
децембра 

Новогодишњи турнир у 
стоном тенису 

Наст.физичког, ОС  послед. 
недеља 
децембра 

јануар Приредба за Савиндан С. Ј. Бабовић, 
Н.Тешовић, М. 
Станојевић 

27.01.2017.  

април  Манифестација „Теочински 
дани“ 

С. Ј. Бабовић, Б. 
Станковић, М. 
Станојевић  

19.04.2017.  

„Пролеће уживо“ Ј. Гујаничић   28.04. 
2017. 

мај Школска сцена-представа 
„Пепељуга“ 

С. Ј. Бабовић  17.05. 
2017. 

јун Приредба за крај школске 
године 

С.Ј. Бабовић, 
Н.Тешовић, М. 
Станојевић  

27.06.2017.  

 
            28.06.2017.                                                                                Наставник Славица Јовићевић Бабовић 

 
 
 
 

4.18. ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
 
               Тим за инклузивно образовање чине :  Зоран Пантовић, директор школе, Јелена Дрманац, 
психолог школе Данијела Ракићевић, педагог школе, Горица Ристановић, проф. српског језика и 
Драган Алуровић, наставник разредне наставе.У току првог  школске 2016/17.год. тим се састао  4. 
пута по унапред планираној динамици а повремено су и одржаване консултације чланова  у  вези 
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планирања подршке за ученике.   На почетку школске године урађен је Акциони план који је део 
Годишњег плана школе. 
     Тим је настојао да континуирано пружа подршку  тимовима за додатну подршку, ученицима и 
наставницима у планирању додатне подршке за ученике. По ИОП-у са измењеним садржајима  
наставне садржаје усвајају два ученика. Ученик шестог разеда у Каменици, два пута седмично има 
часове и дефектолошки третман у ШОСО“1. Новембар“ у Чачку. У Прањанима по ИОП-у са 
измењеним стандардима наставне садржаје усваја ученик седмог разреда. Ученицима, по решењу 
Интерресорне комисије, додатну подршку су пружали и педагошки асистенти.  Професор разредне 
наставе Катарина Шишовић, је помагала ученику у Каменици током првог полугодишта(одлуком 
општине Г. Милановац). Саша Васиљевић, проф. разредне наставе  ученику у Прањанима, као и 
ученици другог разреда, која ради по индивидуализованом приступу током целе школске године. 
      Индивидуализовано се ради са појединим ученицима у Прањанима, Каменици и Брезни , пре 
свега у виду прилагођавања приступа, метода, наставних материјала, темпа рада, подршке 
вршњака.  
     Школа настоји да различитим активностима  промовише  дечија права и инклузивну праксу, 
развија позитивне вредности и креира атмосферу прихватања,сарадње и  толеранције .    
     Наставници који раде са ученицима који наставне садржаје усвајају по ИОП-у 2 имали су 
могућност да изаберудидактички материјал и наставна средства, у складу са финансијским планом 
установе.  
    Ове године ученици наше школе нису били заинтересовани да учествовују у активностима 
Регионалног центра за таленте. 
     Путем индивидуалних консултација и родитељских састанака одељењске старешине и 
педагошко-психолошка служба  су  настојале да помогну родитељима да што адекватније одговоре 
на развојне потребе деце и помогну има у превазилажењу тешкоћа. Тим је наставио успешну 
сарадњу  са осталим тимовима и стручним већима и активима у школи и настојао да пружи 
адекватну подршку новопридошлим наставницима у раду са ученицима са посебним потребама. 
      Педагог и психолог су путем разредних тестирања ученика нижих разреда  као и путем посете 
часова пратили напредовање ученика и пружали подршку наставницима за рад са ученицима, 
посебно оним којима је потребна додатна подршка. 
      Школа остварује  сарадњу са школом за основно и средње образовање „1.Новембар“ у Чачку , 
која се огледа у пружању додатне подршке нашем ученику и  саветодавни рад са наставницима.  
Школа остварује успешну сарадњу и са Школском управом у Чачку,  Интерресорном комисијом за  
процену потребе за подршком ученицима у Горњем Милановцу и Пожеги, Центром за социјални 
рад и другим релевантним партнерима. 
        Школска библиотека располаже са десетак приручника  са овом тематиком, који су на 
располагању наставницима и родитељима. У наредном периоду школа ће и даље настојати да 
унапређује различите аспекте програма инклузивне културе.                                 
                                                                                                                              Јелена Дрманац, психолог 
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4.19.  СТРУЧНИ ТИМ ЗА ДОДАТНУ ПОДРШКУ У ОБРАЗОВАЊУ 
И ВАСПИТАЊУ 

 
Сручни тим за додатну подршку ученицима на почетку школске године (септембар) одржао 

је састанак и дооворено је о раду током године и задужења. 
У овој школској години имамо два ученика који раде по ИОП-у2 (са измењеним 

стандардима), и то ученика у седмом у Прањанима и ученик у шесто разреду у Каменици. Ученису 
успешно завршили разред.Имамо 6 ученика који ради по индивидуализацији. Успешно су 
завршили школску годину. У првом разреду пошто је описно оцењивање имамо једног ученика 
који ради по индивидуализацији из математике. 

Организовани су часови допунске наставе, обавештени ученици и истакнут распоред 
часова на огласној табли и у ходнику у кутак за родитеље, где родитељи могу да прате њихово 
похађање. 

На првом класификационом периоду ( почетак новембра) на седницама Одељењских  већа 
анализирано је напредовање појединих ученика који редовно похађају ове часове, а констатовано 
је да поједини ученици не долазе на допунској настави, а имали би потребу. 

Предложено је да разредне старешине обавесте родитеље ових ученика, захтевају да 
родитељи прате њихово похађање и редовно долазе ког предметних наставника. У овај рад 
укчучен је и педагог школе који ради и прати њихово напредовање и активно сарађује са 
родитељима ових ученика. 

Потешкоће се јављају када ученици имају пуно часова и активности у току дана па рад за 
поједине ученике није у континуитету. 

Додатна подршка за даровитте ученике исто тако наставници евидентирају ученике и 
укључују у часовима додатне наставе. Већ су ученици узели учешће на појединим такмичењима и 
активностима који се организују унутар школе. 

Са ученицима и родитељима којима је потребна додатна подршка радило се током целе 
школске године, тако да су слабије напредовали показали задовољавајуће резултате на крају 
године, док су ученици који су обухваћени додатном наставом показали изузетно добре резултате 
на такмичењима и завршном испиту. 
                                                                                                           Извештај подноси :Данијела Ракићевић 
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4.20. ТИМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ШКОЛСКОГ СПОРТА И 
СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 
 

У току године реализоване су све спортске активности које су планиране. Од ове године 
организовано је такмиење у шаху. Наша школа је била организатор општинског такмичења у шаху. 
Ученици наше школе постигли су одличне резултате. Имали смо ученика који се пласирао на 
републичком такмичењу. 
На крају године одржана је Дечја спортска олимпијада. Ученици су добили дипломе у разним 
дисциплинама. 
 
 
 

4.21.ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Извештај о реализацији програма Заштита животне средине 
 
Током школске 2016/2017 године у оквиру програма заштита животне средине реализоване су 
разноврсне активности кроз обележавање међународних важних датума, различите радионице, 
акције, излети и наставне активности. 
-Обележавање међународних дана: Међународни дан вода, Међународни дан климатских 
промена, Међународни дан борбе против сиде, Дан здравља и Дан планете земље, Светски дан 
заштите животног омотача, Дан здраве хране и Светски Дан заштите биодиверзитета. Ови 
међународни важни датуми су обележени кроз јавне часове, предавања, гледање научних 
филмова, израде инсектаријума и пирамида исхране, кроз паное и различите постере у школи..  
-Радионице које су реализоване током године: Израда новогодишњих украса од материјала који се 
рециклирају, такмичење на нивоу школе у кићењу јелки од ових украса,  украшавање Ускршњих јаја 
од природних материјала, израда разлишитих предмета од тетра пак амбалаже и папира. 
-Акције: Сађење цвећа, акција ,,Очистимо општину'', акција ,,Укључи се-искључи се'' (WWF 
организација), акција рециклирања и одвајање отпада у школи, сређивање школских дворишта, 
уређивање воћњака.  
 -Предавања: Посета  гостију предавача ,, Сове на опрезу'', при чему смо добили кућице за птице 
које су постављене у школским двориштима у Прањанима, Брезни и Каменици.  
-Излети: Посета Ботаничкој башти у Београду и посета хемијском факултету у Београду и  Царској 
бари.  
-Наставне активности: Значај екологије и заштити животне средине реализовано је и кроз наставне 
јединице из: биологије, хемије, физике, географије, грађанског васпитања, физичког васпитања, 
математике, веронауке, ликовне културе, историје, српског, енглеског и немачког језика, техничко и 
информатичко образовање, природа и друштво, народна традиција, свет око нас, чувари природе. 
Чланови тима: Драгана Бабовић, Јелена Петровић, Ненад Поповић  и Невенка Видојевић. 
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4.22. КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ НОРМАТИВНИХ АКАТА 
 
Коисија у току школске године 2016/2017.године припремила и дала на усвајање следећих аката: 
 

1. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања 
2. Правилник о организацији и систематизацији послова у ОШ „Иво Андрић“ прањани 
3. Анекс на Правила заштите од пожара у ОШ „Иво Андрић“ Прањани 

 
Секретар школе: Жаклина Трифуновић 
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5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
 

5.1.ПЕДАГОГ 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА  У ШКОЛСКОЈ 2016-2017.ГОДИНИ 
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;; писање 
плана безбедности и здравље на раду; Писање плана сарадње са породицом део; израда 
табеларног  приказа  броја и социјалне структуре ученика по одељењима и разредима, спровођење  
анализа и истраживање у циљу  испитивања потребе ученика  и родитеља за  изучавање изборних 
и факултативних предметаза школску 2016-2017.,израда годишњег и месечног  плана рада педагога 

Учестовала и израдии  документа Извештај о раду школе за школску 2015-2016.Унос 
података преко ново информационог система „Доситеј“. 

 Сарадња са шефом рачуноводства око писања  Финансијског плана  за Општински буџет. 
Сарадња са наставницима око поделе задужења у оквиру 40-то часовне радне недеље. 

Писање Решења о 40- то часовне радне недеље. Учестовање у припремању докиментације за 
просветног инспектора.  

Организатор и аутор квиза „Знање је благо“са наставником Јеленом Александров за ученике 
од петог до осмог разреда. Аутор квиза “Свезналица“ за ученике трећег и четвртог рзреда. 
 
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 

Путем  анализа успеха на крају сваког квалификационог пероида предлагала мере за њихово 
унапређивање. Пратила сам адаптацију ученика првог и петог разреда, као и адаптацији 
новопридошлих ученика и разговарала са одељењским старешинама, давала препоруке . 

На часовима одељењског  старешине урадила сам за помоћником директора девет  
радионица и то: 4.10.2016.у издвојеном одељењу Теочин и Коштунићима, радионицу „Дечија 
права“, 5.10.2016.у Прањанима радионицу „Дечија права“.23.11.2016., у 4-1 радионицу „Увредљиви 
надимци“, 24.11.2016., у 3-1 „Наговорили су ме“, 28.11.2016.у 6-1 радионицу „Може ли се сукоб 
решити“.Ученицима се допао овакав рад. 

Пратим напредовање и рад деце који раде по ИОП-у. Сарадња са педагошким асистентом 
око рада са ученицима које раде по ИОП-у. У издвојеном одељењу у Каминици и Прањанима 
одржала сам предавање на тему: „ Методе и технике успешног учења“ и „Формирање радних 
навика“ у петом разреду. 

Сарадња са одељењским старешимана и наставницима око наставног плана и програма. 
Дала сам смернице око писања Анекса Школског програма за предмете који су имали измене. 
Сарадња и помоћ  координаторима тимова за самовредновање око писања Акционох плана, као 
део Годишњег плана рада за следеће области: Школски програм и Годишњи план рада, Настава и 
учење, Образовна постигнућа ученика и Ресурси. 

Израда распореда пријема родитеља у матичној школи, распоред посета часовима.  
У циљу унапређивања и напредовању ученика увела сам нови тест за ученике првог и другог 

разреда Степен разумевања прочитаног, везано за функционално знање. На основу резултата са 
учитељима разговарала о унапређивању и форсирању читања, јер је читање услов за учење. Нови 
тест за разредна тестирања за ученике трећег и четвртог разреда, као и начин вредновања теста. На 
седници  Наставничког већа, разматрани су резултати теста,односно примена знања на градиво које 
се учило током године, као и препорука на остварене резултате.Ажурирање ученичких досијеа у 
коме се налазе значајни извештаји, мишљења, упитници, разредна тестирања и препоруке за даље 



84 
 

напредовање.Учесник сам интергративне наставе,  тема „Храст који нас окупља и чува“, везано за 
нашег великог просветитеља Свети Сава. У реализацији ове наставе укључени су били следећи 
наставници: Слободанка Гавриловић, наставник српског језика, Мирјана Матовић, наставник 
енглеског језика, Миленко Петровић, наставник математике, Ивана Милекић, наставник историје и 
Зоран Лекић, наставник техничког и информатичког образовања, као и ученици 6-2 одељења у 
Каменици.  
 
РАД СА НАСТАВНИЦИМА 
 Током године обавила сам информативне и едукативно-саветодавне разговоре са 
наставницима у циљу пружања подршке у планирању и реализацији непосредног образовно- 
васпитног рада са ученицима (нарочито у области прилагођавања рада и образовно-васпитним 
потребама ученика, примене различитих техника и стилова учења, избор нових облика, метода и 
средстава, ефикасног управљања процесом учења, избор поступака посматрања и праћења 
напредовања ученика у учењу и развоју, стварање подстицајне климе у разреду, развијање 
конструктивне комуникације у одељењу и поштовању и јачању личности. У току године пратила сам 
напредовање ученика кроз посете часова и то:  
Дана 30.9.2016.године посетила сам час енглеског језика у издвојеном одељењу у Брезни 1/4-3 
одљења, наставник  Бранка Станојевић.Наставна јединица „ Бројеви до 20“ у трећем разреду. 
Наставник ме је позвао да присуствујем. 
Дана 18.10.2016.године посетила сам  час из биологије, наставна јединица  „Кожни систем“ у 7/1 
одељењу у Прањанима.Наставник Јелена Петровић. Час је био класичан, ученици су били активни 
цео час, владала је топла клима у разреду. На крају часа ученици су користили технике учења. 
Дана 24.10.2016.године посетила сам  час српског језика, наставна јединица: “Исправка првог 
писменог задатка“ у 6-3 одељења у Брезни.Час је био досадан. 
Дана 24.10.2016.посетила сам и час  историје, наставна јединица: „ Праисторија“ 5-3 одељења у 
Брезни. наставник Ивана Милекић.Час је био одличан. Ученици су били активни и лепо су 
сарађивали са наставником. Уочено је да деца петог разреда воле историју. 
Дана 24.10.2016..године посетила сам час из српског језика у издвојеном одељењу у Срезојевцима. 
Учитељ Ружица Томанић.Није ми се допао њен начин рада са децом. 
Дана 25.10.2016.године посетила сам час математике, наставна јединица: „Решавање линеарних 
једначина“ у 8-2 одељења у Каменици.Утисак часа са ученици немају знања из нижих разреда. 
Наставник је ученицима давао предлоге и задатке из свакодневног живота. 
Дана 25.10.2016.године, посетила сам класичн час српског језика и математике  у 2/4-2 одељења у 
Каменици, учитељ Бојан Ђуровић. Наставна јединица у другом разреду „Замена места сабирака“, а 
у четвртом разреду „Први писмени задатак из српског језика“. Концепција часа ми се није допала. 
Да једни пишу састав, а да други галаме. Ученици који раде писмени задатак нису били 
концентрисани за писање. Учитељ их је оставио да пишу и на следећем часу, што је грешка. Они 
морају да знају да се састав пише један час, а не додатак полазе у пети разред и распоред је 
другачији.Припрему користи од издавача, а није прилагодио комбинованом одељењу. 
Дана 25.10.2016.године посетила сам час српског језика  у 1/3-2 одељења у Каменици, наставна 
јединица у првом разреду „Медо и зечићи“ и у трећем „Тактирање 2/4“.Учитеља Милисавке 
Бабовић. Час је био одличан, имао је добру динамику, ученици су били активни. 
Дана 25.10.2016.године посетила сам час српског језика  у 7-2 одељења у Каменици, наставна 
јединица „Мали  Радојица“,наставник Слободанка Гавриловић.  Примећено је да ученици не 
слушају на часу, да су отсутни, неактивни (неупотребљиви), наставник је добро предавала. 
Дана 26.10.2016.године посетила сам час у 1/4-5 одељења у Гојној Гори, учитељ Вера Трнавац. У 
првом разрду наставна јединица „Скуп, члан скупа, припајање“, у другом „Шаљиве народне 
песме“, у трећем „Сабирање троцифрене и једноцифрене бројеве“ и у четвртом „Велико слово у 
писању имена, држава, насења, становника“.Добра организација часа. Ученици су пажљиви на 
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часу, не ометају једни друге пошто раде у неподељеној школи. Знају правила рада на часу. Све 
похвале учитељу. 
Дана 8.11.2016.године присустовала сам јавном часу у Прањанима. Час је посвећен Вуку 
Стефановићу Караџићу. Час су припремили ученици од првог до четвртог разреда. Час је био 
одличан, имао је добру концепцију, није било празног хода. 
Дана 6.12.2016.године присустовала сам јавном часу „Крвава бајка“ у Прањанима. Час су 
припремили ученици 7-1 одељења са наставницима Јеленом Александроц и Горицом Ристановић. 
Амбијетална настава. Ученици су на лицу места прикупљали податке и направили презентацију о 
21.октобру 1942 године, када су стрељали ђаци и профестори Крагујевачке Гимназије. 
Дана 14.2 2017.године у Брезни је реализован интегративни наставе  са ученицима 8-3 одељења , 
на тему „Може лимун, може супермен, могу и ја“.  У реализацији овог  часа  укључени су следећи 
наставници: Славица Ј.Бабовић, Бранка Станојевић, Милева Глишић, Александар Миловановић, 
Милка Обренић и Драгана Бабовић 
Дана 22.2.2017. реализован је други инегративни наставе  са ученицима 6-2 одељења, на тему 
„Храст који нас окупља и чува“. У реализацији ове наставе укључени цу следећи наставници Зоран 
лекић, наставник ТИО, Ивана Милекић, наставник историје, Данијела Ракићевић, педагог, 
Слободанка Гавриловић, наставник српског језика, Мирјана Матовић, наставник енглеског језика. 
Дана 16.2.2017.године у издвојеном одељењу у теочину реализован је инегративни час на тему 
„Биљке мог краја“ Ову наставу су реализовале учитељице Ана Петровић и Ана Миловановић. 
Дана 3и4. 4.2017.у првом разреду реалиована је интегративна настава у првом разреду на тему 
„Биљке мог краја“. Укључени су Бранка Рајчевић и Снажана Голубов. 
Формирање школске комисије за полагање лиценце за приправника Драгану Бабовић, наставник 
хемије. Час је реализован 27.2.2017.године у Каменици 8-2 одељења. 
Припремање и подрка, пружање помоћи у припремању кандидата за полагање лиценце при МПС 
и Београду. 31.5.2017. Снежана Голубов је положила лиценцу. Наставна јединица „Разломци“. Све 
око полагања и контактирање учитељ , директора школе обавила сам. 
Са наставницима урадила сам анкету о оцењивању и на седници Наставничког већа у августу 
разматраћено ме о резултатима истраживања. 
 
РАД СА УЧЕНИЦИМА 

На почетку школске године  2016-2017.учестовала сам у организацији пријама  ученика 
првог разреда, пратила адаптацију ученика како у матичној школи тако и у издвојена одељења у 
Брени и Каменици.Извршила сам процену зрелости 13-то  деце за полазак у школу.   

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.  
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. 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 у Прањанима, а сарађујем и са координаторима 
група УП у Каменици и Брезни. 

Дана 4.10.2016.године са ученицима млађих разреда у издвојеном одељењу Теочин и 
Коштунићи, поводом Дечије недеље урадича сам радионицу „Дечија права“, а помоћник директора 
урадила је презентацију. Деца су лепо прихватила овакав начин рада. Упозната су са правима деце, 
као и са обавезама. 

Дана 5.10.2016.године са ученицима првог разреда у Прањанима урађена је радионица 
„Дечија права“ и презентација. Ученици су добро сарађивали, знали су о правима деце, а мање о 
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обавезама. Тако да смо са децом учили о њиховим обавезама које су битне да се на почетку 
школовања науче. 

Дана 23.11.2016.године у 4-1одељења реализовала сам радионицу „Увредљиви надимци“. 
У реализацији ове радионице учестовала је и Гордана Поповић, помоћник директора. Повод ове 
радионице је индивидуални разговор са ученицима С.С. и С.Т. четвртог разреда.Ученици се вређају 
погрдним надимцима, затим следи туча, а касније бацање ствари по учионици.Циљ ове радионице 
је освестити ученике о увредљивим надимцима. Имали су ситуације и њихово решавање без туче и 
омаловажавање. Ученици су били активни и лепо су сарађивали. 

Дана 24.11.2016.године у 3-1 одељења реализовала сам радионицу „Наговорили су ме“. у 
реализацији радионице учестовала је Г.Поповић, помоћник директора. Повод ове радионице је туча 
између ученика и ученице.Циљ радионице је јачање личности ученика.  Ученици су били активни и 
лепо су сарађивали. 

Дана 28.11.2016.године, реализовала сам радионицу „Може ли се сукоб решити“ са 
ученицима 6-1 одељења у Прањанима. Повод ове радионице је нетрпељивост ученика, туче, 
омаловажавања, покретање појачаног васпитног рада. Циљ радионице је јачање личности ученика, 
помоћи да сукоб реше на најбољи начин и без туче. 

Дана 16.12.2016.године, реализоване су радионице са ученицима од петог до осмог разреда 
„Увођење ученичке униформе“, према упутствима Министарства просвете и технолошког развоја. 
Ученици су били подељени у две групе и то: једна група је ЗА и друга група је ПРОТИВ. Ученици су 
добили папире да напишу  разлоге око увођења униформе у школи. Упознати су са процедурама 
око увођења. Затим су представници група водили дебату око увођења униформе у школи. На 
почетку радионеце ученици су реаговали позитивно за увођење униформе, али на крају су већина 
била против увођења униформе у школи. Разлог ПРОТИВ је финансијска ситуација. Да то родитељи 
финансирају, јер школа нема средстава да набави 234 униформе за ученика, а родитељи нису у 
могућности да купе. 

Са ученицима првог и другог разреда током априла и маја месеца урадила сам истраживање 
и то: у првом разреду истраживање Степен разумевања прочитаног, док у другом разреду Провера 
степена разумевања, брзину читања непозатог текста Бели јунак и провера рукописа диктат Долази 
празник. Акценат је на писању ћирилице , векилог слова, и употреба знака интерпукције. 

Са ученицима трећег и четвртог разреда у периоду од  6-8.6.2Одрађена је анке017.године на 
нивоу школе урађено је разредно тестирање из српског језика, математике и природе и друштво. 
На седници Наставничког већа саопштени су резултати тестирања. Циљ овог тестирања је примена 
знања, односно функционално знања.  

Са ученицима седмог разреда урадила сам анкету Радне навике. Циљ овог истарживања је 
видети колико ученика имају свести о формираним радним навикама, о предметима којима се више 
посвећује и који су разлози учења. 

Са ученимама осмог разреда одржала сам предавање о техникама учења и условима уписа 
у средњу школу. Одрађена је анкета Шта ученици осмог разреда мисле о оцењивању. Од ученика 
сам добила који проценат у школи ученици знају о праведности оцењивања. 
Урадила сам анализу пробног и завршног испита. И са члановима Ученичког парламента 
анализирали смо Завршни испит. 
 
РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

Сарадња са родитељима огледа се кроз индивидуални и групни педагошко –инструктивни  
рада талентованих ученика, ученика који имају потешкоћа у учењу и понашању.  

У првог полугодишта педагог и психолог заједно су одржале предавање  за родитеље првог 
разреда 25.12.2015.године  у матичној школи на тему „Формирање радних навика и грешке који 
родитељи праве“.  Одзив родитеља је био одличан и допало им се.на крају предавања родитељи су 
попуњавали анкету на дату тему.  
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У другом полугодишту  одржала сам  предавање за родитеље осмог разреда у Брезни 
20.4.2017 и 24.4.2017.године у Прањанима. Предавање на тему Професионална оријентација на 
прелазу у средњу школу и вредновање успеха за средњу школу.Вођени су индивидуални разговори  
са родитељима и вези потешкоћа у учењу и владању ученика. 

Спроведена је анкета о избору изборних и факултативних предмета за наредну школску 
годину од другог до осмог разреда без петака. 

. 
 
РАД СА ДИРЕКТОРОМ, ПСИХОЛОГОМ, БИБЛИОТЕКАРОМ, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И 
ПРАТИОЦОМ УЧЕНИКА 

Сарадња са директором школе одвијала се кроз израду Годишњег плана рада школе , 
извештај о раду школе, попуњавања разних табела који доставља Школска управа, око организацију 
квизова „Свезналица“ и „Знање је бладо“, Решења о 40-то часовној радној недељи, Ценусу. 
Организовање општинског такмичења из биологија, организовање три семинара у нашој школи 
Како мислити другачије интердисциплинарно и дивергенто, Игра у настави, Коришћење памете 
табле у настави. Организовање посета средњих школа. Попуњавање „Доситеја“. Подаци за 
општину,школску управи и статистику везано за норну наставника, ученика, изборних предмета. 

Сарадња са секретаром школе око важећих Закона и Правилника као полазне основе 
школској документацији.Достављање извештаја за Школски одбор у вези са ученицима, 
родитељима.Око писање Решења о 40-то часовној радној недељи.У комисији смо за шефровање и 
дешифровање тестова за ученике осмог разреда.Сређивање архиве са подацима који се чувају од 
пет и више година и трајна. Прегледање школске документације и актуелних Правилника и Закона 
који ступају на снагу. Правилници о наставном плану и програму, Правилнки о школском календару, 
Правилник о програму стручних сарадника се налазе код педагога школе. У договору са секретаром 
и директором школе задужена сам и за приправнике само у вези вођења школске документације и 
помоћ у вези организације часа, како редовне наставе тако и угледних и јавних часова за све 
запослене. 

Сарадња са шефом рачуноводста око писање предлога финансијског плана за наредну 
школску годину . Набавка Двенвика за први и други циклус, књига дежурства наставника, обрасце 
за годишњи и оперативни план наставника , стручног часописа „Педагогија“и организација 
семинара у нашој школи.Набавке наставних средстава за наставнике и ученике. 

Сарадња са психологом одвијала се кроз разне активности везане за заједничке послове: 
предавање за родитеље и ученика. Договор око набавке стручне литературе. Тест знања смо заједно 
урадиле. Она за први и други разред, а ја за трећи и четврти.  

Сарадња са библиотекаром одвијала се кроз  реализовање радионица са ученицима, 
набавка књига за библиотеку, сређивање паноа. 

Сардања са педагошким асистентом Сашом Васиљевевићом и Катарином Шишовић, 
одвијала се у пружању подршке у раду са ученицима који раде по ИОП-у.сарадња и развовор са 
ученицима који не желе да раде на часу и писање домаћих задатака. .Сарадња у вези помоћи која 
је неопходна за рад са таком децом. Са децом са којом је радила има успеха у раду и учењу.  

Сарадња са библиотекаром и помоћником директора кроз разне активности и то: 
реализоване едукативне радионице, набавка књига за одличне ученике, нававка лектира за 
библиотеку, организовање позоришних представа, организовање пробног и завршног испита, 
писање појединих извештаја. 
 
 
 
 

 



88 
 

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 
Учестовала сам у раду стручним органима школе , Педагошки колегијум, тимова 

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

Координатор за  изради Школског програма.  
Присустовала сам  пет седницама Педагошког колегијума.  

Сарађивала сам са осталим координаторима за самовредновање. У пружању помоћи око 
обраде статистичких података  и прослеђивање података за њихову област. Ове године пратила се 
област самовредновања Постигнућа ученика, чији је координатор Милисавка Бабовић. Као члан 
инклизивног образовања у школи присустовала сам састанцима.Урадила са наставницима 
Вредновање ИОП-а за ученика који је уписао средњу школу. 

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. 

Са члановима Тима за самовредновање Настава и учење одржала сам пет састанака. Урађен 
је Акциони план  и анализа остварености плана, предложене мере. 

Са ученичком организацијом- Ученички парламент координатор сам тима одржано је осам 
састанака где су разматрана разна питања. Детаљно се налази у Записнику УП. 

Тиму за додатну подршку ученицима сарађивала сам са одељењским старешинама и 
наставницима све везано за помоћ у раду.  

 
САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Ради што успешнијег остваривања циљева образовно-васпитног рада и добробити ученика 
сарађивала сам са надлежним установама и организацијама у окружењу.Сарадња са 
представнцима МУП-а, одвијала се кроз учестовање у организовање предавања за ученике, 
обзиром да није било насиља трећег нивоа. 

Сарађивала сам са следећим институцијама 

 МУП Горњи Милановац (предавање за ученике првог разреда „Безбедност у саобраћају“ и 
петог разреда „Психоактивне супсанце“. 

 Заводом за јавно здравље 

 Домом здравља из Горњег Милановца 

 Основне и средње школе у окружењу 

 Предшколска установа 

 Учитељски факултет у Ужицу(пракса студентима) 

 Центар за стручно усавршавање запослених у Крагујевцу 

 Институт за педагошка истраживања 

 Регионални центар у Чачку 

 Књижаре у окружењу 

 Школска управа у Чачку 

 Основне и средње школе у Београду 
Сарадња са просветник инспектором  Слободанком Петровић, у вези прегледа школске 

документације.  
Сарадња са школском управом око израде Ценуса и других образаца као део 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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Сарадња са средњом школом Машинско – саобраћајној у Чачку у вези ученика који  ради по  
ИОП-у са измењеним програмима. Огледа се у давању података о ученику и вредновање његовом 
рада и учења. Средње школе су слале информације о отвореним вратима , где ученици добијају све 
информације о школи и образовним профилима.Ученици су добилу додатну информацију о 
школама у окружењи и о избору средње школе. 

Сарадња са предшколском установим „Сунце“ из Горњег Милановца и вртићем у 
Прањанима. 
ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
О свомраду редовно водим евиденцију у следећој документацији: 
-дневна евиденција о раду, досије о индивидуалном раду са ученицима (у оквиру ње и рада са 
родитељима и наставницима), материјал који садржи личне податке о ученицима (ИОП , извештаји 
у електронском облику и штампаном), евиденција о раду наставника (везано за ученике или цело 
одељење, наставници приправници увођење у посао који обављају. Помоћ у попуњавању 
Дневника, педагошке свеске и у писању оперативних и годишњих планова),као и организовање 
часова како огледних  тако и угледних и јавних); евиденција о одељењском старешини (достављање 
табела о општем успеху ученика, успех по предметима, о броју одржаних и неодржаних часова, о 
броју изостанака, вођење појачаног васпитног рада са ученицима, податке везаноза ученике).  
-пратила сам стручно усавршавање лично и за наставнике. Написала извештај о стручном 
усавршавању ван установе и у установи. 
 
        Данијела Ракићевић, педагог 

1.2. ПСИХОЛОГ 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА У ШКОЛСКОЈ 2016-2017. 

       ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
          Августа и септембра 2016.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. 
          Учествовала сам у изради  плана  рада тима за инклузивно образовање,тима за заштиту 
ученика од насиља и плана реализације програма заштите ученика од насиља, плана за 
професионалну оријентацију, плана сарадње са породицом, плана социјалне заштите, плана 
подршке за новопридошле ученике, израдила план рада психолога (годишњи  и месечни), план 
стручног усавршавања психолога, план посете часовима. 
           Као члан тимова за додатну подршку ученицима  учествовала сам  у изради педагошког 
профила, делова индивидуалног образовног плана (ИОП) за два ученика и  мера индивидуализације 
за ученике којима је потребна додатна образовна подршка. 
           Пружала сам подршку наставницима у избору дидактичких средстава за рад са ученицима 
којима је потребна додатна образовна подршка.  
       
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 разреда кроз посете часовима и разговоре са 
одељењским старешинама. Адаптацију на предметну наставу пратила сам  путем посете часова, 
социометријског испитивања међуљудских односа , разговора са одељењским старешинама, 
наставницима и ученицима и давањем повратне информације тј. препоруке за унапређивање 
адаптације и отклањања евентуалних тешкоћа. 
         Пратила сам остваривање наставног процеса путем посете редовним часовима (12 часова) , 
учествовала у анализирању резултата завршног испита, иницијалног тестирања. 
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         У циљу унапређивања праћења напредовања и понашања ученика психолог и педагог 
ажурирају   тзв. педагошки картон за ученике у коме се налазе значајни извештаји, мишљења, 
резултати разредних тестирања итд. 
Током јуна 2016. године тестирала сам знање ученика првог и другог разреда, на основу чега ће бити 
урађена анализа усвојености основних знања и вештина на нивоу одељења и разреда и дате 
препоруке за унапређивање рада са појединим ученицима 
          Учествовала сам у праћењу и вредновању примене мера индивидуализације за ученике  и 
ИОП-а за ученика. Током јуна 2016. године тестирала сам знање ученика првог и другог разреда, на 
основу чега ће бити урађена анализа усвојености основних знања и вештина на нивоу одељења и 
разреда и дате препоруке за унапређивање рада са појединим ученицима 
 
   РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

Током године обављала сам   информативне и едукативно-  саветодавне разговоре 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 
(саветодавни разговори, препоруке за рад са ученицима и родитељима,избор дидактичких 
средстава итд.).   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 12  редовна часа , након чега су наставницима дате препоруке за 
унапређивање рада, посебно са ученицима који имају тешкоћа у усвајању наставних садржаја.  
        Упознала сам  одељењске  старешине  првог разреда  са резултатима испитивања зрелости за 
школу  а одељењских старешина петог разреда са  карактеристикама појединих ученика и  
резултатима  анкете и социометријског испитивања  и дала препоруке за унапређивања адаптације 
ученика на школске услове. Одељењске старешине првог и другог разреда су имале прилику да се 
упознају са резултатима разредног тестирања знања за први и други разред  и добију препоруке 
које произилазе из истог, а одељењске старешине осмог разреда за резултатима испитивања 
професионалних опредељења.   
      Током полугодишта  сам  саветодавно  радила са наставницима на замени и приправницима у   
циљу што бољег прилагођавања и решавања ситуација из педагошке праксе, стручног усавршавања 
наставника.  Посетила сам час хемије у улози члана Комисије за проверу спремности за рад 
приправника и учествовала у писању извештаја.  
    
 РАД СА УЧЕНИЦИМА 
           У првом полугодишту  2016/17.год.  учествовала сам  у организацији пријема ученика,  и 
подршшци  деци у превазилажењу еветуалних  тешкоћа адаптације. У оквиру програма подршке 
новопридошлим ученицима извршила сам социометријско испитивање међуљудских односа 
ученика петог разреда  као  и разговоре са ученицима. Извршила сам процену зрелости 12 
предшколаца за полазак у школу. 
            Учествовала  сам   у   идентификовању деце којој је потребна подршка у процесу васпитања и 
образовања  и осмишљавању и праћењу реализације додатне подршке (ученици који раде по ИОП-
у и  ученици који раде по индивидуализованом приступу) и пружању подршке ученицима . 
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         Заједно са наставницима , извршена  је идентификација талентоване деце и упућивање на 
тестирање способности у Регионални центар за таленте али нажалост ученици ове године нису били 
заинтересовани за укључивање у рад центра. 
          У току године  обављала сам информативне и  едукативно-саветодавне разговоре са 
ученицима.  Разговори су обављани са ученицима  који имају  тешкоће у учењу , развојне, 
емоционалне, и социјалне тешкоће, проблеме прилагођавања, проблеме понашања и у циљу 
усвајања стратегија учења, развијања мотивације и социјалних вештина.  
. Испитивала сам, по потреби,  опште  и посебне способности когнитивни, особине  личности, 
мотивацију за школско учење и друге карактеристике ради планирања даљег рада и давања 
препорука за рад наставницима и родитељима. 
       Са ученицима првог разреда реализовала сам радионицу „Свест о себи“  (29.11.2016.год.), 
ученицима другог разреда на тему радних навика (21.12.), трећег разреда на тему развојни страхови, 
четвртог разреда (19.12.) на тему ненасиле комуникације, ученицима у Срезојевцима ( 18.1.) на тему 
решавања конфликата, ученицима млађих разреда у Брезни на тему превазилажења страхова 
(15.12.2016.год.), Коштунићима 3.3.2017. (Емоционална интелигненција). 
Одржала сам радионице на тему Метода и техника успешног учења са ученицима шестог, седмог  
осмог разреда у Каменици (14.10.) и Прањанима (3.11.). 
          За ученике петог разреда   одржала сам  радионицу на тему Адаптација на предметну 
наставу и методе и технике учења  у Каменици ( 14.10.) и Прањанима (3.11.). 
 Једном недељно сам пружала подршку члановима Вршњачког тима да одговоре на питања својих 
вршњака из сандучета поверења. Заједно смо обележили Дан толеранције, Дан превенције 
трговине људима, Дан безбедности на интернету  израдом едукативних паноа, израдили флајере за 
фер плеј утакмицу у Прањанима. 
Током године била сам укључена у појачан васпитни рад  са пет ученика.          У оквиру програма 
професионалне орјентације  3.11.2016.год.  организовала сам радионицу  за ученике осмог разреда 
у Прањанима , а 7.12. у Брезни под називом „Професионална орјентација-основни појмови“ .     
Током марта и априла  2017.год. одржала сам три радионице са ученицима 8. разреда и две са 
ученицима седмог разреда на којима су ученици  упознати са факторима  који утичу на избор 
занимања. Посебно је пажње поклоњено 1. коракупрограма који се односи на упознавање 
сопствених карактеристика личности и усклађености са захтевима појединих занимања.Уређивала 
сам пано на тему ПО у оквиру кога су представљена различита занимања и информације од користи 
за избор средње школе. Обавила сам психолошко испитивање професионалних опредељења  и 
анкетирање ученика и родитеља ,а након тога водила  индивидуалне саветодавне разговоре са 
ученицима у циљу пружања стручне помоћи при доношењу одлуке о будућем занимању. Сви 
ученици осмог разреда  су обухваћени  психолошким испитивањем.  
 
РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 
           Током првог полугодишта  прикупљала  сам податаке од родитеља који су од значаја за 
упознавање ученика и праћење њиховог  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 у више наврата саветодавни рад са родитељима двојице 
ученика  који се школују по ИОП-у . 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. 
          У циљу унапређивања васпитних компетенција родитеља  одржала сам, заједно са педагогом  
15.11.2016. год. предавање за родитеље ученика првог разреда  на тему „Адаптација на школу и 
усвајање основних знања и вештина.  За родитеље петака одржале смо  предавање на тему 
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Методе и технике учења и адаптација на предметну наставу  у Прањанима 17.11.2016.  и 
Каменици.  Родитељима је указано је на најчешће тешкоће и начине подршке ученицима. 
     У оквиру програма професионалне орјентације на родитељском састанку сам  одржала  
предавање за родитеље ученика осмог разреда у циљу упознавања са програмом професионалне 
орјентације (Професионална оријентација на прелазу у средњу школу) и завршног испита 
24.4.2017.године  у Каменици   и Прањанима.  На родитељском састанку , заједно са педагогом и 
одељењским старешинама  упознала сам родитеље са реализованим ипредстојећим активностима 
у оквиру професионалне оријентације.  
 
РАД СА ДИРЕКТОРОМ, ПЕДАГОГОМ, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА 
        Током полугодишта сарађивала сам са директором и педагогом на припреми докумената 
установе, прегледа, извештаја и анализа.  Са педагогом се сарадња одвијала у виду заједничке 
организације и реализације предавања за ученике, родитеље и наставнике,  анализа, консултација, 
припреми докумената установе (Годишњи план, план стручних сарадника), извештаја и др. 
         Сарађивала сам континуирано са педагошким асистентима  Сашом Васиљевић  и Катарином 
Шишовић 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 и препорукама за  јачање наставничких 
компетенци. 
              Учествовала сам на састанцима Педагошког  колегијума, одељењских већа, састанцима тима 
за заштиту ученика од насиља. 
              Као координатор тима за инклузивно образовање организовала сам редовне састанке тима 
. У току полугодишта  одржана су два састанка тима.  Учествовала сам  у раду тимова за додатну 
подршку (за ученика шестог и седмог разреда). 
Сарађивала сам са шефом рачуноводства у процесу набавке дидактичких средстава за ученике 
којима је потребна додатна подршка. 
             
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 крозучествовање у реализацији  предавања за ученике, 
обзиром да није било насиља трећег нивоа. 
                  Сарађивала сам са  следећим институцијама:  

 МУП Горњи Милановац (предавања представника МУП-а –безбедност у саобраћају, психоактивне 
супстанце, пети разред ) 

 МУП Чачак (предавање на тему превенције трговине људима) 

 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  

 Психолози у другим  установама (образовне установе,здравствене установе идр.) 

 Регионални центар за стручно усавршавање запослених у образовању, 

 Регионални центар за таленте у Чачку 

 Предшколска установа „Сунце“ , Г. Милановац 

 Школска управа у Чачку,  

 Основне школе у окружењу 

 Друштво психолога Србије-подружница у Чачку 
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    ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ,ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
 О свом раду редовно водим евиденцију у следећој документацији: 
 -  дневна евиденција о раду, досије 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 , документација о извршеним анализама, 
истраживањима, тестирањима, извештаји, друга прописна документација (евиденција стручног 
усавршавања и др.). 
       Детаљнији извештај о стручном усавршавању дат је у посебном образцу , предвиђеном за то.    
 
  
                                                                                                Психолог школе Јелена Дрманац 
 

5.3. БИБЛИОТЕКАР 
 

Књига је вреднија од свих споменика украшених сликама,рељефом и дуборезом,јер она сама 
гради споменике у срцу оног ко је чита.               -Египатски запис. 
                                                                      
I ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  
           Писала сам годишњи план рада , месечне планове, план рада Библиотечке секције и водила 
Дневник рада школског библиотекара.Планирала рад са ученицима и наставницима у школској 
библиотеци  као и набавку библиотечке грађе за реализацију наставе и образовно-васпитног рада. 
Планиране посете свим издвојеним одељењима сам и реализовала по неколико пута у току школске 
године. 
II ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА  
Учествовала сам у изради годишњег плана рада, одабирала и припремала литературу и другу грађу 
за разне образовно-васпитне активности.Редовне активности библиотеке у току године  биле су: 
учлањавање нових корисника, прикупљање и давање на коришћење библиотечке грађе ученицима, 
наставницима , стручним сарадницима и осталима као и акције на приближавању књиге деци. 
Библиотеку је посећивало просечно петнаестак ученика дневно узимајући и враћајући књиге од 11 
до 14 часова. 
 III РАД СА НАСТАВНИЦИМА  
Сарадња са наставницима одвијала у виду: договора , присуствовања  часовима ,заједничким 
активностима поводом Дечје недеље , Дана школе , обележавања важних дана током године , у 
припремама и реализацијама приредби.Информисала сам  кориснике  школске библиотеке  о 
новим насловима у библиотеци преко огласне табле у холу школе.Присуствовала угледним  
часовима  29.9.2016.године ,23.,24. и 28 11.2016.године ;  Ученици првог разреда упознати су са 
радом школске библиотеке 26.10.2016. године. Одржала сам презентацију Права и дужности 
ученика 4.и 5.10.2016. године у Прањанима, Коштунићима и Теочину; ; присуствовала приредби 
поводом Дана школе 12.10.2016. године ; изложби Здраве хране 17.10.2016. године ; приредби 
поводом Светог Саве 27.1.2017. године ; присуствовала сам часовима интегративне наставе 
14.2.2017. године у Брезни и 22.2.2017. године у Каменици; Маскенбалу 2.3.2017.године;приредби 
поводом Осмог марта 8.3.2017. године ;  позоришној представи ,, Ми деца са станице ЗОО“ , у 
Чачку 9.3.2017. године  ; посетила са децом Градску библиотеку ,, Владислав Петковић “ Дис 
такође 9.3.2017. године ;обележила Међународни дан књиге за децу 3.4.2017. године ; 
организовала песнички час такође 9.3.2017. године ; дежурала на пробном завршном испиту; 
7.4.2017. године  ; спровела хуманитарну акцију прикупљања књига за децу на Косову и Метохији 
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током априла; присуствовала предавању о птицама ,,Пролеће уживо “ 16.5.2017. године 
Присуствовала луткарској представи ,, Лутка евровизија 17.5.2017. године ; посетила културну 
манифестацију Теочински дани 19.4.2017. године; 
Библиотека има веома добру сарадњу са наставницима и учитељима у школи, те су у њој 
организовани часови српског језика, припремна настава за такмичења, рад секција и свега оног где 
ученици треба да истражују и помоћу књига, енциклопедија, интернета и слично остваре циљ неког 
наставног садржаја.  
IV РАД СА УЧЕНИЦИМА 
 Свакодневно сам  радила  са ученицима на упознавању књижног фонда, популаризацији књига и 
читања, на развијању навика и интересовања за коришћење библиотечке грађе, кроз разне облике 
рада. Чланови Библиотечке секције су радили у овом периоду : на упознавању и заштити књижног 
фонда, помагали при издавању и враћању књига и упознавању другова и другарица са фондом 
библиотеке. Читали су, анализирали приче, припремали драматизације, илустровали прочитане 
књиге , учествовали на наградним конкурсима. Током године  реализовано је 18  часова 
Библиотечке секције. Резултат успешног рада ове секције је учешће на наградним конкурсима, 
приредбама, уређивању паноа и сл. У читаоници библиотеке и холу школе редовно су се смењивали 
тематски панои . 
V РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 
 У оквиру акције ,,Моја породица чита “ ученици су током године  изнајмљивали књиге за своје 
родитеље . 
 
 VI РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 
 Договарала сам се са директором, Стручним већима наставника, педагогом ,  члановима 
Библиотечког одбора  око набавке књига,организовању приредби 12.10 2016. године ; 27. 1.  2017. 
године; 28.6.2017. године .Са члановима Библиотечког одбора одржала сам састанак 25.11.2016. 
године. Од опредељених 36.500,00 од Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
набавили смо 71 књигу  за школску библиотеку . Са педагогом школе поводом Дана толеранције 
16.11.2016. године одржале смо три радионице са ученицима 3.,4. и  6. разреда 23., 24. и 28. 11.2016. 
године;Посетила сам Спомен парк Шумарице 3.11.2016. године ; присуствовала  сам  Стручном скупу 
,, Школа и популациона политика  “,  4.11.2016. године у Горњем Милановцу  ; Присуствовала  сам 
концерту  оркестра ваздухопловства САД   18.11.2016.године у хали; школе; Едукативном  фестивалу  
GM GREEN FEST “  у Горњем Милановцу ,26.12.2016.године Кићењу јелки у школском дворишту 
30.12.2016. године ;  припремала питања  за квизове ,,Свезналица “ и ,, Знање је благо“ и била члан 
жирија 12.1.2017.године; договарали смо се око организовања и одржавања општинског такмичења 
из биологије 5.3.2017. године ; организовања пробног завршног испита 7.и 8.4.2017. године ;  
набавкe  50 књига за школску библиотеку од опредељених средстава за ову  годину ;организовања 
позоришних представа као и завршног испита 14,15 и 16 јуна 2017. године. 
VII РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА  
Редовно сам присуствовала свим седницама Стручних већа за разредну наставу и  седницама 
Наставничких већа. 
VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
Сарађивала сам са Градском библиотеком ,, Владислав Петковић Дис “ у Чачку и присуствовала 
састанцима ПДШБС који су одржани у Регионалном центру у у Чачку 14.10 .2016. године; 1.12..2016. 
године  У Горњем Милановцу ; семинару ,,Израда стручног каталога“ 31.1.2017. године у Горњем 
Милановцу ; семинару,, Ревизија књижног фонда“ 20.6.2017. године у Чачку ; сарађивала са 
Библиотеком ,, Браћа Настасијевић “ одељење у Прањанима ;сарађивала  са вртићем у Прањанима 
; завичајним писцима Радмилом Рубаковић и Олгицом Миловић Лазовић које су нас посетиле  
12.10.2016.године и 3.4.2017. године. 
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  X ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
 Урађена је физичка обрада набављених књига и њихова евиденција. У календарској 2016. години 
инвентарисала сам укупно 304 књиге(107 купљених и 197  поклоњених) . Укупно је на читање издато 
2120 књига.Наставници и сарадници прочитали су укупно 500  књига, ученици 1530  и остали 90 
књига. Редовно је вођена сва документација: Дневник рада ,месечни планови ; дневна и месечна 
статистика; обрада и увођење књига ; Летопис школе у писаној и електронској форми ; Стручно сам 
се усавршавала у  установи као и ван установе. У оквиру установе остварила сам     сати   72, а ван 
установе  8 сати и 1 бод. 
                                                                                                                               Библиотекар 
                                                                                                                            Гордана Поповић 
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6. ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ  НАСТАВНИКА 

Учитељ: Славица Јетовић, професор разредне нставе 
     У школској 2016/17.години, одржала сам 684 часа редовне наставе, 36 часова одељењског 
старешине,36 часова слободних активности и 36 часова допунске наставе. 
У септембру сам, у сарадњи са учитељицом IV разреда Мирјаном Маћић, реализовала тематски 
дан под називом Школа без зидова;  присуствовали су директор, психолог, педагог и библиотекар 
– помоћник директора. 
 У новембру сам, у сарадњи са учитељицом IV разреда Мирјаном Маћић, реализовала огледни час 
посвећен Вуку Стефановићу Караџићу; часу су присуствовали директор, педагог и библиотекар-
помоћник директора.  
У децембру је једном часу српског језика  присуствовала психолог школе. 
 У децембру су часу математике присуствовали директор и педагог.  
Од 19. до 23. децембра била сам ментор студенту Учитељског факултета Ивани Миловановић која 
је била на пракси. 
 У марту сам, у сарадњи са учитељицом IV разреда Мирјаном Маћић, реализовала јавни час – 
Сећање на погром Срба на Косову.  
Припремала сам ученике за учествовање уна математилком такмичењу Мислиша и такмичењу у 
лепом говору, где се посебно истакла ученица која је освојила 1. место на општинском такмичењу 
и учествовала на окружном. У оквира конкурса на којима су учествовали ученици мог разреда 
посебно су се истакле две ученице које су на ликовном конкурсу Здрави зуби- леп осмех освојили 
1. и 2. награду. У току другог полугодишта сам, у сарадњи са учитељицом IV разреда Мирјаном 
Маћић, водила акцију Чеп за хендикеп, којом приликом смо сакупили велику количину чепова и 
послали удружењу. Од марта до краја маја реализовала сам програм ,,Покренимо нашу децу“. 
У току школске године слала сам прилоге за сајт школе, везане за активности у којима сам 
учествовала са својим ученицима. 
Реализовала сам у мају екскурзију у Јагодину на коју су ишли сви ученици.  
 У јуну сам реализовала излет у Каменицу где су ученици учествовали на спортском такмичењу  
Весели полигон. 
Активности у васпитнообразовном раду у току ове школске године су и: 
-школски и општински крос 
- активности везане за Дечју недељу 
- активности везане за обележавање Дана школе 
- активности везане за Дан здраве хране 
-присуство концерту представника америчке амбасаде 
-активности везане за Нову годину  (кићење јелке) 
 -приредба поводом Савиндана 
-приредба поводом Дана жена 
- присуство позоришној представи 
-учешће на маскенбалу  у школи и у Чачку 
- учешће ученика у креативној радионици Ускршња чаролија 
-присуство концерту за клавир и виолину 
- учешће на кросу РТСа 
- присуство предавању о птицама Сова на опрезу 
- Мала сцена (чланови луткарске секције извели су представу ) 
-присуство песничком часу 
- присуство балетској представи Годишња доба 
            Учествовала сам у раду стручних органа школе: Наставничком већу-члан, Стручном већу 
разредне наставе-члан, Одељењском већу другог разреда-председни 
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Учитељ: Ана Петровић мастер учитељ 
У школској 2016/2017. години радим са ученицима који похађају други,трећи, и четврти разред. 
Израдила сам годишње и оперативне планове за други,трећи и четврти разред, као и план рада 
допунске наставе за други,трећи и четврти разред из српског језика и математике. 
Такође, израдила сам план часова одељенског старешине и слободних активности за ученике 
другог, трећег  и четвртог разреда. 

ОБЛИК  
ОВ РАДА 

ДРУГИ РАЗРЕД 
ОДРЖАН 
БР. ЧАСОВА 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 
ОДРЖАН БР. 
ЧАСОВА 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
ОДРЖАН 
БР.ЧАСОВА 

РЕДОВНА 
НАСТАВА 

648 648 648 

ДОПУНСКА 
НАСТАВА 

36 36 36 

ИЗБОРНА 
НАСТАВА 

36 36 36 

 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОВ 
РАДА 

ДРУГИ РАЗРЕД 
 

ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
 

Обав. ваннастав. 
активности 

+ + + 

Час одељенског 
старешине 

36(одржано) 36(одржано) 36(одржано) 

Слободне активности 36(одржано) 36(одржано) 36(одржано) 

Шетња и игра у природи 
„Јесен стиже дуњо моја“ 
Представљамо се другом 
одељењу (Брезна) 
Радионица-Правила 
понашања- педагог и 
библиотекар 
 

 
 
                 
                   + 

 
 
 
             + 

 
 
 
                   + 

 
Рад и сарадња у стручним органима и тимовима 

Назив стручног органа/тима Број седница на којима присуствује 

Стручно веће за разредну наставу                          6 

Наставничко веће                          7 

Тим за самовредновање – Подршка ученицима                          3 

 
Рад са родитељима 

Родитељски састанци                        Број 

Општи                          5 

Индивидуални разговори                         70 

 
Рад са ученицима  

Рад са ученицима као одељ.старешина                       Број 

Групни                        36 

Индивидуални                        90 

                                                                                                              Ана Петровић,маст.учит 
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Учитељ: Мирјана Маћић, професор разредне наставе 
У школској 2016/17.години, одржала сам 648 часа редовне  наставе, 36 часова изборне наставе – 
Народна традиција, 36 часова одељењског старешине и одељењске заједнице, 36 часова 
слободних активности , 34 часа допунске наставе и 33 часа додатне наставе из математике. 

У септембру сам, у сарадњи са учитељицом II разреда Славицом Јевтовић, реализовала 
тематски дан под називом Школа без зидова.  Присуствовали су директор, психолог, педагог и 
библиотекар – помоћник директора. 
  У новембру сам, у сарадњи са учитељицом II разреда Славицом Јевтовић, реализовала 
огледни час посвећен Вуку Стефановићу Караџићу.  Часу су присуствовали директор, педагог и 
библиотекар-помоћник директора.  
 Крајем новембра и почетком децембра сам реализовала интердисциплинарну наставу 
током 4 наставна дана, тј. 13 часова. 

У марту сам, у сарадњи са учитељицом II разреда Славицом Јевтовић, реализовала јавни 
час – Сећање на погром Срба на Косову.  

Припремала сам ученике за учествовање на такмичењу из математике, математичком 
такмичењу Мислиша , такмичењу у рецитовању, али и за учешће на многим конкурсима.  

Ученици су на такмичењима и конкурсима постигли следеће резултате: 

 Општинско такмичење из математике: 
Ана Јеремић – похвала 

 Математичко такмичење ,,Мислиша“ 
Анђела Старчевић – похвала 

 Општинско такмичење у шаху 
Алекса Толић – прво место 

 Конкурс ,,Крв живот значи“ у организацији Црвеног крста Г.Милановац:            

 Ана Јеремић – прво место, литерарни рад 

 Конкурс КД ,,Запис“ : 
 Марија Мирковић – треће  место 
Ана Јеремић – похвала. 
У току другог полугодишта сам, у сарадњи са учитељицом II разреда Славицом Јевтовић, 

водила акцију Чеп за хендикеп, и том приликом смо сакупили велику количину чепова и послали 
удружењу.  
Од марта до краја маја реализовала сам програм ,,Покренимо нашу децу“. 
У току школске године слала сам прилоге за сајт школе, везане за активности у којима сам 
учествовала са својим ученицима. 
Заједно са педагогом школе сам у мају одржала родитељски састанак за родитеље будућих 
првака. 
 Реализовала сам у мају екскурзију у Јагодину.  
 У јуну сам реализовала излет у Каменицу где су ученици учествовали на спортском такмичењу  
Весели полигон. 
Активности у васпитнообразовном раду у току ове школске године су и: 
-школски и општински крос 
- активности везане за Дечју недељу 
- активности везане за обележавање Дана школе 
- активности везане за Дан здраве хране 
- квиз ,,Свезналица“ 
-присуство концерту представника америчке амбасаде 
-активности везане за Нову годину  (кићење јелке) 
-приредба поводом Савиндана 
-приредба поводом Дана жена 
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- присуство позоришној представи 
-учешће на маскенбалу  у школи и у Чачку 
- учешће ученика у креативној радионици Ускршња чаролија 
-присуство концерту за клавир и виолину 
- учешће на кросу РТСа 
- присуство предавању о птицама Сова на опрезу 
- Мала сцена (чланови луткарске секције извели су представу ) 
-присуство песничком часу 
     У оквиру стручног усавршавања, ван установе сам присуствовала семинару: ,,Како мислити 
другачије: интердисциплинарно и дивергентно“ који носи 24 бода, и у оквиру установе сам 
остварила укупно 257 сати  стручног усавршавања. 
     Учествовала сам у раду стручних органа школе: Наставничком већу-члан, Стручном већу 
разредне наставе-члан, и као представник Црвеног крста за нашу школу. 
                                                                                                                                             Мирјана Маћић 
 

Учитељ: Ана Миловановић, професор разредне наставе 
Извештај о раду за школску 2016/17. годину 
Издвојено одељење ,,Анђелија Мишић“ , Коштунићи 
У току ове школске године предавала сам у првом, другом и четвртом разреду и  у оквиру тога сам 
водила припремни предшколски програм. 
У првом разреду одржала сам 180 часова српског језика, 180 часова математике, 72 часа света око 
нас, 36 часова музичке културе, 36 часова ликовне културе, 36 часова народне традиције, 36 часова 
слободних активности, 108 часова физичког васпитања, 36 часова одељенског старешине. 
У другом и четвртом  разреду одржала сам 180 часова српског језика, 180 часова математике, 72 
часа света око нас, 36 часова музичке културе, 72 часа ликовне културе, 36 часова народне 
традиције, 36 часова слободних активности, 108 часова физичког васпитања, 36 часова одељенског 
старешине. 
Успех ученика 
У првом разреду има два ученика. Један ученик  је веома успешан, а други ученик је делимично 
савладао предвиђене наставне садржаје. 
У другом разреду има један  ученик. Он је постигао одличан успех и примерно владање.  
У четвртом разреду има један ученик. Он  је постигао одличан успех и примерно владање. 
Активности ученика 
29.9.2016. Школски крос – учествовали су ученици првог, другог, трећег и четвртог разреда.  
3.10. до 9.10.2016. Дечија недеља – ученици су својим активностима су обележили дечију недељу. 
5.10.2016. Презентација ,,Дечија права и дужности“ – учлањење деце у школску библиотеку. 
16.10.2016. Светски дан здраве хране – ученици су увидели значај о правилној и здравој исхрани. 
8.11.2016. Час посвећен Вуку Караџића – ученици су разумели значај Вуковог рада и народног 
стваралаштва. 
29.12.2016. Кићење јелке и украшавање учионице –ученици су били веома креативни у украшавању 
своје учионице. 
12.01.2017. Квиз знања ,,Свезналица“ – ученик 4. разреда Алекса Савић био је учесник квиза, његова 
екипа је остварила 1. место. 
19.01.2017. Школско такмичење из математике – ученик 4. разреда Алекса Савић је прошао на 
општинско такмичење. 
27.01.2017. Обележавање школске славе - Светог Саве; ученици су пригодним програмом 
обележили школску славу. 
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23.02.2017. Интегративни час- Заједно са ученицима из Теочина реализовали смо интегративни час 
из предмета: српски језик, математика, свет око нас, музичка култура. Часу су присуствовали 
директор школе и педагог. 
25.02.2017. Општинско такмичење из математике- На такмичењу је учествовао ученик 4. разреда 
Алекса Савић. 
2.03.2017. Маскембал- Алекса Савић је учествовао са маском „Страшило“. 
4.03.2017. Посета психолога- Психолог Јелена Дрманац је присуствовала часовима и одржала 
предавање ученицима на тему „Моје емоције“. 
9.03.2017. У нашој матичној школи одржано је такмичење из математике „Мислиша“. Учествовали 
су ученици Алекса Дамљановић и Алекса Савић. 
Ученици су присуствовали представи „Веселе чаролије“. 
7.04.2017. Поводом 22. априла Дана планете земље изведена је акција чишћења околине у 
непосредној околини школе. 
19.04.2017. Теочински дани- Ученици су присуствовали приредби коју су припремили ученици из 
Теочина. 
8.05.2017. Додела награда у Црвеном крсту-Црвени крст општине Горњи Милановац расписао је 
конкурс на тему ,,Крв живот значи“. Ученици су учествовали са најлепшим ликовним и литералним 
радовима. 
Ученик 2. разреда Алекса Дамљановић освојио је 3. место за литерални рад.  
Алекса Савић ученик 4. разреда освојио је 2. место на конкурсу ,,Крв живот значи“. 
Деца припремног предшколског програма учествовала су у свим активностима у школи. 
20.05.2017. Екскурзија- Изведена је једнодневна ђачка екскурзија у Јагодину. Циљеви екскурзије су 
реализовани. 
Поред свих активности у школи на часовима ликовне културе правили смо одељенске паное. 
Користили смо разне ликовне технике (колаж папир, пластелин, темпере). Био је заступљен групни 
облик рада, где су ученици успели да искажу своју креативност и смисао за лепим. Веома често смо 
имали часове у природи у непосредном окружењу школе. 
На часовима одељенског старешине имали смо радионице и активности које су код ученика развиле 
самопоуздање и дружељубивост. 
У току школске године одржала сам  пет родитељских састанака на којима сам упознала родитеље 
са успехом и владањем ученика у одређеним класификационим периодима, договарала се са њима 
око посете деце зубару, организовању екскурзије, маскембала, учешћу на конкурсима, уређењу 
учионице и школског дворишта. 
Резултати ученика 
Црвени крст општине Горњи Милановац расписао је конкурс на тему ,,Крв живот значи“. Ученици су 
учествовали са најлепшим ликовним и литералним радовима. 
Ученик 1. разреда Алекса Дамљановић освојио је 3. место за литерални рад и 1. место за изворност 
на маскембалу.  
Алекса Савић ученик 3. разреда добио је похвалу на конкурсу ,,Крв живот значи“. 
Деца припремног предшколског програма учествовала су у свим активностима у школи. 
 
Прослава Савиндана у издвојеном одељењу „Анђелија Мишић“,  Коштунићи 
27. јануар је дан када све школе у Србији обележавају своју славу – Светог Саву. Свака школа жели 
да на што лепши начин прослави свог првог учитеља и просветитеља, тако и школа у 
Коштунићима. Ученици са својом учитељицом организовали су пригодан културно-уметнички 
програм. Ученици су припремили разне рецитације, представу, ликовне радове, изложбу... 
Родитељи и свештеник су својим присуством улепшали наше славље. Свештеник је прекадио 
славски колач и жито. По завршетку приредбе био је свечани ручак у школи. 
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Ученици су за Нову годину, 8. март и Видовдан припремили пригодан културно-уметнички 
програм. Приредбе су биле улепшане рецитацијама, музиком, плесом и позоришним комадима 
ученика.  
На крају школске године ученици су добили похвале и награде за постигнут успех. 
Учествовала сам у раду стручних органа школе: Наставничком већу-члан, Стручном већу разредне 
наставе-члан. 
Знања и вештине које сам унапредила у току ове школске године су: радионичарски тип рада, 
тимскирад, коришћење ресурса из околине у настави, активно учење, смањено насиље у школ 
 
                                                                                           Професор разредне наставе:Ана Миловановић 

Наставник: Дејан Јеверица, професор физичког васпитања 
 
У школској 2015/2016 планиран број часова редовне наставе у предмету физичко васпитање за 5,6 
и 7 разред је био 72 часа , а за 8 разред 68 часова.Сви часови  су реализовани.Током школске 
године присуствовао сам већини седница одељенког и наставничког већа(увек када сам по 
распореду био у школи), такође сам присустовао на 2 угледна часа . 
Укључен сам у тим за самовредновње и постигнућа ученика. 
Учествовао сам у организацији дана школе у Брезни као и свим догађајима у Брезни током 
школске године 
Одржана су два кроса (јесењи и пролећни) а што се тиче такмиченја ученике сам водио на 
општинско такмичење из стоног тениса које је одржано у хали Бреза у Горњем Милановцу. На 
такмичењу су постигнути следећи резултати: 
И мушка и женска екипа су освојиле прва места и пласирале се на окружно такмичење. У 
појединачној конкуренцији Марија Весковић и Ђорђе Сарић су освојили прво место и такође се 
пласирали на окружно такмичење. 
На окружном такмичењу које је одржано у чачанској Гимназији обе екипе су освојиле друго место 
и МаријаВесковић је освојила друго место у појединачној конкуренцији. 
У мају сам као разредни старешина 8 разреда у Брезни водио децу на дводневну екскурзију у Нови 
Сад,Суботицу.... и сва четири ученика осмог разреда из Брезне су ишла на екскурзију која је 
протекла у најбољем реду. 
2 јуна је одржано и матурско вече у Коштунићима и све је протекло у најбољем реду. 
Циљ и задаци за ову школску годину су испуњени у потпуности. 
                                                                                                                                              Дејан Јеверица 
 

Наставник: Братислав Средојевић, доктор математике 
Непосредни рад са ученицима 

Разред и 
одељење 

Планирани број 
часова редовне 
наставе 

Реализован број 
часова редовне 
наставе 

Укупан број 
нереализованих 
часова редовне 
наставе 

Разлог зашто 
нису 
реализовани 
часови редовне 
наставе 

Средња оцена по 
одељењима 

51 144 144   2,79 

61 144 144   2,75 

71 144 144   2,79 

81 136 136   2,93 

Свега 568 568    
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Остали облици 

Остали облици рада Планирани 
број часова 

Одржано 
часова 

Није одржано Разлог зашто часови нису 
одржани 

Допунски рад 36 39   

Додатни рад 36 14   

Припремни рад за 
такмичење 

    

Припремна настава за 
завршни испит 

14 18   

 

Остали послови 

Рад у стручним органима Навести укупан број 
седница/састанака на 
којима сте били присутни 

Укупан број 
седница/састанака на 
којима нисте били 
присутни 

Разлог зашто нисте били 
присутни 

Наставничка већа 6   

Одељенска већа 5   

Стручно веће за област 
предмета 

9   

Тим за самовредновање 1   

Педагошки колегијум 3   

 
Такмичење ученика 

Ранг такмичења Број ученика 
који су 
учествовали 

Име ученика који су освојили прва три места 

Школско 1 1.место 2.место 3.место 

Општинско 1 Лука Вуковић   

Окружно 1    

Међуокружно     

Републичко     

 
Остале активности рада 

Навести остале активности којима сте се бавили Доказ реализованих активности 

  

 
14.06.2017.                                                                                                                                                             Братислав Средојевић 
Прањани 

 
 

Наставник: Јелена Александров, професор историје 
НЕПОСРЕДНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА 

Разред 
/одељење 

Планирани број часова 
редовне наставе 

Реализовани 
број часова 
редовне наставе 

Укупан број 
нереализованих 
часова редовне 
наставе 

Разло 
г зашто нису 
реализовани 
часови редовне 
наставе 

Средња оцена 
по одељењима 
–образовна 
постигнућа 

VI 72 72 - - 3,25 

VII 72 72 - - 3,54 

VIII 72 72 - - 3,26 

Укупно: 216 216 - - 3,35 

Свега: 216 216 - - 3,35 

 
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ РАДА 
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Остали облици 
рада 

Разред/ 
одељење 

Планирани 
 број часова 

Одржано 
часова 

Није 
одржано 

Разлог зашто часови нису 
одржани 

Припрема за 
такмичење 

 
VI, VII 

 
36 

 
10 

 
26 

ученици се нису 
пласирали на школском 

такмичењу 

Припрема за 
завршни испит  

 
VIII 

 
10 

 
12 

 
 

 
 

 
ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

Рад у стручним органима Навести укупан број 
седница/ састанака  
на којима сте били 
присутни 

Укупан број 
седница/састанака 
на којима нисте 
били присутни  

Разлог зашто нисте били 
присутни 

Наставничко веће 5 2 радни дан у другој школи 

Одељењско веће  3 3 радни дан у другој школи 

Стручно веће историје и 
географије    

  
   11 

- 
 

 

Тим за инклузију 4 4  

Тим – Настава и учење    

 
ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА – Историја 

РАЗРЕД УСПЕХ УЧЕНИКА  
Неоцењених  

 
Средња 
оцена 

Одличних Врло 
добрих 

добрих довољних Недовољних  

VI 4 1 3 2 - - 3,25 

VII 5 6 10 3 - - 3,54 

VIII 3 2 6 4 - - 3,26 

укупно: 12 9 19 9    

 
        Јелена Александров 

Наставник: Велимир Александров, професор географије 
НЕПОСРЕДНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА 

Разред 
/одељење 

Планирани број часова 
редовне наставе 

Реализовани 
број часова 
редовне наставе 

Укупан број 
нереализованих 
часова редовне 
наставе 

Средња оцена по 
одељењима –
образовна 
постигнућа 

5.Прањани 36 36  2,93 

6.Прањани 72 72  3,33 

7.Прањани 72 72  3,38 

8.Прањани 72 72  3,27 

5.Брезна 72 72  4,29 

6.Брезна 72 72  3,44 

7.Брезна 72 72  3,33 

8.Брезна 72 72  3,75 

5.Каменица 72 72  3,20 

6.Каменица 72 72  2,75 

7.Каменица 72 72  3,00 

8.Каменица 68 68  2,88 

Укупно:     

Свега: 824 824   
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ОСТАЛИ ОБЛИЦИ РАДА 

Остали облици 
рада 

Разред/ 
одељење 

Планирани 
 број часова 

Одржано 
часова 

Није 
одржано 

Разлог зашто часови нису 
одржани 

Припрема за 
такмичење 

8. 
(Брезна) 

18 18   

Припрема за 
завршни испит  

8. 10 +10+10 13+15+17   

Час одељењског 
сратешине 

6. 
Прањани 

36 36   

Час одељењске 
заједнице 

6. 
Прањани 

36 36   

 
 
ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

Рад у стручним органима Навести укупан број 
седница/ састанака  
на којима сте били 
присутни 

Укупан број 
седница/састанака 
на којима нисте 
били присутни  

Разлог зашто нисте били 
присутни 

Наставничко веће 7   

Одељењско веће  6   

Педагошки колегијум 2   

Стручна већа за   
__Историју  и  Географију__ 

11   

Тим (навести назив):  
__за борбу против насиља__ 

   

Тим (навести назив):  
__за   инклузију_________ 

4   

 
 
ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА У ОРГАНИЗАЦИЈИ МПС 

 
Ниво 

такмичења 

 
Разред 

Број 
ученика 
који је 

учестовао 

Резултати – укупан број ученика који је освојио 

1.место 2.место 3.место Похвала награда 

Школско 
такмичење 

8. 1      

Укупно :        

Општинско 
такмичење 

8. 1   1   

Укупно:  1   1   
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7. РЕЗУЛТАТИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 

7.1.ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА, ВЛАДАЊЕ И ИЗОСТАНЦИ 
-на крају првог  полугодиште 2016-2017. 
Први разред је због описног оцењивања изузет из даље анализе која се заснива на 200 ученика од 
друдог до осмог разреда који се бројчано оцењују. 
Сви ученици првог разреда успешно су савладали наставне садржаје предвиђене за први разред. 

 ОПШТИ УСПЕХ  ОД 2. ДО 8. РАЗРЕДА 
 

 

 БРОЈ УЧЕНИКА 
 

 

 I II III IV V VI VII VIII Σ 

M 16 13 14 9 16 20 16 14 118 

Ж 16 16 10 13 10 17 21 13 116 

Σ 32 29 24 22 26 37 37 27 234 

    

5 

 

7 4 7 8 4 7 4 41 

5,00 7 4 4 2 5 3 2 27 

4 8 14 8 8 11 15 14 78 

3 4 2 3 7 17 11 7 51 

2 3     1  1  5 

1         

неоцењен          

са 1нег.          

са 2нег.          

са 3нег.           

са 4нег.            

са 5нег.            

С.О. 
 

4.14 4.25 4.36 4.04 3.78 3.92 3.96 4.09 

2-4/5-8 
 

4.25 3.93 

 
Изузетно висок проценат ученика са примерним владањем говори у прилог остваривање 
квалитетне комуникације, васпитне улоге школе и поштовања правила понашања која обезбеђују 
добре односе и међусобну толеранцију свих актера образовно-васпитног процеса. 
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7.2.УСПЕХ ПО ПРЕДМЕТИМА   
 

 
УСПЕХ ПО ПРЕДМЕТИМА 2.-4.разреда 

 

ч-чисто одељ. 
к-комбиновано 

2-ч 2-к 2. 3-ч 3-к 3. 4-ч 4-к 4. ∑ 

бр.ученика 9 20 29 13 11 24 14 8 22 75 
српски ј. 3.55 3.95 3.75 3.92 3.61 3.70 3.85 4.30 3.41 3.62 
енглески ј. 3.66 3.96 3.36 3.46 3,78 3.41 3.71 3.80 3.64 3.47 
ликовна к. 4.22 4.32 4.47 5.00 4.83 4.85 4.86 4.90 4.73 4.68 
музичка к. 4.00 3.66 4.05 5.00 4.61 4.34 4.50 4.80 4.36 4.25 
сон 3.67 3.39 3.91             3.91 
пид       4.07 3.44 3.70 3.86 3.90 3.87 3.79 
математика 3.55 3.83 3.42 3.46 3.06 3.44 3.57 3.80 3.70 3.52 
физичко в. 4.44 4.62 4.96 5.00 5.00 4.93 5.00 5.00 4.95 4.95 
седња оцена 
 

3.87 3.96 3.92 4.27 4.09 4.18 4.19 4.36 4.28 4.13 

одличан           
5,00 26 38 64 28 20 48 50 20 70 182 
врло добар 14 42 56 28 21 49 35 7 42 147 
добар 19 28 47 10 11 21 17 18 35 103 
довољан 10 24 34 19 15 34 10 9 19 87 
недовољан 12 11 23 6 8 14 14 2 16 53 
чувари приподе                     
народна трад.                     
од играч.до рач. 4.44 4.75 4.88 5 4.70 4.85 5.00 5.00 5.00 4.91 
верск
а 
наста
ва 

  4.25 4.25   5.00 5.00       4.63  

9 20 29 13 11 24 14 8 22 75 
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УСПЕХ ПО ПРЕДМЕТИМА 5.-8. разреда 

 
 

одељ. 5-1 5-2 5-3 5. 6-1 6-2 6-3 6. 7-1 7-2 7-3 7. 8-1 8-2 8-3 8. ∑ 

бр.уч 14 5 7 26 12 16 9 37 24 10 3 37 15 8 4 27 127 
СЈ 3.00 3.40 3.86 3.42 3.17 2.81 3.44 3.14 3.33 3.20 3.33 3.29 2.93 3.00 3.50 3.14 3.07 
ЕЈ 3.29 3.40 3.86 3.52 3.08 2.75 3.55 3.13 2.96 3.10 3.33 3.13 2.60 2.88 3.25 2.91 3.12 
НЈ 3.64 3.60 3.71 3.65 3.33 3.00 3.55 3.29 3.54 3.40 3.33 3.42 2.60 3.25 4.50 3.45 3.23 
ЛК 4.57 5.00 4.86 4.81 4.75 4.69 5.00 4.81 4.75 4.70 4.33 4.59 4.73 4.88 5.00 4.87 4.49 
МК 4.36 5.00 4.57 4.64 4.17 3.87 4.22 4.09 4.58 4.50 4.00 4.36 3.80 3.63 4.50 3.98 4.19 
И 3.57 3.60 4.00 3.72 3.42 2.68 3.33 3.14 3.54 3.00 3.33 3.29 3.26 2.87 3.50 3.21 3.19 
Г 3.64 3.20 4.29 3.71 3.33 2.75 3.44 3.17 3.38 3.00 3.33 3.24 3.26 2.87 4.25 3.46 3.33 
Ф         3.33 2.68 3.44 3.15 3.46 3.20 3.33 3.33 3.06 3.12 3.75 3.31 3.18 
МА 2.79 3.60 3.86 3.42 2.75 2.87 3.33 2.98 2.50 2.80 3.33 2.88 2.93 3.12 3.50 3.18 2,70 
Х                 3.63 3.30 3.33 3.42 3.00 3.12 3.50 3.21 2.83 
Б 3.29 3.60 4.00 3.63 3.42 3.06 3.44 3.31 3.38 3.30 3.33 3.34 3.13 3.12 3.50 3.25 3.31 
ТО 3.71 3.60 4.57 3.96 4.00 3.94 4.44 4.13 4.08 4.00 4.33 4.14 3.80 3.88 4.00 3.89 3.70 
ТО -2*                 4.17   0.00 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 4.08 
ФВ 4.57 5.00 4.86 4.81 4.33 4.56 5.00 4.63 4.38 4.70 4.33 4.47 4.60 4.50 5.00 4.70 4.72 
ИС 4.86 5.00 4.86 4.91 4.67 4.75 5.00 4.81 4.75 4.90 4.33 4.66 4.80 5.00 5.00 4.93 4.75 
ВЛАД.         5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
 
С.О. 3.77 4.00 4.29 4.02 3.77 3.53 4.01 3.77 3.84 3.74 3.52 3.70 3.34 3.39 3.86 3.53 3.76 

одличан 
53 22 33 108 32 46 27 105 98 29 4 131 108 18 4 130 523 

25.
43 

5,00 
12 0 12 24 26 13 39 0 14 14 14 8   0 4 4 149 

89.
26 

врлодобар 37 17 23 77 30 39 11 118 98 36 1 62 69 18 6 93 403 33 

добар 
31 20 10 61 27 40 7 107 65 32 14 85 54 16 8 78 339 

39.
23 

довољан 
37 1 6 44 41 70 33 86 61 29 9 90 27 16 4 51 299 

44.
49 

недовољан 
                      24 2 2 2 6 7 

6.0
2 

информат 3.29 4.00 4.43 3.91 3.92 3.56 4 3.83 4 3.90 4.00 3.97 4 4.2 4.5 4.23 3.98 

инфор.2*                 4.16               3,67 

ГВ    5 7    16 9    10 3    5 2 58  

                                   

ВН  14     14  12    12  24   24  15    70  

добар                                   

*2-ТО  и ИНФ има 2 групе 7-1 у Прањанима. 
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ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА 
 

ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА 
 

МЛАЂИ 
12 одељења 

СТАРИЈИ  
12 одељења 
 

∑ 
24 

 1-ч 1-к 2-ч 2-к 3-ч 3-к 4-ч 4-к 5-1 5-2 5-3 6-1 6-2 6-3 7-1 7-2 7-3 8-1 8-2 8-
3 

234 

опр 217 182 572 369 755 110 755 193 1077 225 433 1306 391 759 1570 738 175 1432 398 194 11851 

неопр 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 0 6 0 0 2 3 0 15 6 0 39 

укупно 168 182 572 369 755 112 755 193 1082 225 433 1312 391 759 1572 741 175 1447 404 194 11841 

∑ 399 941 867 948 1740 2462 861 2045   
10263 

42.64% 
 3155 7108 

по ученику 29.48% 58% 

ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА 
 

Бр.уч 9 20 13 11 13 9 14 12 11 16 10 24 10 3 15 8 4 20 5 2 127 

прим            5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 

врдоб                      

добро                      

задовољава                      

незадовољава                      

ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 
 

опомена ОС                      

укор ОС                      

укор ОВ                      

укор НВ                      

укор 
директора 
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УПОРЕДНА АНАЛИЗА СРЕДЊЕ ОЦЕНЕ И ВЛАДАЊА УЧЕНИКА 
СРЕДЊА ОЦЕНА 

на крају првог полугодишта 

РАЗРЕДИ 2013-2014. 2014-2015. 2015-2016. 2016-2017. 

II 4,40 4,31 4,31 4,06 

III 4,29 4,29 4,29 4,13 

IV 4,11 3,85 3,85 4,23 

II-IV 4,27 4,15 4,15 4,14 

V 3,63 3,89 3,89 3,62 

VI 3,76 4,23 4,23 3,05 

VII 3,71 4,03 4,03 3,38 

VIII 4,20 4,07 4,07 2,70 

V-VIII 3,81 4,05 4,05 3,19 

II-VIII 4,04 3,83 4,01 3,67 

 

СРЕДЊА ОЦЕНА 

на крају другог полугодишта 

РАЗРЕДИ 2013-2014. 2014-2015. 2015-2016. 2016-2017. 

II 4,45 4,36 4,29 4,14 

III 4,35 4,43 4,36 4,25 

IV 4,27 4,10 4,42 4,36 

II-IV 4,40 4,30 4,36 4,25 

V 4,10 4,05 3,86 4,04 

VI 4,40 3,88 4,05 3,78 

VII 4,10 4,32 3,81 3,92 

VIII 4,20 3,98 4,30 3,96 

V-VIII 4,20 4,06 4,01 3,93 

II-VIII 4,30 4,16 4,18 4,09 

 
Као што можемо видети из табела у последње три године средња оцена на крају школске године 
је у порасту. На основу резултата иницијалних и завршних тестова констатовано је да су ове 
просечне оцене реалне. 
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ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА 
 

на крају првог полугодишта  

 2013-2014. 2014-2015. 2015-2016. 2016-2017. 

 ОП НЕОП ОП НЕОП ОП НЕОП ОП НЕОП 

I 201  105  122  509  

II 588  302  1005  387  

III 782  459  366  593  

IV 557  594  320  500  

I-IV 2128  1460  1813  1.989  

V 116  619 2 772 2 461  

VI 891 17 659 9 659  1.604 6 

VII 1286 19 890 10 984 9 2.144 8 

VIII 865 11 1160 4 1002 6 1.758 5 

V-VIII 3158 47 3326 25 3.417 17 5.967  

I-VIII 5286 51 4786 25 5.230 17 7.956 19 

 

ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА 
 

на крају другог  полугодишта  

 2013-2014. 2014-2015. 2015-2016. 2016-2017. 

 ОП НЕОП ОП ОП НЕОП НЕОП ОП НЕОП 

I 270  901  291  399  

II 588  678  1225  941  

III 662  1255  770  867 2 

IV 919  1180  456  948  

I-IV 2588  4.014  2.742  3.153 2 

V 1614  1561 6 1.944 4 1.740 5 

VI 1976  1645 16 1.366  2452 6 

VII 2487 25 1548 2 2.152 18 861 5 

VIII 1330 27 1763 21 1.763 10 2.044 21 

V-VIII 7402 52 6517 49 7.225 32 7.108 37 

I-VIII 9995 52 10531 49 10.202 32 10.261 39 
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ПОСЕБНЕ И ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ 
 

Ученици носиоци Вукове дипломе 
(укупно =  2  ) 

Посебне дипломе 
 (укупно =   14 ) 

Вукове дипломе 2 
Марија Б. Весковић, 8-3 
Кристина  С.Трифуновић 8-2 

Српски језик   2  дипломе: 
Марија Б. Весковић 
Кристина С. Трифуновић  

 Математика  2  дипломе: 
Ана  Д.Рајчевић 
Марија Б. Весковић 
Јована Р. Жижовић 

 Хемија 2  дипломе: 
Кристина С.  Трифуновић  
Марија Б. Весковић 

 Физичко васпитање  3  дипломе: 
Марија Г.  Ђоковић 
Марко  Д. Вучковић 
Марија Б. Весковић 

 Техничко и информатичко образовање   1  диплома: 
Марија Б. Весковић 

 Биологија  1  диплома: 
Марија Б. Весковић 

 Географија  1  диплома: 
Марија Б. Весковић 

 Физика 1 диплома: 
Јована Р. Жижовић на  

 
За Ђака генерације школске 2016-2017.године, на седници Наставничког већа  проглашена је 
Марија Б. Весковић,  8-3 одељења из Брезне. 
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РЕЗУЛТАТИ СА ЗАВРШНОГ ИСПИТА УЧЕНИКА 8.РАЗРЕДА И УПИС У 
СРЕДЊУ ШКОЛУ 
 
Завршни испит за ученике осмог разреда је одржан од 14-16.јуна 2017.Тест из српског језика 
полагали су 14.јуна2017.од 9-11 часова, из математике 15.јуна 2017.године и комбиновани тест 
16.јуна 2017.На завршном испиту су изашли сви ученици осмог разреда, њих има 27. Испит је 
одржан у фискултурну салу. 
На нивоу Моравичког округа наша школа је остварила 34 место. У односу на прошлу годину били 
смо 14. На нивоу општине остварили смо 6 место од укупно 7 школа. Доста смо лошији него 
прошле године. 
На нивоу школе просечан број бодова са завршнпг испота је 9,06, а прошле године просек је био 
11,06. 
На пробном завршном испиту просечан број бодова на нивоу школе је 9,08. 
СРПСКИ ЈЕЗИК 
У овој школској години одржан је један пробни завршни испит које је припремило Завод за 
вредновање квалитета образовања и васпитања. Просечан број бодова је 10,94. На завршном 
испитупросечан број бодова 10,98. Резултати на нивоу одељења су: 
ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ     ЗАВРШНИ ИСПИТ 
8/1- просечан број бодова  11,3    8/1. просечан број бодова 11.83 
8/2-просечан број бодова 10.25   8/2- пресечан број бодова  9.37 
8/3-просечан број бодова 11    8/3-просечан број бодова 11,13 
 
МАТЕМАТИКА 
 На пробном завршном испиту просечан број бодова је 6,98. На завршном испитупросечан број 
бодова  8,30. Резултати на нивоу одељења су: 
ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ     ЗАВРШНИ ИСПИТ 
8/1- просечан број бодова  7,87   8/1. просечан број бодова  8,90 
8/2-просечан број бодова 4,63                 8/2- пресечан број бодова 6,31 
8/3-просечан број бодова 8,38    8/3-просечан број бодова 10 
 
КОМБИНОВАНИ ТЕСТ 
На пробном завршном испиту просечан број бодова је 9,33. На завршном испитупросечан број 
бодова  7,96. Резултати на нивоу одељења су: 
ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ     ЗАВРШНИ ИСПИТ 
8/1- просечан број бодова  10,06   8/1. просечан број бодова 7,53 
8/2-просечан број бодова 8,06                 8/2- пресечан број бодова 7,63 
8/3-просечан број бодова 9,13    8/3-просечан број бодова 10,25 
 
 
Поређење резултата у односу на задње две године годину : 

ПРЕДМЕТИ 
/ШК.ГОД 

2014/2015 2015/2016. 2016/2017.. 

Српски језик 11,02 13,70 10,98 

Математика 6,87 8,22 8,30 

Комбиновани тест 10,45 11,25 7,96 

Укупно: 9,45 11,06 9,08 

 
У односу на прошлу годину лошији су нам резултати на Завршном испиту и то за 1,98 процената 
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РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА 
Утврђено је да су одржана сва школска такмичења планирана Годишњим планом рада школе за 
шк.2016/2017.годину.Детаљни резултати ученика налазе се у извештају Стручних већа из области 
предмета. 

Предмет општинско окружно државно ∑н ∑п 

1. 2. 3. П 1. 2. 3. П. 1. 2. 3. П. 

С
р

п
ск

и
  ј

. 

грам.  1    2       3  

КО 1 1    1       3  

Леп говор 1 1 1          3  

л.рад.               

конкурс               

Књижев.               

М
ат

ем
ат

и
ка

 ДМС 2     1       3  

Архим.               

МО               

Мислиша    2          2 

ИО               

Енглески  језик               

Немачки језик               

Биологија 6 2 2  1 5 1      17  

Физика  1            1  

Хемија                

Историја    2    2      4  

Географија    1          1  

ТИО  1     1      2  

Ф
и

зи
чк

о
 в

ас
п

и
та

њ
е 

крос   1           1  

стони 
тенис -е 

1            1  

стони 
тенис-п 

2  1          3  

атлетика               

одбојка               

кошарка                

мали фуд  2е           2  

шах 5 2 1          8  

Маскембал   2 2          4  

Конкурс“Запис“               

Конкурс“Крв живот 
значо“ 

              

КОН„Дигитална 
фотографија“ 

              

УКУПНО: 19 13 10 2 1 9 4      57 2 

Педагог школе, Данијела Ракић 



114 
 

 

РЕЗУЛТАТИ СА КРИТЕРИЈУМСКОГ ТЕСТА ЗНАЊА ЗА УЧЕНИКЕ III   И  IV 
РАЗРЕДА 

Критеријумски тест знања  за ученике  трећег и четвртог разреда је одржаће се у јуну 2017. Циљ 
разредног теститања је функционално знање  из  три предмета. У трећем разреду на разредном 
тесту је изашло  22 ученика од укупно  24. У четвртом  разреду изашло  је 22 ученика од  укупно 22. 
 На седници Наставничког већа која је одржана 13.јуна 2017.године,  прочитани су резултати и 
дата је инструкција како треба побољшати функционално знање. 
 
III РАЗРЕД 

Одељење: Српски језик Математика Природа и 
друштво 

УКУПНО 
БОДОВА 

Прањани 48,80 41,66 19,44 95/ 37,89 

Каменица 76,19 70,83 77,77 47/74,60 

Брезна 57,14 37,50 16,66 8/ 38,57 

Срезојевци 42,85 37,5 16,66 7 / 33,33 

Теочин  42,85 25 16,66 6 /28,57 

Гојна Гора 64,28 68,75 75 29 / 69,04 

Укупно:  53,89 50 34,09 216 / 46, 75 

 
 
IV РАЗРЕД 

Одељење: Српски језик Математика  Природа и 
друштво 

УКУПНО 
БОДОВА 

Прањани 66, 66 56,34 57,14 227/ 60,05 

Каменица 55,55 0 27,77 15 / 27,77 

Брезна 66,66 55,55 55,55 16 / 59,25 

Коштунићи 77,77 44,44 66,66 17 / 62,96 

Теочин  38,88 44,44 50 24/  88,88 

Гојна Гора 83,33 66,66 55,55 37  /  68,51 

Укупно: 65,15 50,50 54,04 336/ 56,56 

 

 
 
 
 
 
 

РЕЗУЛТАТИ СА  ТЕСТА  ТИП/1 ЗРЕЛОСТ ДЕЦЕ ЗА ПОЛАЗОК У ШКОЛУ 
 
 У школској 2016/2017.години за полазак у школу тестираће се деца у мају 2017.Број  деце 
по категоријама: 

Катефорија I (A) II (B) III(C) IV (D) V(E) 

Број деце : 5  5 2 1 
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ИЗВЕШТАЈ О ПРОВЕРИ СТЕПЕНА САВЛАДАНОСТИ РАЗУМЕВАЊА 
ПРОЧИТАНОГ 
ТЕКСТА КОД УЧЕНИКА ПРВОГ И ДРУГОГ  РАЗРЕДА 

 
У периоду од  марта  до априла 2017.године, спроведена је провера степена савладаности 

разумевања прочитаног текста код ученика првог и другог  разреда. Коришћен је инструмент за 
испитивање оспособљености ученика првог разреда за читање и разумевање прочитаног.  
Провером су обухваћени сви ученици првог и другог разреда Распон поена и образложење: 
До  8 поена: ученик није савладао читање са разумевањем; угрожено је његово напредовање. 
Од  9  до 12 поена: делимично савладана техника читања са разумевањем; умањује се квалитет 
напредовања детета; потребна је акција; 
Од  13  до 16 поена: у већој мери савладао технику читања са разумевањем; потребна блада 
коректура; 
Од 17  до  20 поена: одлично –употпуности, савладана техника разумевања прочитаног; 

ПРВИ РАЗРЕД 
МЕСТО БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ 

СУ РАДИЛИ 
ПРОВЕРУ 

ПОСТИГНУЋА 

Школска 2015-2016. Школска 2016-2017. 

  
 
 
Прањани  
 

 
 
 

16 

18-два ученик 
16-један ученика 
15- три ученика 
14- три ученика 
12-један ученик 
11-два  ученика 
10.-један ученик 
8-један ученик 
7-један ученик 
5-један ученик 

 

Каменица  3 15(1) ученик 
7(2) ученика 

 

Коштунићи  2 13(1) ученик 
9 (1) ученик 

 

Богданица  5 18-два ученик 
16-један ученика 
15- три ученика 

 

Гојна Гора  2 19(1) ученик 
14 (1) ученик 

 

Срезојевци  
 

4 11(1) ученик 
10(1) ученик 
7(1)ученик 
5(1)ученик 
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ДРУГИ РАЗРЕД 
МЕСТО БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ 

СУ РАДИЛИ 
ПРОВЕРУ 

ПОСТИГНУЋА 

Школска 2015-2016. Школска 2016-2017. 

 Прањани  
 
 

 
9 

18-(1) ученик 
14-(2)ученика 
13-(1)ученик 
12-(1) ученик 
11-(1) ученик 
10-(2) ученика 
7-(1) ученик 

19(1) ученик 
18(2)ученика 
17(1) ученик 
15(2)ученика 
11(1)ученик 
6(1)ученик 
5(1)ученик 

Каменица  
 
 

 
6 

17(1)ученик 
16(1)ученик 
15(1)ученик 
13(1)ученик 
8(1)ученик 
3(1)ученик 

17(4) ученика 
10(1) ученик 
9(1) ученик 
 

Брезна  3 13(2)учника 
9(1)ученик 

18(2)ученика 
10(1) ученик 

Теочин  
 
 

 
5 

16(1)ученик 
14(1)ученик 
13(1)ученик 
12(1)ученик 
10(1)ученик 

20 (1) ученик 
19(1) ученик 
17 (1)ученик 
16(1)ученик 
13(1) ученик 

Коштунићи  1 није тестиран 16(1) ученик 

Богданица  1 11(1)ученик  

Гојна Гора                 3 19(1)ученик 
7(1)ученик 

19 (1) ученик 
13(1) ученик 
12 (1)ученик 

Срезојевци                  1 20(1)ученик није радила 

За први разред       За други разред  
Изражено у постоцима-      Изражено у постоцима  
у потпуности савладали – 7/ 21,86                    у потпуности савладали –14 /  50 
У већој мери савладали – 11/ 34,38                     У већој мери савладали –  8 /28,57 
Делимично-7 / 21,86                                                                                 делимично-4/14,29 
Нису савладали – 7 /21,86                      Нису савладали – 2 / 7,14   

Ради унапређивања квалитета прочитаног код ученика потребно је предузети следеће 
кораке: 

 Да учитељи на првом родитељском састанку упознају родитеље са резултатима које су 
њихова деца постигла на овој провери, такође да са родитељима одрже радионицу о начину како 
они, родитељи, могу помоћи својој деци током вежбања читања код куће. 

 Са овим резултатима је потребно упознати стручно веће за разредну наставу, педагошко  
веће, наставничко веће и савет родитеља. 

 Потребно је да учитељи наставе са охрабривањем ученика у погледу вежбања читања код 
куће. 

 Посебна пажња је потребна ученицима у последњој групи постигнућа (индивидуални 
разговори са родитељима и по потреби укључивање стручњака других профила – логопеда, 
психолога..) како би се помогло ученицима да успешније напредују. 
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8.РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА 
 

ПРВИ РАЗРЕД 

Извештај одељењског старешине у 1/1 одељењу у Прањанима 
У првом  разреду у Прањанима је у току  школске 2016/17. године  одржано 18 часова 

одељењског старешине и одељењске заједнице, како је и планирано. 
Одељење првог разреда у Прањанима има 16 ученика.Оцењивање ученика је описно.Сви 

ученици прате наставу,с тим што постоји разлика у напредовању.Од укупног броја ученика,5 
ученика је до сада веома успешно савладало предвиђене садржаје,5 ученика већи део 
садржаја,код 4 ученика је напредовање стално али мало спорије и две ученице,Ивана 
Дамљановић и Јована Милановић су савладале делимично предвиђене садржаје,а узрок је често  
изостајање из школе.Владање свих ученика је примерно.Ученици имају укупно 375 оправданих 
изостанака.Само један ученик је без изостанака. 

Часови разредног старешине и одељенске заједнице су одржавани углавном у учионици, али и 
у библиотеци, школском дворишту, спортској сали и непосредној околини школе. У току часова су 
се водили разговори на задате теме према плану. 

На  часовима су реализовани садржаји из Пројекта ,,Школа без насиља“, као и активности 
везане за ,, Активно учење“. 

     Педагог и помоћник директора одржали су радионицу „ Дечја права“, поводом Дана 
толеранције. Педагог школе је са ученицима вршила тестирање из српског језика –Степен 
разумевање прочитаног. Има ученика који су у потпуности савладали технику читања, док два 
ученика имају потешкоће у читању. 

Ученици су учествовали у многим ваннаставним активностима школе. 

                                        Бранка Рајчевић, разредни старешина првог разреда у Прањанима. 

                                         

ДРУГИ РАЗРЕД 

Извештај одељењског старешине у 2/1 одељењу у Прањанима 
             Активности које су биле предвиђене годишњим планом рада одељенског старешине су у 
потпуности реализоване. Одржано је 18 часова одељенског старешине по темама које су биле 
предвиђене планом рада, што се може видети у евиденцијиу Дневнику образовно-васпитног рада.  

Носилац активности је био одељенски старешина у сарадњи са психологом, педагогом, 
стоматологом. Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, школском 
дворишту, спортској сали и непосредној околини школе. У току часова су се водили разговори на 
задате теме према плану, организоване су радионице, укључивани групни облици рада и рад у 
пару, приказиване презентације, организоване посете…  

На  часовима су реализовани садржаји из Пројекта ,,Школа без насиља“, као и активности 
везане за ,, Активно учење“. 

Ученици су имали прилику да сазнају све што је везано за наставне и ваннаставне активности у 
оквиру нашег разреда, искажу своје мишљење о свим дешавањима у одељењу, својим 
недоумицама, предлозима, разним активностима... Учили су да саслушају друге, размене искуства 
и размишљања, прихвате туђа мишљења али и да образложе своја.  
Оцена успешности реализације активности у складу са очекиваним.  
 

Славица Јевтовић, Разредни старешина другог  разреда у Прањанима 
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ТРЕЋИ РАЗРЕД 

Извештај одељењског старешине у 3/1 одељењу у Прањанима 
У трећем  разреду у Прањанима је у току школске 2016/17. године  одржано 36 часова 

одељењског старешине и одељењске заједнице, како је и планирано, што се може видети у 
евиденцији у Дневнику образовно-васпитног рада, а носилац активности је разредни старешина уз 
сарадњу педагога, психолога и помоћника директора. 

Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, школском дворишту, 
спортској сали и непосредној околини школе. У току часова су се водили разговори на задате теме 
према плану часа, организоване су радионице, укључивани групни облици рада и рад у пару, 
приказиване презентације, организоване посете... Један час су са ученицима педагог школе и 
помоћник директора  организовале  радионицу на тему: Наговорили су ме. На  часовима су 
реализовани садржаји из Пројекта ,,Школа без насиља“, као и активности везане за ,, Активно 
учење“. 

Ученици су имали прилику да искажу своје мишљење о свим дешавањима у одељењу, 
својим недоумицама, предлозима, разним активностима... Учили су да саслушају друге, размене 
искуства и размишљања, прихвате туђа мишљења али и да образложе своја.  

                                                                                         Одељењски старешина; Драган Алуровић 
 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

Извештај одељењског старешине у 4/1 одељењу у Прањанима 
У четвртом  разреду у Прањанима је у току школске 2016/17. године  одржано 36 часова 

одељењског старешине и одељењске заједнице, како је и планирано, што се може видети у 
евиденцији у Дневнику образовно-васпитног рада, а носилац активности је разредни старешина уз 
сарадњу педагога, психолога и помоћника директора. 

Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, школском дворишту, 
спортској сали и непосредној околини школе. У току часова су се водили разговори на задате теме 
према плану часа, организоване су радионице, укључивани групни облици рада и рад у пару, 
приказиване презентације, организоване посете... Један час су са ученицима педагог школе и 
помоћник директора  организовале  радионицу на тему: Увредљиви надимци, док је психолог 
реализовала радионицу: Развојни страхови.Такође, час одељењског старешине и одељењске 
заједнице је био укључен у реализацију тематског дана у септембру и у интердисциплинарну 
наставу у новембру. 

На  часовима су реализовани садржаји из Пројекта ,,Школа без насиља“, као и активности 
везане за ,, Активно учење“. 

Ученици су имали прилику да искажу своје мишљење о свим дешавањима у одељењу, 
својим недоумицама, предлозима, разним активностима... Учили су да саслушају друге, размене 
искуства и размишљања, прихвате туђа мишљења али и да образложе своја.  
                                                  Мирјана Маћић,Разредни старешина четвртог  разреда у Прањанима 

КОМБИНОВАНА ОДЕЉЕЊА 

Извештај одељењског старешине у 1и3 /2 одељења у Каменици 
У току првог полугодишта школске 2016/2017. године одржано је 20 часова одељењског 

старешине.  
У септембру је изабрано  руководство одељењске заједнице и упознати су са дужностима. 

Ученици су се подсетили правила понашања у школи, а разговарано је и о усклађености ставова 
породице и школе везаних за васпитање ученика.  
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Обележена је Дечја недеља. У току полугодишта говорило се и о учењу ,о понашању ученика 
и развијању толеранције међу ученицима, а биле су заступљене и радионице везане за пројекат 
Школа без насиља. 

  Анализа успеха је била тема којом смо се бавили на крају првог тромесечја и на 
полугодишту, а уз то је и тема: Како побољшати успех и стећи радне навике. 

У оквиру ове теме и резултата успеха ученика, ученик Вук Гајевић се пласирао на Општинско 
такмичење из математике. 

Одељењски старешина обавио је више појединачних и групних разговора са ученицима. 
Све активности које су планиране, реализоване су. 
                                                              Одељењски старешина Милисавка Бабовић                                                                          

Извештај одељењског старешине у 2и4/2 одељења у Каменици 
У другом и четвртом разреду у току ове школске године године реализовано је укупно 

тридесет шест часова. У првом разреду на почетку школске године реализоване су  теме везане за 
упознавање са кућним редом школе,правилима која владају у школи,као и о дужностима и 
обавезама ученика. Затим је у месецу октобру обележена Дечја недеља, низом културно – 
забавних манифестација.Сви прваци наше школе иду у Прањане и присутвују програму који 
организован за њих поводом поласка у школу.  На наредним часовима радили смо на развијању 
еколошке свести ученика,организована је акција чишћења и сређивање школско 
дворишта,чишћење саме варошице Каменице,као и поред саме реке. 

Такође смо на часовима разогарали смо о другарству,стицању радних навика,уређивали 
смо пано у нашој учионици,ходник. А једну радионицу смо посветили култури свакодневне 
комуникације на тему Разговор и слушање саговорника.Било је и стваралачких радионица где су 
ученици израђивали честитке поводом Нове годин и Осмог марта.Реализоване су и две радионице 
у оквиру програма ШБН. Посветили смо пажњу и саобраћној култури,гледали смо емисију САТ.која 
је била посвећена најмлађим учесницима у саобраћају и њиховом понашању у свакодневним 
ситуацијама у саобраћају. 

Већина часова које сам реализовао са ученицима били су радионичарског типа. Наравно 
бирали смо и председника одељенске заједнице,договарали се како да се понашамо на 
екскурзији.како да помогнемо слабијим ученицима,вршили смо анализу потигнутих резултата у 
школи,уочавали добре и лоше стране и договарали се како да постигнемо боље резултате. Ово су 
само неке од активности на нашим часовима одељенског старешине. 
                                                                                                    Бојан Ђуровић, одељењски старешина  

КОМБИНОВАНА ОДЕЉЕЊА 

Извештај одељењског старешине у 1и3/6 одељења у Коштунићи 
У издвојеном одељењу „Анђелија Мишић“ у Коштунићима је у току школске 2016/17. године  

одржано 36 часова одељењског старешине и одељењске заједнице, како је и планирано. 
Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, школском дворишту и 

непосредној околини школе. У току часова су се водили разговори на задате теме према плану 
часа, организоване су радионице, укључивани групни облици рада и рад у пару, приказиване 
презентације, организоване посете... Један час је са ученицима психолог школе организовала 
радионицу на тему: „Моје емоције“. 

На  часовима су реализовани садржаји из Пројекта ,,Школа без насиља“, као и активности 
везане за ,, Активно учење“. 
Ученици су имали прилику да искажу своје мишљење о свим дешавањима у одељењу, својим 
недоумицама, предлозима, разним активностима... Учили су да саслушају друге, размене искуства 
и размишљања, прихвате туђа мишљења али и да образложе своја. Одељењски старешина: 
       Ана Миловановић, одељењски старешин 
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КОМБИНОВАНА ОДЕЉЕЊА 

Извештај одељењског старешине у 1-2-3-/5 одељења у гојној Гори 
Ове школске године сам одржала 36 часова одељенског старешине а теме за разговор и 
радионице су биле: 
Радне навике 
Дечија недеља 
Моје емоције 
Здрав живот 
Припреме и извођење приредби  
Моје жеље 
Постигнућа у школи и њихово побољшање 
Дружење у игри, уз музику... 
                                                                                                             Вера Трнавац, одељењски старешина 

ПЕТИ РАЗРЕД 

Извештај одељењског старешине у 5/1 одељењу у Прањанима 
У току школске 2016/2017.године одржано је 36 часова одељењског старешине у 5. разреду 

у матичној школи у Прањанима.  
У септембру је изабрано  руководство одељењске заједнице и упознати су са дужностима. 

Ученици су упознати са правилима понашања у школи, а разговарано је о усклађености ставова 
породице и школе везаних за васпитање ученика.  
На овим часовима смо разговарали, дискутовали  и реализовали различите радионице везане за 
правила понашања у школи, о подстицању и важности пријатељства, личног  равоја ученика, о 
њиховим узајамним очекивањима, потребама  и захтевима, о грађењу сарадничког и тимског духа 
у одељењу. Целе године се на часовима ОС говорило о дисциплини ученика и развијању 
толеранције међу ученицима, а биле су заступљене и радионице везане за пројекат Школа без 
насиља. 
Разговарали смо о иницијалном тестирању њиховог знања, о такмичењима, о екскурзији, о 
приредбама и прославама у школи. Анализирали смо резултате иницијалних тестирања, успеха на 
крају првог класификационог периода, полугодишта, трећег класификационог перида и на крају 
школске године и доносили закључке и предлагали мере како би унапредили знање и поправили 
успех.  
Обележили смо важне датуме и прославили разне школске манифестације. Учествовали смо у 
прослави Дана школе и прослави Светог Саве,  Новогодишњем квизу  и Видовданској приредби.  

Разредни старешина: Тамара Богдановић 
 
Извештај о часовима одељењског старешине 5/2у Каменици 

У току школске 2016/2017. године одржано је 36 часова одељењског старешине.  
Током септембра је изабрано  руководство одељењске заједнице и упознати су са 

дужностима. Ученици су упознати са правилима понашања у школи, а разговарано је о усклађености 
ставова породице и школе везаних за васпитање ученика.  

У октобру је обележена Дечја недеља. Оцене, технике учења, успех биле су теме о којима је 
било речи у октобру, али и целе школске године.  
Поред ове теме , целе године се на часовима ОС говорило о дисциплини ученика и развијању 
толеранције међу ученицима, а биле су заступљене и радионице везане за пројекат Школа без 
насиља. 
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Једна од тема била је и брига о здрављу, са посебним освртом на личну хигијену и болести 
зависности.  Анализа успеха је била тема којом смо се бавилои на сваком класификационом 
периоду, а уз то је било и сређивање педагошке документације. 

Одељењски старешина обавио је више појединачних и групних разговора са ученицима. 
Све активности које су планиране, реализоване су. 

 
                                                                                                       Одељенски старешина  5-2:Ивана Милекић 
                            
                                                                          
Извештај о часовима одељењског старешине 5/3 у Брезни 

У току школске 2015/2016.године одржано је 36 часова одељењског старешине у 5. разреду 
у издвојеном одељењу  ОШ ,,Иво Андрић'' у Брезни.  

У септембру је изабрано  руководство одељењске заједнице и упознати су са дужностима. 
Ученици су упознати са правилима понашања у школи, а разговарано је о усклађености ставова 
породице и школе везаних за васпитање ученика.  
На овим часовима смо разговарали, дискутовали  и реализовали различите радионице везане за 
правила понашања у школи, о подстицању и важности пријатељства, личног  равоја ученика, о 
њиховим узајамним очекивањима, потребама  и захтевима, о грађењу сарадничког и тимског духа 
у одељењу. Целе године се на часовима ОС говорило о дисциплини ученика и развијању 
толеранције међу ученицима, а биле су заступљене и радионице везане за пројекат Школа без 
насиља. 
Разговарали смо о иницијалном тестирању њиховог знања, о такмичењима, о екскурзији, о 
приредбама и прославама у школи. Анализирали смо резултате иницијалних тестирања, успеха на 
крају првог класификационог периода, полугодишта, трећег класификационог перида и на крају 
школске године и доносили закључке и предлагали мере како би унапредили знање и поправили 
успех.  
Обележили смо важне датуме и прославили разне школске манифестације. Учествовали смо у 
прослави Митровдана и прослави Светог Саве,  Новогодишњем квизу , манифестацији  Теочински 
дана, учествовали на позоришном фестивалу „Школска сцена“  и Видовданској приредби.  

      Разредни старешина: Славица Јовићевић Бабовић 
       

ШЕСТИ РАЗРЕД 

Извештај одељењског старешине у 6/1 одељењу у Прањанима 
У току другог полугодишта школске 2016/2017. године одржано је 19 часова одељењског 

старешине,  да је свих 36 часова предвиђених за ову школску годину у потпуности реализовано. 
У септембру је изабрано  руководство одељењске заједнице и упознати су са дужностима. 

Ученици су се подсетили правила понашања у школи, а разговарано је и о усклађености ставова 
породице и школе везаних за васпитање ученика.  

Обележена је Дечја недеља. У току полугодишта говорило се и о учењу ,о дисциплини 
ученика и развијању толеранције међу ученицима, а биле су заступљене и радионице везане за 
пројекат Школа без насиља. 

Педагог школе је са ученицима одржала радионицу „Како се сукоб може решити“. Ученици 
су давали своје предлоге и начин како се сукоб може решити без наасиља.Такође педагог је у 
сарадњи са наставницом историје Јеленом Александров одржала час, наставна јединица Васпитање 
у средњем веку у оквиру теме Немањићи. Ученици су били активни на часу. Час је по њиховом 
мишљењу одличан и разликује се од осталих часова, јер је имао одличну сарадњу са ученицима. 
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Анализа успеха је била тема којом смо се бавили на крају првог тромесечја и на полугодишту, 
а уз то је било и сређивање педагошке документације. Тема једног часа ОС било је ношење ђачке 
униформе. 

У два наврата сам за укупно три ученика био принуђен да покренем процедуру ПВР-а, али 
су оба пута ове мере у потпуности уродиле плодом и тренутно недопустиво понашање тих ученика 
заиста у разумном року враћено у првобитно стање, без икаквих даљих проблема у њиховом 
понашању.  

Одељењски старешина обавио је више појединачних и групних разговора са ученицима. 
Активности које су планиране за претходни период су успешно и  реализоване . 
 

 
                                                                                                                    Одељењски старешина 
                                                                                                                    Велимир  Александров 
 

Извештај одељењског старешине у 6/2 одељењу у Каменици  
 У току школске 2016/2017. године одржано је 36 часова одељењског старешине.  
У септембру је изабрано  руководство одељењске заједнице и упознати су са дужностима. 

Ученици су се подсетили правилапонашања у школи, а разговарано је и о усклађености ставова 
породице и школе везаних за васпитање ученика.  

Обележена је Дечја недеља. Говорило се и о учењу ,о дисциплини ученика и развијању 
толеранције међу ученицима, а биле су заступљене и радионице везане за пројекат Школа без 
насиља. 

Говорили смо о такмичењима, ваннаставним активностима,слободном времену. Неколико 
часова посветили смо спорту,здрављу, болестима зависности. 

  Анализа успеха је била тема којом смо се бавили на сваком класификационом периоду, а 
уз то је било и сређивање педагошке документације. Тема једног часа ОС било је ношење ђачке 
униформе. 

Одељењски старешина обавио је више појединачних и групних разговора са ученицима, а 
због великог броја недовољних оцена били су укључени и директор и педагог. 

Све активности које су планиране, реализоване су. 
 

                                                                                    Одељењски старешина: Слободанка Гавриловић 

Извештај одељењског старешине у 6/3 одељењу у Бразни 
У току школске 2015/2016.године одржано је 36 часова одељењског старешине у 6. разреду 

у издвојеном одељењу  ОШ ,,Иво Андрић'' у Брезни.  
У септембру је изабрано  руководство одељењске заједнице и упознати су са дужностима. 

Ученици су упознати са правилима понашања у школи, а разговарано је о усклађености ставова 
породице и школе везаних за васпитање ученика.  
На овим часовима смо разговарали, дискутовали  и реализовали различите радионице везане за 
правила понашања у школи, о подстицању и важности пријатељства, личног  равоја ученика, о 
њиховим узајамним очекивањима, потребама  и захтевима, о грађењу сарадничког и тимског духа 
у одељењу. Целе године се на часовима ОС говорило о дисциплини ученика и развијању 
толеранције међу ученицима, а биле су заступљене и радионице везане за пројекат Школа без 
насиља. 
Разговарали смо о иницијалном тестирању њиховог знања, о такмичењима, о екскурзији, о 
приредбама и прославама у школи. Анализирали смо резултате иницијалних тестирања, успеха на 
крају првог класификационог периода, полугодишта, трећег класификационог перида и на крају 
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школске године и доносили закључке и предлагали мере како би унапредили знање и поправили 
успех.  
Обележили смо важне датуме и прославили разне школске манифестације. Учествовали смо у 
прослави Митровдана и прослави Светог Саве,  Новогодишњем квизу , манифестацији  Теочински 
дана, учествовали на позоришном фестивалу „Школска сцена“  и Видовданској приредби.  

                  Разредни старешина: Биљана Станковић       

СЕДМИ РАЗРЕД 

Извештај одељењског старешине у 7/1 одељењу у Прањанима 
Извештај одељењског старешине седмог разреда у Прањанима 

Према Годишњем плану рада спроведене су све предвиђене активности у одељењу.  Часови 
одељењског старешине и одељењске заједнице се реализују према плану. Поред планираних тема 
за разговор, спроведене су још неке активности. Ученици су учествовали у Дану спорта, 
обележавању Дана школе, Дечје недеље и Савиндана. Слушали су предавање о вршњачком насиљу, 
такмичили су се на турниру у фудбалу и у украшавању новогодишње јелке, и били награђени. 
Слушали су предавање о Првом светском рату када је у школи гостовао глумац Тихомир Арсић. 
Четири ученика били су гости у београдској школи ,,Иво Андрић“, затим је неколико ученика ишло 
и Крагујевац и посетило Спомен-парк Шумарице, а затим су одржали угледни час повезујући 
историјски догађај и песму Десанке Максимовић. Учествовали су у реализацији квиза ,,Знање је 
благо“ 
Велики број ученика је укључен у рад секција: драмске, фолклорне, фудбалске. 
Сви ученици су веома вредни, предузимљиви и упорни у стицању знања. 
                                                                                Подносилац извештаја одељ.старешина Г.Ристановић 

Извештај одељењског старешине у 7/2 одељењу у Кеменици 
Одржано је 36 часова одељенског старешине. 

На часовима одељенског старешине доста пажње је посвећено понашању ученика, другарству и 
односу ученика једних према другима, грађењу сарадничког односа у групи, развијању 
толеранције на различите ставове, особине и потребе, изражавање сопствених и разумевање 
туђих осећања, развијању еколошке свести. 

Разредни старешина је обавио више појединачних и групних разговора са ученицима. 
Такође је и психолог школе Јелена Дрманац обавила разговор с једним учеником. 
Ученици су с одељенским старешином разговарали о методама и техникама учења, о сопственим 
афинитетима и склоностима  ка појединим активностима и развијању истих, о избору занимања и 
о томе чиме се њихови родитељи баве. 

Пошто ученици улазе у фазу пубертета, причало се и о проблемима у одрастању. Било је 
такође говора и о ризичнимпонашањима тј. употреби алкохола, дроге, дувана и наркотика, као и о 
томе како бринути о свом здрављу и како се сачувати од болести и о значају бављења спортом за 
здравље. 

Одељењски старешина Мирјана Матовић 

Извештај одељењског старешине у 7/3 одељењу у Брезни  
У седмом  разреду у Брезни има 3 ученика, од  тога је један  дечак и две девојчице. 

Одељењски старешина је  Милка Обренић.У  школској  2016/2017. год.је одржано укупно 36  
часова одељењског старешине.На првом   часу   је изабрано руководство ОЗ. Председник  је 
Тамара Биорац .У периоду од (6-10)октобра 2016.год. наша школа је била гост ОШ,,Иво Андрић“из 
Раковице заједно са другим школама  које носе име Иве Андрића. Повод је била  прослава 
јубиларних  40 година постојања школе под називом,,Андрићевијада“ где је учествовала и 
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 ученица седмог разреда из Брезне Тамара Биорац,са директором школе Зораном Пантовић и 
наставником географије Велимиром Александров.  

Часу амбијенталног учења у Крагујевцу 03.11.2016.год.је присуствовала  Тамара Биорац. 
Реализатори часа су били наставница српског језика-Горица Ристановић,наставнице историје : 
Јелена Александров и Ивана Милетић  и педагог школе Данијела Ракићевић. 

Милош Козодер је посетио Фестивал науке  који је  одржан 16.12.2016.у Београду . 
-ученици су учествовали у програму  прославе Митровдана у Брезни,на Светосавској приредби у 
Брезни као и у Срезојевцима. 

 Сва три ученика су учествовала у приредби поводом ,,Теочинских дана“  19.04.2017.год. 
     Дводневна екскурзија ученика  је реализована 12и 13.маја 2017.Сва три ученика су била на 
екскурзији. На часовима одељењског старешине  смо се договарали о свим појединостима 
везаним за екскурзију. 
  Ученица Тамара Биорац је учествовала на више такмичења. На општинском  такмичење из 
Књижевне олимпијаде је заузела 2 место,из биологије на општинском и окружном је освојила 3 
место ,из техничког и инф.на општинском је заузела 3 место . Такође из историје на општинском и 
окружном нивоу је освојила 3 место. Из математике на општинском је заузела 4 место.  и 
учествовала је  у квизу ,,Знање је благо''Сва три ученика су присуствовала  
31.05.2017.год.позоришној представи у Брезни ,,Животно доба“ које је извело позориште из 
Београда ,,Шарени сунцокрети“ Као одељењски старешина  сам разговарала  са ученицима о 
култури  понашања и одевања,како да организујемо свој радни дан,радионице везане за 
ШБН,анализа успеха,прослава Дана школе ,Нове године,Савиндана. 

Вођени су и индивидуални разговори са сва три ученика када се указала потреба . 
На крају  школске године  ученица Тамара Биорац је постигла одличан успех(5,00),Милош Козодер 
врлодобар(3,73),док је  ученица Милица Недић постигла добар успех(2,53).  
                                                                                                             Одељењски старешина:Милка Обренић 
 

ОСМИ РАЗРЕД 

Извештај о раду одељењског старешине у 8/1одељењу у Прањанима 
У току  школске 2016/2017.године одржано је 34 часа одељењског старешине у 8. разреду у 

матичној школи у Прањанима.  
На овим часовима смо разговарали, дискутовали и реализовали различите радионице 

везане за правила понашања у школи, о подстицању и важности личног равоја ученика, о њиховим 
узајамним очекивањима, потребама и захтевима, о грађењу сарадничког и тимског духа у одељењу, 
Реализовали смо радионице Школа без насиља и радионице професионалне орјентације. 
Обележили смо међународне важне датуме: Дан спорта, Дан безбедности у саобраћају и одржали 
предавање на тему о преносивим полним болестима и о ризичном понашању зависности од 
пушења, алкохола, дроге и енергетских пића. Учествовали смо у прослави Дана школе и прослави 
Светог Саве.  

Анализирали смо резултате иницијалних тестирања, успеха на крају првог класификационог 
периода, полугодишта, и доносили закључке и предлагали мере како би унапредили знање и 
поправили успех. Ученици су остварили лоше резултате на иницијалном тестирању, почетак 
школске године су започели са великим бројем недовољних оцена, који се одразио на целу школску 
годину. Из тог разлога одржан је ванредни родитељски састанак с циљем да се родитељи упознају 
са неозбиљношћу и недовољним радом ученика. Родитељском састанку су присуствивали: 
директор школе Зоран Пантовић и разредни старешина. Ученици су до краја школске године 
поправили оцене и сви су завршили школску годину са примерним владањем.  

                                                                                   Разредни старешина: Милољуб Ристановић 
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Извештај о раду одељењског старешине у 8/2одељењу у Каменици  
У току  школске 2016/2017.године одржано је 34 часа одељењског старешине у 8. разреду у 

издвојеном одељењу ОШ ,,Иво Андрић'' у Каменици.  
На овим часовима смо разговарали, дискутовали и реализовали различите радионице 

везане за правила понашања у школи, о подстицању и важности личног равоја ученика, о њиховим 
узајамним очекивањима, потребама и захтевима, о грађењу сарадничког и тимског духа у одељењу, 
Реализовали смо радионице Школа без насиља и радионице професионалне орјентације. 
Обележили смо међународне важне датуме: Дан спорта, Дан безбедности у саобраћају и одржали 
предавање на тему о преносивим полним болестима и о ризичном понашању зависности од 
пушења, алкохола, дроге и енергетских пића. Учествовали смо у прослави Дана школе и прослави 
Светог Саве.  

Анализирали смо резултате иницијалних тестирања, успеха на крају првог класификационог 
периода, полугодишта, и доносили закључке и предлагали мере како би унапредили знање и 
поправили успех. Ученици су остварили лоше резултате на иницијалном тестирању, почетак 
школске године су започели са великим бројем недовољних оцена, који се одразио на целу школску 
годину. Из тог разлога одржан је ванредни родитељски састанак с циљем да се родитељи упознају 
са неозбиљношћу и недовољним радом ученика. Родитељском састанку су присуствивали: 
директор школе Зоран Пантовић, наставник математике Миленко Петровић, наставник српског 
језика Слободанка Гавриловић, наставник енглеског језика Мирјана Матовић и разредни 
старешина. Ученици су до краја школске године поправили оцене и сви су завршили школску годину 
са примерним владањем.  

              Разреднистарешина:ДраганаБабовић 
 

Извештај о раду одељењског старешине у 8/3одељењу у Брезни 
 

У школској 2016/2017 планиран број часова одељенског старешине  је 34  и сви су одржани 
према предвиђеном плану и програму.У осмом разреду у Брезни школску годину су уписала и 
завршила четири ученика. На часовима су обрађиване разне теме везане за школу,породицу, 
ситуације из свакодневног живота и сл... Проналазила су се решења за постизање што бољег 
успеха у школи, на такмичењима... 

На часовима одељенског старешине обрађиване су и теме везане за Школу без насиље у 
чији је програм укључена наша школа. 

Такође је рађена и професионална орјентација у циљу припрема за завршну годину 
основног образована и постепеног припремања са одабир средње школе. 

Урађена је потпуна анализа екскурзије на којој су учествовала сва четири ученика 8 
разреда у Брезни 
Циљ и задаци часа одељенског старешине за школску 2016/2017 су у потпуности испуњени . 

Разредни старешина: Дејан Јеверица 
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9.РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ОДЕЉЕЊСКИХ ЗАЈЕДНИЦА 
 

ПРВИ РАЗРЕД 

Извештај одељењске заједнице у 1/1 одељењу у Прањанима 
У првом  разреду у Прањанима је у току  школске 2016/17. године  одржано 18 часова  

одељењске заједнице, како је и планирано. 
Часови  одељенске заједнице су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, 

школском дворишту, спортској сали и непосредној околини школе. У току часова су се водили 
разговори на задате теме према плану. 

На  часовима су реализовани садржаји који су планирани. Правила понашања на нивоу 
одељења, као и  Реституција Правила понашања 

     Педагог и помоћник директора одржали су радионицу „ Дечја права“, поводом Дана 
толеранције. Ученици су учествовали у многим ваннаставним активностима школе. 

                                        Бранка Рајчевић, разредни старешина првог разреда у Прањанима. 

ДРУГИ РАЗРЕД 

Извештај одељењске заједнице у 2/1 одељењу у Прањанима 
             Активности које су биле предвиђене годишњим планом рада одељенске заједнице су у 
потпуности реализоване.  

Носилац активности је био одељенски старешина  и ученици. Часови су одржавани углавном у 
учионици, али и у библиотеци, школском дворишту, спортској сали и непосредној околини школе. 
У току часова су се водили разговори на задате теме према плану, организоване су радионице, 
укључивани групни облици рада и рад у пару, приказиване презентације, организоване посете…  

На  часовима су реализовани садржаји из Пројекта ,,Школа без насиља“, као и активности 
везане за ,, Активно учење“. 

Ученици су имали прилику да сазнају све што је везано за наставне и ваннаставне активности у 
оквиру нашег разреда, искажу своје мишљење о свим дешавањима у одељењу, својим 
недоумицама, предлозима, разним активностима... Учили су да саслушају друге, размене искуства 
и размишљања, прихвате туђа мишљења али и да образложе своја.  
Оцена успешности реализације активности у складу са очекиваним.  

Славица Јевтовић, Разредни старешина другог  разреда у Прањанима 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

Извештај одељењске заједнице у 3/1 одељењу у Прањанима 
У трећем  разреду у Прањанима је у току школске 2016/17. године  одржано 18 часова 

одељењске заједнице, како је и планирано, што се може видети у евиденцији у Дневнику 
образовно-васпитног рада, а носилац активности је разредни старешина и ученици. 

Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, школском дворишту, 
спортској сали и непосредној околини школе. У току часова су се водили разговори на задате теме 
према плану часа, организоване су радионице, укључивани групни облици рада и рад у пару, 
приказиване презентације, организоване посете... Један час су са ученицима педагог школе и 
помоћник директора  организовале  радионицу на тему: Наговорили су ме. На  часовима су 
реализовани садржаји из Пројекта ,,Школа без насиља“, као и активности везане за ,, Активно 
учење“. 
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Ученици су имали прилику да искажу своје мишљење о свим дешавањима у одељењу, 
својим недоумицама, предлозима, разним активностима... Учили су да саслушају друге, размене 
искуства и размишљања, прихвате туђа мишљења али и да образложе своја.  

                                                                                         Одељењски старешина; Драган Алуровић 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

Извештај о раду одељењске заједнице 4/1 одељења у Прањанима 
У четвртом  разреду у Прањанима је у току школске 2016/17. године  одржано 18 часова 

одељењске заједнице, како је и планирано, што се може видети у евиденцији у Дневнику 
образовно-васпитног рада, а носилац активности је разредни старешина уз сарадњу педагога, 
психолога и помоћника директора. 

Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, школском дворишту, 
спортској сали и непосредној околини школе. У току часова су се водили разговори на задате теме 
према плану часа, организоване су радионице, укључивани групни облици рада и рад у пару, 
приказиване презентације, организоване посете. На  часовима су реализовани садржаји из 
Пројекта ,,Школа без насиља“, као и активности везане за ,, Активно учење“. 

Ученици су имали прилику да искажу своје мишљење о свим дешавањима у одељењу, 
својим недоумицама, предлозима, разним активностима... Учили су да саслушају друге, размене 
искуства и размишљања, прихвате туђа мишљења али и да образложе своја.  
                                                  Мирјана Маћић,Разредни старешина четвртог  разреда у Прањанима 

КОМБИНОВАНА ОДЕЉЕЊА 

Рад одељенске заједнице у издвојеном одељењу у Теочину 
У школској 2016/2017.годинирадимсаученицимакојипохађајудруги, трећи и четвртиразред. 
На почетку школске године ученике сам упознала са планом рада и активностима програма „Школа 
без насиља“.Сваки од ученика на челу са председником има задужење да се стара о културно-
забавном животу одељења, да прати успех у учењу и владању, учешћу у слободним активностима, 
хигијени, излетима, посетама позоришним представама. Начасовимаодељенскезаједнице у 
сарадњисапедагогом,психологом и библиотекаромшколеорганизовалисмо и радионице– Право и 
обавеза ученика, водилисмодискусијунатему – Штадаучинимоданамуспехбудебољи. Један од 
важних услова за успех јесте распоред дневног времена сваког појединца. Констатовано је да 
одељенска заједница има велику улогу у настојању да ученици постигну позитиван 
успех.Одељенска заједница у Теочину активно ради на активностима: 
- У сусрет Дечијој недељи; 
- Новогодишњи квиз; 
- Прослава школске славе Светог Саве; 
- Живот у одељењу – однос дечака и девојчица; 
- Понашање на јавним местима; 
- Лепа реч и гвоздена врата отвара; 

Рад са ученицима као одељенски старешина                         Број 

Групни  19 

Индивидуални 30 

Тимски рад, организација рада, међусобна сарадња, нове идеје су резултат успеха сложне 
заједнице нашег одељења. 
У прилогу достављам један од упитника(о степену интересовања ученика активности у слободном 
времену). 
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Упутствозарад:Овимупитникомжелимосазнатишта желите да радите у слободном времену, чиме се 
интересујете и шта би се могло урадити да вам се створе повољније могућности. Молимо вас да 
искрено одговорите на питања.Ваше ће име остати тајна. Уз свако питање написани су одговори. 

                                                                                                                                     Ана Петровић 

Рад одељенске заједнице у издвојеном одељењу у Каменици 
Рад одељенске заједнице у издвојеном одељењу у Kaменици 
У школској 2016/2017.години сам радила са ученицима који похађају први и трећи и разред. 
На почетку школске године ученике сам упознала са планом рада и активностима програма „Школа 
без насиља“. 
Сваки од ученика на челу са председником има задужење да се стара о културно-забавном животу 
одељења, да прати успех у учењу и владању, учешћу у слободним активностима, хигијени, 
излетима, посетама позоришним представама. 
На часовима одељенске заједнице у сарадњи са педагогом,психологом и библиотекаром школе 
организовали смо и радионице – Право и обавеза ученика, водили смо дискусију на тему – Шта да 
учинимо да нам успех буде бољи. Један од важних услова за успех јесте распоред дневног времена 
сваког појединца. Констатовано је да одељенска заједница има велику улогу у настојању да ученици 
постигну позитиван успех. 
Одељенска заједница у Каменици  активно ради на активностима: 
- У сусрет Дечијој недељи;- Новогодишњи квиз;- Прослава школске славе Светог Саве; 
- Живот у одељењу – однос дечака и девојчица;-  Осмомартовска приредба 
- Понашање на јавним местима;- Лепа реч и гвоздена врата отвара; 
  У другом полугодишту активно смо радили на следећим активностима: 
- Шетња селом – циљ разгледања јавних установа и указујемо на правила лепог понашања. 
- Таленат и успех – ученици говоре о својим талентима и како их развијају. Набрајају своје успехе на 
такмичењима у наставним и ваннаставним активностима. 
 Игра у школском дворишту – запажамо и ослушкујемо звукове, игра имитације, наша осећања и на 
који начин то изражавамо. 
- Раст и развој – водимо разговор да је за правилан раст и развој важна лична хигијена, правилна 
исхрана, смех, другарство, физичке активности. 
                                                                                                                                Милисавка Бабовић 

ПЕТИ РАЗРЕД 

Извештај о раду одељењске заједнице 5/1 одељења у Прањанима 
У току школске 2016/2017. године одржано је 36 часова одељењске заједнице. Обрађиване 

су теме везане за прилагођавање на нову средину и предметну наставу,проблеми у учењу и методе 
учења. Посебна пажња поклоњена је развоју сарадничке комуникације, толеранцији и другарству. 
Утврђен је кућни ред, одељењска правила и дисциплинске мере ако се не поштују правила. Велики 
број часова посвећен је учењу и то пре свега начинима учења и мерама за побољшање успеха. 
Говорено је и о односима у породици (равноправност у породици) и физичким променама у 
пубертету. Спорт, слободно време, хоби такође су биле теме којима смо се бавили. Ученици су 
активно учествовали у уређењу учионице, школског дворишта. У оквиру часова одељењске 
заједнице педагог, психолог и библиотекар су  држали радионице,предвиђене планом рада. 

Ова одељењска заједница активно је учествовала у свим активностима које су организоване 
у школи. Учествовали смо у обележавању Дечје недеље, Савиндана, Школском кросу, кросу РТС-а и 
спортским турнирима. Били смо на екскурзији и на Сајму науке. И наредне школске године 
трудићемо се да остваримо све што је планирано, укључујући у активности све ученике. 

               Одељењски старешина: Тамара Богдановић 
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Извештај о раду одељењске заједнице 5/2 одељења у Каменици 
У току школске 2016/2017. године одржано је 36 часова одељењске заједнице. Обрађиване 

су теме везане за прилагођавање на нову средину и предметну наставу,проблеми у учењу и методе 
учења. Посебна пажња поклоњена је развоју сарадничке комуникације, толеранцији и другарству. 
Утврђен је кућни ред, одељењска правила и дисциплинске мере ако се не поштују правила. Велики 
број часова посвећен је учењу и то пре свега начинима учења и мерама за побољшање успеха. 
Говорено је и о односима у породици (равноправност у породици) и физичким променама у 
пубертету. Спорт, слободно време, хоби такође су биле теме којима смо се бавили. Ученици су 
активно учествовали у уређењу учионице, школског дворишта, Каменице. У оквиру часова 
одељењске заједнице педагог, психолог и библиотекар су  држали радионице,предвиђене планом 
рада. 

Ова одељењска заједница активно је учествовала у свим активностима које су организоване 
у школи. Учествовали смо у обележавању Дечје недеље, Савиндана, Школском кросу, кросу РТС-а и 
спортским турнирима. Били смо на екскурзији и на Сајму науке. Гледали смо разне  позоришне 
представе и учествовали у представи „ Деца су увек у праву“ са којом смо се представили на 
Школској сцени. Двоје наших ученика (Милош Николић и Анђела Обрадовић) је за Ускрс гостовало 
у емисији РТС-а „Жикина шареница“ и том приликом су представили филм о старим дечијим играма. 

И наредне школске године трудићемо се да остваримо све што је планирано, укључујући у 
активности све ученике. 
                                                                                                               Oдељенски старешина:  Ивана Милекић 

Извештај о раду одељењске заједнице 5/3 одељења у  Брезни 
 

У току школске 2016/2017. године одржано је 36 часова одељењске заједнице у петом 
разреду у  издвојеном одељењу ОШ “Иво Андрић” у  Брезни. Обрађиване су теме везане за 
прилагођавање на нову средину и предметну наставу, проблеми у учењу и методе учења. Говорили 
смо о понашању ученика у школи, о њиховом успеху, навикама и њиховим важностима за 
свакодневни живот, као и о томе како мењати лоше навике. Дискутовали  смо о најчешћим 
проблемима ученика и начинима њиховог решавања, о значају сарадње са другим ученицима и 
међусобне подршке. Неколико часова посвећено је учењу и то пре свега начинима учења и мерама 
за побољшање успеха. Говорили смо и о односима у породици (равноправност у породици).  Спорт, 
слободно време, хоби такође су биле теме којима смо се бавили. Заједнички смо донели правила 
понашања у школи, током наставе и на одморима. Ученици су активно учествовали у уређењу 
учионице, школе, школског дворишта.  
Ова одељењска заједница активно је учествовала у свим активностима које су организоване у 
школи. Учествовали су у обележавању Дечје недеље, Митровдана, Савиндана, китили јелку, 
учествовали у Школском кросу,  Новогодишњем квизу и спортским турнирима. Ученици су били на 
екскурзији, учествовали на Фестивалу „Школска сцена“, а своју креативност, а пре свега способност 
за тимски рад , показали су и тиме што су заједнички написали сценарио за приредбу за крај школске 
године у чијем извођењу учествује свих 7 ученика 

       Одељењски старешина : Славица Јовићевић Бабовић 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

Извештај о раду одељењске заједнице 6/1 одељења у Прањанима 
 

   У току  школске 2016/2017. године одржано је 36  часова одељењске заједнице. Посебна 
пажња поклоњена је развоју сарадничке комуникације, толеранцији и другарству. Ревидирали смо 
кућни ред и одељењска правила и реституцију. Неколико часова посвећено је учењу и то пре свега 
начинима учења и мерама за побољшање успеха. Психолог Јелена Дрманац одржала је ученицима 
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предавање о учењу. Говорили смо и о односима у породици (равноправност у породици) .Ученици 
су активно учествовали у уређењу учионице и  учествовали су у такмичењу кићења новогодишње 
јелке. Ученице  Невена Томовић и Милена Бјелаковић шестог разреда су учестовање у квизу „Знање 
је благо“ 

Ова одељењска заједница активно је учествовала у свим активностима које су организоване 
у школи. Учествовали су у обележавању Дечје недеље, Савиндана, китили јелку, учествовали у 
Школском кросу и спортским турнирима. Милена Бјелаковић је била на Фестивалу науке у Београду, 
15.децембра 2016.год.Ученици су ишли у Чачак на позоришној представи „Ми деца са станице ЗОО“, 
посетили су и Градску библиотеку. 
                                                                              Одељенски  старешина: Велимир  Александров     

Извештај о раду одељењске заједнице 6/2 одељења у Каменици 
                 У току  2016/2017. године одржано је 36  часова одељењске заједнице.  

Посебна пажња поклоњена је развоју сарадничке комуникације, толеранцији , другарству, 
грађењу и јачању личних ставова и вредности. Ревидирали смо кућни ред и одељењска правила и 
реституцију. Неколико часова посвећено је учењу и то пре свега начинима учења и мерама за 
побољшање успеха. Поред ового проналазили смо начин да помогнемо слабијим ученицима и 
онима који теже усвајају градиво.Психолог Јелена Дрманац одржала је ученицима предавање о 
учењу. Говорили смо и о односима у породици (равноправност у породици)  и стресогеним 
животним ситуацијама. Неколико часова посвећено је здрављу, правилној исхрани,ризичном 
понашању (употреба алкохола, дувана, наркотика).  

Ученици су активно учествовали у уређењу учионице , школског дворишта и околине и у 
свим активностима које су организоване у школи. Учествовали су у обележавању Дечје недеље, 
Савиндана, Осмог марта, китили јелку, учествовали у Школском кросу и спортским турнирима. Били 
су на екскурзији, посетили Шумарице у оквиру амбијенталне наставе , учествовали у снимању 
„Жикине шаренице“. Присуствовали су песничком часу , предавањима удружења „Сове на опрезу“, 
позоришним представама.  
           Трудићемо се да и наредне школске године остваримо све што је планирано укључујући све 
ученике. 

Извештај о раду одељењске заједнице 6/3 одељења у Брезни 
У току школске 2016/2017. године одржано је 36 часова одељењске заједнице у шестом  

разреду у  издвојеном одељењу ОШ “Иво Андрић” у  Брезни. Обрађиване су теме везане за 
прилагођавање на нову средину и предметну наставу, проблеми у учењу и методе учења. Говорили 
смо о понашању ученика у школи, о њиховом успеху, навикама и њиховим важностима за 
свакодневни живот, као и о томе како мењати лоше навике. Дискутовали  смо о најчешћим 
проблемима ученика и начинима њиховог решавања, о значају сарадње са другим ученицима и 
међусобне подршке. Неколико часова посвећено је учењу и то пре свега начинима учења и мерама 
за побољшање успеха. Говорили смо и о односима у породици (равноправност у породици).  Спорт, 
слободно време, хоби такође су биле теме којима смо се бавили. Заједнички смо донели правила 
понашања у школи, током наставе и на одморима. Ученици су активно учествовали у уређењу 
учионице, школе, школског дворишта.  
Ова одељењска заједница активно је учествовала у свим активностима које су организоване у 
школи. Учествовали су у обележавању Дечје недеље, Митровдана, Савиндана, китили јелку, 
учествовали у Школском кросу,  Новогодишњем квизу и спортским турнирима. Ученици су били на 
екскурзији, учествовали на Фестивалу „Школска сцена“, а своју креативност, а пре свега способност 
за тимски рад , показали су и тиме што су заједнички написали сценарио за приредбу за крај школске 
године у чијем извођењу учествује свих 9 ученика 

                             Одељењски старешина :  Биљана Станковић 
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СЕДМИ РАЗРЕД 

Извештај о раду одељењске заједнице 7/1 одељења у Прањанима 
Часови одељенске заједнице у току  школске 2016/2017 су реализовани према плану и 

програму.  Учествовали смо на општинском кросу у Горњем Милановцу као и на такмичењу у 
стоном тенису  у Брезни, били смо гости ( Г. Милановац, Јежевица, Душковци), али и домаћини 
разних турнира (атлетика, фудбал, рукомет). Поводом Светског дана језика направили смо пано са 
изрекама на енглеском, немачком, италијанском и латинском језику, обележили смо Дечју 
недељу, обележили смо и Светски дан поезије тако што смо са нашом наставнициом српског 
језика говорили о љубавној поезији и рецитовали стихове обрађених песама;  заједно са нашим 
директором и наставником географије посетили смо и боравили у школи ''Иво Андрић'' у Раковици 
поводом Андрићевијаде.  У оквиру часова амбијенталне наставе посетили смо Шумарице и музеј 
''21. октобар'' у Крагујевцу,  хидроцентралу у Каменици, као и Ботаничку башту и Хемијски 
факултет у Београду.   Ишли смо на сајам науке у Београд. Успешно смо извели екскурзију до Новог 
Сада, Суботице и Палића. 

Присуствовали смо песничком часу сада упокојеног  учитеља Милоша Милетића, 
позоришној и балетској представи („Веселе чаролије“, „Животна доба“), предавању о птицама 
селицама „Пролеће уживо“.  Заједно са осталим одељенским заједницама припремали смо 
програм који је изведен пред родитељима поводом прославе школске славе и Видовдана. 
Учествовали смо у еколошкој акцији „Очистимо наш град и општину“.  
Одржано је 36 часова одељенске заједнице. 
Даћемо све од себе да у наредној школској години будемо још активнији и да постигнемо још 
бољи успех у учењу. 
                                                                                             Одељеењски старешина: Горица Ристановић 

Извештај о раду одељењске заједнице 7/2 одељења у Каменици 
Што се тиче рада и активности одељенске заједнице у току  школске 2016/2017. године били смо 
веома активни. Учествовали смо на општинском кросу у Горњем Милановцу као и на такмичењу у 
стоном тенису  у Брезни, били смо гости ( Г. Милановац, Јежевица, Душковци), али и домаћини 
разних турнира (атлетика, фудбал, рукомет) ; ученик Драган Вуковић је на општинскм такмичењу у 
шаху освојио прво место, а на окружном  четврто место. Поводом Светског дана језика направили 
смо пано са изрекама на енглеском, немачком, италијанском и латинском језику, обележили смо 
Дечју недељу, обележили смо и Светски дан поезије тако што смо са нашом наставнициом српског 
језика говорили о љубавној поезији и рецитовали стихове обрађених песама;  заједно са нашим 
директором и наставником географије посетили смо и боравили у школи ''Иво Андрић'' у Раковици 
поводом Андрићевијаде.  У оквиру часова амбијенталне наставе посетили смо Шумарице и музеј 
''21. октобар'' у Крагујевцу,  хидроцентралу у Каменици, као и Ботаничку башту и Хемијски 
факултет у Београду.   Ишли смо на сајам науке у Београд. Успешно смо извели екскурзију до Новог 
Сада, Суботице и Палића. 
Присуствовали смо песничком часу сада упокојеног  учитеља Милоша Милетића, позоришној и 
балетској представи („Веселе чаролије“, „Животна доба“), предавању о птицама селицама 
„Пролеће уживо“.  Заједно са осталим одељенским заједницама припремали смо програм који је 
изведен пред родитељима поводом прославе школске славе , 8. марта, 11. школске сцене,  
завршетка школске године и Илиндана. 
Учествовали смо у еколошкој акцији „Очистимо наш град и општину“, а били смо и гости на 
снимању „Жикине шаренице“ где је промовисан филм о заборављеним дечијим играма „Енци, 
менци“  сниман прошле године у Каменици. 
Одржано је 37 часова одељенске заједнице. 
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Даћемо све од себе да у наредној школској години будемо још активнији и да постигнемо још 
бољи успех у учењу. 

Одељењски старешина Мирјана Матовић 

Извештај о раду одељењске заједнице 7/3 одељења у Брезни 
  У седмом разреду у Брезни има 3 ученика, од  тога је један  дечак и две девојчице. Одељењски 
старешина је  Милка Обренић. 
 У оквиру ОЗ је било више радионица везаних за Школу без насиља.Ученици су учествовали на 
кросу,прослави Дана школе,Савиндана у Брезни и Срезојевцима. 
   - У периоду од (6-10)октобра 2016.год. наша школа је била гост ОШ,,Иво Андрић“из Раковице 
заједно са другим школама  које носе име Иве Андрића. Повод је била  прослава јубиларних  40 
година постојања школе под називом,,Андрићевијада“ где је учествовала и 
 ученица седмог разреда из Брезне Тамара Биорац,са директором школе Зораном Пантовић и 
наставником географије Велимиром Александров.  
 -Часу амбијенталног учења у Крагујевцу 03.11.2016.год.је присуствовала  Тамара Биорац. 
Реализатори часа су били наставница српског језика-Горица Ристановић,наставнице историје : 
Јелена Александров и Ивана Милетић  и педагог школе Данијела Ракићевић. 
-Милош Козодер је посетио Фестивал науке  који је  одржан 16.12.2016.у Београду 
 У школскoj 2016/2017.год. одржано укупно 36 часова одељењске заједнице. 
 На првим  часовима  је изабрано руководство ОЗ. Председник је Тамара Биорац . 
На тим часовима је увек присуствовала и одељ.старешина Милка Обренић. 
Неке од тема које су обухваћене на овим часовима су биле:култура понашања и одевања,како да 
организујемо свој радни дан,анализа успеха,прослава Дана школе ,Нове 
године,Савиндана,екскурзије,такмичења,проблеми у учењу,брига о здрављу однос са другим 
ученицима у школи итд. Сва три ученика су учествовала у приредби поводом ,,Теочинских дана“  
19.04.2017.год. 
    Дводневна екскурзија ученика  је реализована 12и 13.маја 2017.Сва три ученика су била на 
екскурзији. Начасовима одељењског старешине  смо се договарали о свим појединостима везаним 
за екскурзију.Релација је била: Каменица,  Дивчибаре, Манастир Крушедол,Фрушка гора,Сремски 
Карловци,Петроварадин, , Нови Сад, Суботица,Палић и Царска бара . 
  Ученица Тамара Биорац је учествовала на више такмичења. На општинском  такмичење из 
Књижевне олимпијаде је заузела 2 место,из биологије на општинском и окружном је освојила 3 
место ,из техничког и инф.на општинском је заузела 3 место . Такође из историје на општинском и 
окружном нивоу је освојила 3 место. Из математике на општинском је заузела 4 место.  и 
учествовала је  у квизу ,,Знање је благо'' 
 Сва три ученика су присуствовала  31.05.2017.год.позоришној представи у Брезни ,,Животно доба“ 
које је извело позориште из Београда ,,Шарени сунцокрети“ 
    Као одељењски старешина  сам разговарала  са ученицима о култури  понашања и одевања,како 
да организујемо свој радни дан,радионице везане за ШБН,анализа успеха,прослава Дана школе, 
Нове године,Савиндана,Теочинских дана. 
  Вођени су и индивидуални разговори са сва три ученика када се указала потреба . 
На крају  школске године  ученица Тамара Биорац је постигла одличан успех(5,00),Милош Козодер 
врлодобар(3,73),док је  ученица Милица Недић постигла добар успех(2,53).  
   На овим часовима се разговарало,договарало , дискутовало ,предлагало и усвајало. 
 Решавани су текући проблеми као и активности које треба предузети да не дође до проблема. 
Поред ових часова где су били заједно и ученици и одељењски старешина вођени су и 
индивидуални разговори са сва три ученика када се указала потреба . 

Одељењски старешина:Милка Обрени 
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ОСМИ РАЗРЕД 

Извештај о раду одељењске заједнице  8/1 одељења у Прањанима 
У школској 2016/2017 планиран број часова одељенског заједнице  је 34 и сви су одржани 

према предвиђеном плану и програму.У осмом разреду у Брезни школску годину су уписала и 
завршила четири ученика. На часовима су обрађиване разне теме везане за школу,породицу, 
ситуације из свакодневног живота и сл...Решавани су ситни проблеми током године , анализирале 
се се активности у којима смо учествовали,резултати са писмених задатака,контролних вежби , 
такмичења,  . Проналазила су се решења за постизање што бољег успеха у школи, на 
такмичењима... 
Урађена потпуна анализа екскурзије на којој су учествовала сва четири ученика 8 разреда у Брезни 
Одељенска заједница 8 разреда у Брезни учествовала је на свим кутурним манифестацијама  у 
школи: Дан школе, Савиндан. 
Матурско вече је одржано 2.јуна у ресторану у Коштунићима и све је протекло у најбољем реду.  
Циљ и задаци одељенске заједнице за школску 2016/2017 су у потпуности испуњени. 

      Одељењски старешина: Милољуб Ристановић 

Извештај о раду одељењске заједнице  8/2 одељења у Каменици 
У току школске 2016/2017.године одржано је 34 часова одељењске заједнице у осмом 

разреду у издвојеном одељењу ОШ ,,Иво Андрић'' у Каменици.  
На часовима одељењске заједнице смо разговарали и реализовали различите радионице о 

понашању ученика у школи, о њиховом успеху, навикама и њиховим важностима за свакодневни 
живот. Како мењати лоше навике, како поправити успех, како утицати на климу у разреду, важност 
другарства и подршке. Заједнички смо донели правила понашања у школи, током наставе и на 
одморима.  
Реализоване су радионице Професионалне орјентације и радионице Школе без насиља.  

Разреднистарешина: ДраганаБабовић 

Извештај о раду одељењске заједнице  8/3 одељења у Брезни 
У школској 2016/2017 планиран број часова одељенског заједнице  је 34 и сви су одржани 

према предвиђеном плану и програму.У осмом разреду у Брезни школску годину су уписала и 
завршила четири ученика. На часовима су обрађиване разне теме везане за школу,породицу, 
ситуације из свакодневног живота и сл...Решавани су ситни проблеми током године , анализирале 
се се активности у којима смо учествовали,резултати са писмених задатака,контролних вежби , 
такмичења,  . Проналазила су се решења за постизање што бољег успеха у школи, на 
такмичењима... 
Урађена потпуна анализа екскурзије на којој су учествовала сва четири ученика 8 разреда у Брезни 
Одељенска заједница 8 разреда у Брезни учествовала је на свим кутурним манифестацијама  у 
школи: Дан школе , Нова Година, Митровдан, Савиндан, Теочински дани, крај школске године.... 
Матурско вече је одржано 2.јуна у ресторану у Коштунићима и све је протекло у најбољем реду.  
Циљ и задаци одељенске заједнице за школску 2016/2017 су у потпуности испуњени . 

                                           Разредни старешина :  Дејан Јеверица 
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10.РАД СЕКЦИЈА 
 

БИБЛИОТЕЧКА СЕКЦИЈА 
Годишњи извештај о раду Библиотечке секције 

 Урадила сам план рада Библиотечке секције . Секција се одржавала сваког другог понедељка у 
месецу, у просторији школске библиотеке  у времену од 11:45 до 12:30. Одржано 18 часова.Секција  
је имала 8 сталних чланова.Чланови секције су ученици трећег и четвртог разреда. 
Ученици су упознати са планом рада ; поштовали су  правила понашања; уређивали  паное; верни 
су читаоци ; разговарали смо о прочитаним књигама; Ове године водили су  и Дневнике читања по 
мојој препоруци, што им се заиста допало ; препоручивали су  прочитане књиге својим другарима; 
волели су  да бораве у библиотеци , цртају ,пишу , играју квизове на Интерактивној мапи Србије, 
користили су интернет у школској библиотеци ; учествовали у хуманитарној акцији прикупљања 
књига за децу на Косову и Метохији ; учествовали на наградним конкурсима ;наступали на   на 
школским приредбама током  школске године.    
                                                                                                              
                                                                                                                            Гордана Поповић 

МЛАДИ ФИЗИЧАРИ 
 
Секцију ,,Млади физичари'' у протеклој школској години је похађало укупно 1 ученика шестог и 1 
ученик седмог разреда у  издвојеним одељењима. Од тога, најбоље резултате током трајања 
секције пружали су од шестака: Милена Браловић и Тамара Биорац  
Секција наставља са радом и у овој школској години, а искрено се надамо да ће број младих 
физичара ове године бити већи и да ће на такмичењима остварити још боље резултате.            
 
                                                                                                          наставник физике, Ненад Поповић 

ДРАМСКА СЕКЦИЈА 
 
Драмска секција у Прањанима има двадесетак чланова. Часови су одржавани уторком или средом 
седми час. Реализовано је 30 часова.  Припремљено је неколико представа: , изведена  за Дан 
школе, Шлихтара године, припремана поводом новогодишњих празника, тематски је везана за 
вршњачко насиље, приредба за Савиндан, Покондирена тиква, изведена пред ученицима првог 
разреда као знак пажње и добродошлице најмлађим ученицима.  За Видовдан је одиграна 
Избирачица, текст комедије је изведен у целини. У представи су играли: Кристина Јеремић, Бојан 
Томовић, Немања Старчевић, Дијана Дамљановић, Јана Милосављевић, Павле Вуковић, Невена 
Милосављевић, Владимир Јанковић, Ана Толић, Владица Старчевић и Лазар Браловић. Ова 
представа је круна рада секције у овој школској години.  
                                                                                                      Подносилац извештаја Горица Ристановић 

11.УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

11.1. ВРШЊАЧКИ ТИМ 
Почетком школске 2016/2017. године најпре је извршен реизбор чланова  тима. Чланови тима у овој 
години  су : Марија Стефановић, Стефан Марковић, Алекса Вукашиновић (пети разред), Никола 
Веселиновић, Милица Веселиновић (шести разред), Ана Толић, Тамара Толић, Невена Васиљевић 
(седми разред), Бојан Петровић, Јована Жижовић (осми разред) , Јелена Дрманац, психолог-
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координатор. Ученици су се најпре упознали са циљевим, задацима Програма рада ВТ и донели 
план рада за ову школску годину. 
Вршњачки тим се редовно састајао и одговарао на писамца из сандучета поверења. Ову активност 
чланови тима јако воле, често је јако занимљиво а често и јако тешко одговорити на поједина 
питања. Повремено смо консултовали директора или остале наставнике како би одговорили што 
адекватније ученицима.   
Вршњачки тим у Прањанима  је израдио и редовно уређивао своју фејсбук страницу.На њој се могу 
видети корисни чланци и линкови и намењена је како ученицима , тако и родитељима. 
 Поводом обележавања Дана толеранције ученици су осмислили пано којим се промовишу дечија 
права. У склопу обележавања 28.10. Дана превенције трговине људима вршњачки тимови у 
Прањанима, Каменици и  Брезни  су приредили паное коју су посвећени превенцији трговине 
људима, посебно деце. 

 Чланови ВТ у Прањанима су учествовали у организацији Фер плеј турнира .   23.12.2016. године у 

матичној школи у Прањанима одржан је Фер плеј турнир у малом фудбалу. Наши гости и ове године 

били су дечаци и девојчице из ОШ „Петар Лековић“ из Пожеге, издвојено одељење у Јежевици и 

Душковцима. Том приликом чланови вршњачког тима поклонили су играчима флајере којим се 

промовише ферплеј, које су сами израдили. Овог пута у прво место у спортском надметању у 

категорији дечака освојила је екипа наше школе, док је у категорији девојчица успешнија била екипа 

ОШ „Петар Лековић“. 

12.2.2017.год. обележен је Дан безбедног интернета. Чланови Вршњачког тима су направили 
едукативни пано и заједно са наставницима  информатике разговарали на ову тему са вршњацима.  
       Јуна 2016. године на састанку тима извршена је евалуација рада и договор о активностима које 
ће бити реализоване наредне школске године. 
 

11.2.ЦРВЕНИ КРСТ 

Сарадња са Црвеним крстом у школској 2016/2017.години 
У  току  школске 2016/17.године, у оквиру Црвеног крста, у нашој школи су спроведене 

следеће активности: 

 Школски крос 

 Јесењи крос се традиционално одржава у нашој школи. Тако је и ове школске године 

организован 30.9.2016. на целом подручју које обухвата наша школа. Ученици су вредно вежбали 

како би се што боље припремили за трку, па су са нестрпљењем чекали почетак такмичења.  

 Ово такмичење је уједно  представљало и  пласман за општинско,  на које ће ићи по три  

представника  из сваке категорије. 

 Чланарина за Црвени крст 

На почетку школске 2016/17.године, ученици и наставници наше школе су се укључили у 
акцију прикупљања новца за чланарину  за Црвени крст која је за ученике износила 50,00 а за 
одрасле 100,00 динара.  

У акцији је учествовао 231 ученикa и прикупљено је 11550,00 динара, и 27 одраслих 
чланова колектива и прикупљено је 2700,00 динара, што икупно за чланарину испред наше школе 
износи 14250,00 динара. 

 Акција ,,Имамо циљ-дођи на старт“  
На почетку школске 2016/17.године, ученици  наше школе су се укључили у акцију 

прикупљања новца за Акцију  ,,Имамо циљ-дођи на старт“   која је за ученике износила 50,00 
динара.  
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У акцији је учествовао 231 ученик и прикупљено је 11550,00 динара. Њима су подељене 
учесничке картице за учешће у јесењем кросу, који сваке године организује Црвени крст из Горњег 
Милановца. Сви ученици наше школе су учествовали у школском кросу, а пласирани ученици су 
учествовали и на општинском у Горњем Милановцу и освојили следеће резултате: 

Стефан Толић, 6.разред – III место 
 Пакети прве помоћи  (поклон Црвеног крста, Г. Милановац ) 

Црвени крст из Г.Милановца је нашој школи доставио на поклон три пакета прве помоћи. Сваки 
пакет садржи: 

5 завоја  
10 компреса 
5 газа 
1 бочицу алкохола 
1 паковање вате 
1 јекодерм 
1 хидроциклин 
1 паковање ханзапласта 
 У другом полугодишту, Црвени крст је организовао литерарни и ликовни конкурс под 
називом: 
 ,,Крв живот значи”. 

 Конкурс је расписан 28.2.2017.године, и трајао је до 3.4.2017.године. Ученици наше школе 
су се и овог пута одазвали и освојили следеће награде: 
Литерарни радови: 
Од 1- 4.разреда: 
1.место: Ана Јеремић, 4.разред, Прањани 
2.место: Алекса Савић, 4.разред, Коштунићи 
3.место: Алекса Дамљановић, 2.разред, Коштунићи 
Похвала: Милица Лазовић, 4.разред, Теочин 
Похвала: Николина Трнавац, 3.разред, Г. Гора 
Од 5 – 8.разреда: 
3.место: Милена Брковић, 6.разред, Брезна 
Ликовни радови: 
Од 1 – 4.разреда: 
2.место: Милица Вујанић, 2.разред, Брезна 

Похвала: Тијана Марковић, 3.разред, Брезна 

Представник Црвеног крста за ОШ,,Иво Андрић“, Прањани 
Мирјана Маћић 
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12.РЕАЛИЗАЦИЈА ПОЕБНИХ ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА 
 

12.1. ЗДРАВСТВЕНА ПРЕВЕНЦИЈА 
У школској 2016-2017.години реализован је програм здравствене превенције ученика кроз час 
одељењског старешине и одељењске заједнице, као и на редовним часовима Свет око нас, 
Природа и друштво, Биологија. 
Предавање на тему: „Како  бити здрав“доктор Вера Чапић из Дома здравља из Горњег Милановца. 
Постоји сарадња са Амбулантом у Прањанима, преглед стоматолага. Ученици у току наставе 
одлазе и поправљају зубе. 

12.2.ЗАШТИТА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 
ЗАНЕМРИВАЊА У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ УСТАНОВАМА 
 
У школској 2016/2017.години Тим за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања у образовно-васпитним установама није имала ни један облик насиља које 
благовремено воде одељењске старешине. Пошто је школа прошла обуку програма „Школа без 
насиља“, ученици и родитељу су информисани о свим облицима насиља. На нивоу одељења 
постоје Правила понашања и реституција ако се неко правили прекрши. 

 

12.3. ПРОФЕСИОНАЛНА  ОРИЈЕНТАЦИЈА 
 

У школској 2016/2017. години Тим за ПО чине Слободанка Гавриловић (координатор) и 
одељењске старешине ученика 7.и 8.разреда(Мирјана Матовић, Милка Обренић, Горица 
Ристановић, Драгана Бабовић,Милољуб Ристановић, Дејан Јеверица).  

У програм Професионална оријентација на прелазу у средњу школу укључени су ученици 
од 1. до 8.разреда. За ученике од 1.до 6.разреда реализује се кроз предавања, писмене саставе и 
разговоре на часовима ОЗ и ОС. За ученике 7.и 8. разреда реализује се кроз радионице на 
часовима одељењске заједнице и одељењског старешине, као и на часовима информатике, 
српског језика и грађанског васпитања.  
Активности које су планиране за прво полугодиште су реализоване.  

Први састанак Тима одржан је у септембру и на њему су одељењске старешине упознате са 
планираним активностима и начином рада. Поједини наставници се нису сусретали са овим 
програмом ,па су њима дате инструкције за вођење радионица као и матиријал за радионице.  
Педагог и психолог су представиле родитељима програм на родитељским састанцима . Истакле су 
значај самоспознаје као и улогу родитеља у одабиру правог занимања. 

Други састанак одржан  је у јануару.  Одељењске старешине  су истакле да су ученици још 
увек неодлучни и да им треба помоћ за одабир занимања. На основу разговора са ученицима, 
утврђено је да највише њих планира да упише Економску школу и Машинску школу (смер возач 
моторних возила). Примећено је да се ученици ретко одлучују за производна 
занимања.Реализоване  су неке радионице, а остале ће бити реализоване у току другог 
полугодишта. Неке радионице реализоване су на часовима српског језика (аутопортрет, интервју).  

Реални сусрети са светом рада планирани су за април или мај. Предложено је да ученици 
7.и 8. разреда посете фабрику „Металац“ у Горњем Милановцу јер се тамо могу сусрести са 
различитим образовним профилима. Директор школе настојаће да нам омогући ову посету .  
                                                                                                                    Координатор Слободанка Гавриловић                                                                                                                              
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12.4.ПРОГРАМ „ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА“ 
 

                         У првом полугодишту 2016/17. године у оквиру превентивних активности реализовано 

је више различитих акција. Наставници разредне наставе са својим ученицима обележили су Дечију 

недељу  бројним едукативним и креативним активностима током целе седмице. Вршњачки тим 

израдио је пано којим се промовишу дечија права.  

На часовима одељењске заједнице одељењске старешине континуирано су  реализовале 

радионице и активности теме везане за ненасилну комуникацију и решавање конфликата.  

Поводом обележавања Дана трговине људима 10.10.2016. године  представници МУП-а Чачак 
одржали су предавање ученицима седмог и осмог разреда на ову тему. Вршњачки тимови у 
Прањанима, Каменици, Брезни  су приредили паное коју су посвећени превенцији трговине 
људима, посебно деце. Предсатвници МУП-а Горњи Милановац одржали су предавање ученицима 
првог разреда на тему безбедности у саобраћају, за ученике петог разреда на тему вршњачког 
насиља а за ученике шестог разреда на тему превенције психоактивних супстанци.У школи и даље 
функционише сандуче поверења, које редовно ажурира Вршњачи тим уз помоћ психолога.Поводом 
Дана толеранције педагог и библиотекар школе одржале су радионице за ученике  трећег, четвртог 
и шестог разреда у Прањанима, а психолог ученицима првог, трећег и четвртог разреда у 
Прањанима и Срезојевцима. 
23.12.2016. године у матичној школи у Прањанима одржан је Фер плеј турнир у малом фудбалу. 
Наши гости и ове године били су дечаци и девојчице из ОШ „Петар Лековић“ из Пожеге, издвојено 
одељење у Јежевици и Душковцима. Том приликом чланови вршњачког тима поклонили су 
играчима флајере којим се промовише фер плеј, које су сами израдили. Овог пута у прво место у 
спортском надметању у категорији дечака освојила је екипа наше школе, док је у категорији 
девојчица успешнија била екипа ОШ „Петар Лековић“. 
У школи је било неколико случајева насилних ситуација првог нивоа  које су решавале одељењске 
старешине у сарадњи са педагошко-психолошком службом из консултацију са Тимом за заштиту 
ученика. У другом полугодишту школске 2016/17. године настављено је са реализацијом 
планираних активности у оквиру програма „Школа без насиља“. 
Све одељењске старешине су у складу са планом реализовале превентивне радионице са 
ученицима на тему решавања конфликата и унапређивања социјалних вештина. Ове значајне теме 
обрађиване су редовно и на часовима грађанског васпитања и веронауке, као и кроз радионице 
психолога и педагога. 
У сарадњи са родитељима, кроз родитељске састанке и индивидуалне разговоре истицан је значај 
и потреба усклађеног деловања школе и породице у настојању да да се смањи насиље у школи. 
Родитељи су упознати са функционисањем унутрашње и спољашње заштитне мреже у циљу 
сузбијања насиља.9.6.2017. године основан је Клуб родитеља и наставника који ће се поред осталог 
бавити и овом темом. 
Одговарајући на писамца из сандучета поверења, чланови Вршњачког тима су помагали својим 
вршњацима у решавању њихових недоумица и проблема. 12.2.2017.год. обележен је Дан безбедног 
интернета. Чланови Вршњачког тима су направили едукативни пано за а наставници информатике 
су обављали разговоре са ученицима старијих разреда. 
И у другом полугодишту сарађивали смо са ОШ „ Емилија Остојић“ и ОШ „Петар Лековић“ из Пожеге 
у организовању фер плеј турнира. 27.4.2017. године у школи  Јежевици је одржан турнир у малом 
фудбалу на коме су учешће узели и наши дечаци и девојчице. 25.5.2017. године у школи у 
Душковцима су одржани спортски сусрети где су се екипе такмичиле у малом фудбалу и одбојци. 
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Поред такмичења, акценат је био на дружењу, поштовању противника, неговању вредности фер 
плеја и толеранције. 
9.3.2017. године, тридесетак ученика старијих разреда наше школе гледали су у Дому културе у 
Чачку  представу „Ми деца са колодвора ЗОО“. Главни лик је девојчица која је са четрнаест година 
постала тежак зависник од хероина. Представа је веомапоучна и на директан начин упозорава на 
све опасности које произилазе из експериментисања са наркотицима. 
Осам ученика старијих разреда било је укључено у појачан васпитни рад због дисциплинских 
проблема и насиља првог нивоа. Одељењске старешине су у сарадњи са родитељима, педагошко-
психолошком службом и уз консултације са члановима тима за заштиту од насиља предузимале 
одговарајуће активности, што је резултирало позитивним помацима у понашању ученика. 
 

12.5. ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

Извештај о реализацији програма социјалне заштите 
Програм социјалне заштите је током школске  2016/17.године углавном реализован према 

плану.  Ученици су  реализовали бројне активности у оквиру ученичких организација. Ученици 7. и 
8. разреда активно су учествовали у раду Ђачког парламента, где су имали прилике да дају своја 
мишљења о различитим аспектима школског живота и предлажу  решења неких, за њих важних 
питања. Ученици старијих разреда , који су чланови Вршњачког тима пружали су подршку 
вршњацима у решавању њихових проблема, путем сандучета поверења и организовали различите 
акције, пре свега фер-плеј турнире у циљу промовисања ненасилне комуникације. Одељењске 
старешине и педагошко-психолошка служба , путем различитих активности, радионица на часовима 
одељењске заједнице и приредби настојали су да промовишу солидарност, толеранцију, ненасиље. 
Пригодно су обележени Дечија недеља, Дан толеранције и Дан превенције трговине људима. 
За ученике из осетљивих група (ученици са посебним потребама, који живе у социјално 
нестимулативној средини итд. ), школа, пре свега, одељењске старешине, педагошко-психолошка 
служба, директор школе, настоје  да пруже подршку у виду саветодавног рада и подршке, пружања 
додатне образовне подршке, упућивања на институције (социјалне, здравствене) које  им могу 
помоћи да остваре своја права. 
Школа је за ученике који су трећерођени и  ученике са посебним потребама  обезбедила бесплатну 
кухињу. Такође, ови ученициц добијају и бесплатне уџбенике. 
Ученици са посебним потребама су добили дидактичка и наставна средства како би се унапредило 
пружање додатне образовне подршке.  
У школи су током године организоване  две хуманитарне акције, једна за помоћ породици 
некадашњег ученика школе, а друга породици запосленог. Тим за заштиту животне средине 
јеорганизовао акцију прикупљања пластичних затварача „Чеп за хендикеп“ , у коју су били укључени 
и чланови Ученичког парламента. 
Школа успешно сарађује  са установама локалне заједнице за бригу о деци и социјалној заштити 
(Црвени крст, Интерресорна комисија за процену потреба за додатном подршком за ученике, 
Центар за социјални рад, МУП , здравствене установе итд.). 
Школа ће настојати да и даље унапређује програм социјалне заштите, посебно подршку ученицима 
из осетљивих група.  
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12.6. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Извештај о реализацији програма Заштита животне средине 
 
Током школске 2016/2017 године у оквиру програма заштита животне средине реализоване су 
разноврсне активности кроз обележавање међународних важних датума, различите радионице, 
акције, излети и наставне активности. 
-Обележавање међународних дана: Међународни дан вода, Међународни дан климатских 
промена, Међународни дан борбе против сиде, Дан здравља и Дан планете земље, Светски дан 
заштите животног омотача, Дан здраве хране и Светски Дан заштите биодиверзитета. Ови 
међународни важни датуми су обележени кроз јавне часове, предавања, гледање научних 
филмова, израде инсектаријума и пирамида исхране, кроз паное и различите постере у школи..  
-Радионице које су реализоване током године: Израда новогодишњих украса од материјала који се 
рециклирају, такмичење на нивоу школе у кићењу јелки од ових украса,  украшавање Ускршњих јаја 
од природних материјала, израда разлишитих предмета од тетра пак амбалаже и папира. 
-Акције: Сађење цвећа, акција ,,Очистимо општину'', акција ,,Укључи се-искључи се'' (WWF 
организација), акција рециклирања и одвајање отпада у школи, сређивање школских дворишта, 
уређивање воћњака.  
 -Предавања: Посета  гостију предавача ,, Сове на опрезу'', при чему смо добили кућице за птице 
које су постављене у школским двориштима у Прањанима, Брезни и Каменици.  
-Излети: Посета Ботаничкој башти у Београду и посета хемијском факултету у Београду и  Царској 
бари.  
-Наставне активности: Значај екологије и заштити животне средине реализовано је и кроз наставне 
јединице из: биологије, хемије, физике, географије, грађанског васпитања, физичког васпитања, 
математике, веронауке, ликовне културе, историје, српског, енглеског и немачкогјезика, техничко и 
информатичко образовање, природа и друштво, народна традиција, свет око нас, чувари природе. 
Чланови тима: Драгана Бабовић, Јелена Петровић, Ненад Поповић  и Невенка Видојевић.  

Подносилац извештаја: Драгана Бабовић 
 
 

12.7. ПРОГРАМ ЕКО-ШКОЛЕ 

Извештај о раду Еко-школе 
 

Школа је у 2016/2017. години изашла из програма Еко-школе, због немогућности плаћања 
чланарине. Враћена је зелена застава. Међутим , школа ће и даље радити на подизању еколошке 
свести код ученика организацијом разних активности. 
 

12.8. ПРОГРАМ ВАСПИТНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА 
 

Извештај о реализацији програма васпитни рад са ученицима 
 
У школској 2016/2017.години у оквиру програма васпитни рад са ученицима реализоване су разне 
активности: предавања, представе, хуманитарне акције и укључивање Ученичког парламента и 
Вршњачког тима у помоћ ученицима који имају проблема у понашању. 
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Током школске године покренуто је седам решења о појачаном васпитном раду са ученицима 
млађих и старијих разреда. Кроз разговоре директора, педагога, психолога, одељењских 
старешина, вршњака  и родитеља ученици који су имали проблема у понашању су се поправили. 
Нико од ученика није имао смањену оцену из владања. Што говори да смо озбиљна школа и да на 
адекватан начин умемо да уочимо проблем и да решимо на најбољи начин. 
Педагог школе заједно са библиотекаром одржали предавање и радионицу на тему „Толеранција“ 
са ученицима млађих  и старијих разреда. 
Ученици су били укључени у два пројекта: „ Корак по корак“ и „Буди као Тесла“. Са ученицима 
педагошко-психолошка служба води индивидуалне и груне разговоре. 
 

12.9. ПРОГРАМ ПОДРШКЕ НОВОПРИДОШЛИМ УЧЕНИЦИМА 

Извештај о реализацији Програма подршке новопридошлим ученицима 
У  школскoj 2016/17. године није било новопридошлих ученика из других школа, али је троје ученика 
из Теочина школовање наставило у матичној школи у Прањанима, што је захтевало и подршку у 
прилагођавању новим школским условима.  
Током године су редовно реализоване активности које се тичу подршке адаптацији првака и петака 
који су ниже разреде похађали у четворогодишњим издвојеним одељењима. У циљу унапређивања 
васпитних компетенција родитеља  психолог и педагог школе одржале су   15.11. год. предавање за 
родитеље ученика првог разреда  на тему „Адаптација на школу и усвајање основних знања и 
вештина. Традиционално за време обележавања Дечије недеље одржана је приредба за прваке  
коју су припремили ученици нижих разреда са учитељима и библиотекаром школе. Прваци су том 
приликом добили пригодне поклоне. Одељенске старешине, педагошко психолошка служба су 
континуирано пратили напредовање у учењу и понашању ученика првог разреда.  
За родитеље петака психолог и педагог школе одржале су предавање   на тему Методе и технике 
учења и адаптација на предметну наставу  у Прањанима 17.11. и Каменици. Указано је на 
најчешће тешкоће и начине подршке ученицима. Посебно је стављен акценат на технике учења и 
унапређивање радних навика  обзиром на већи број предмета, теже и обимније градиво у петом 
разреду па је потребно да и родитељи „ослушну“ како то учи њихово дете, препознају  и помогну на 
прави начин.  Психолог  је одржала радионицу са ученицима 5. разреда у Прањанима, Каменици и 
Брезни на тему прилагођавања на предметну наставу и психолошких аспеката успешног учења. 
Педагог школе је одржала предавање ученицима  о методама активног учења. Путем заједничких 
приредби и родитељских састанака ученици и родитељи из издвојених одељења (четворогодишњих 
школа)  су имали прилику да се упознају са осмогодишњим школама (Прањани,Каменица и Брезна) 
где ће наставити школовање. Наставници предметне наставе су путем часова (1 у полугодишту) 
одржаних у одељењима четвртог разреда настојали да ученике упознају са предметима које ће им 
предавати од петог разреда и условима и организацијом рада у предметној настави. ОС  у петом 
разреду кроз часове одељенске  заједнице  и друге активности настоје да што ефикасније 
„формирају“  колектив , пруже подршку у прилагођавању на предметну наставу као  и подршку 
појединим ученицима при чему сарађују са  предметним наставницаима, ПП службом, директором. 
Предшколци из предшколске установе „Сунце“ (издвојеноПредшколци из предшколске установе 
„Сунце“ (издвојено одељење у Прањанима)   су у више наврата са васпитачицом посетили нашу 
школу  крајем другог полугодишта како би се упознали са учитељицом и будућом школом.    
Поводом дочека будућих првака ученици  четвртог разреда у Прањанима, учитељи и педагошко-
психолошка служба су  организовали су приредбу. Том приликом су ученици наше школе извели 
представу Лутка евровизија коју су припремили са наставником Милољубом Ристановић. Ученици 
четвртог разреда из Прањана извели јако занимљив програм  у склопу кога је било  песме,игре и 
рецитовања.??? Учитељице и педагог школе су поздравиле прваке и њихове родитеље и одржале 
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кратак родитељски састанак како би их упознале са значајним информацијама везаним за 
тестирање зрелости за полазак у школу и уписа у први разреда.Током маја одржани су састанци на 
којима су васпитачи, учитељи, психолог и педагог  разменили информације о ученицима који су од 
значаја за процену зрелости и прилагођавање ученика на школске услове.? 
     Након процене зрелости првака  психолог и педагог су  водили информативне и едукативно-
саветодавне разговореса родитељима. На тај начин су родитељи упознати са важним аспектима 
функционисања школе, начинима даље сарадње и подстицања и праћења напредовања ученика у 
школи.  За поједине ученике предложени су одговарајући видови подршке и ангажовање стручњака 
вен установе (најчешће логопеда). У шрви разред школске 2017/18. године уписано је 25 ученика. 
                                                                                                                Подносилац извештаја:Јелена Дрманац 

12.10. ПРОГРАМ КОРЕКТИВНО-ПЕДАГОШКИ РАД 

Извештај о реализацији програма корективно-педагошког рада 
 
Током школске 2016/2017.године у оквиру програма корективног- педагошког  рада било је 
потребе са пар ученика који имају физичких  и психичких потешкоћа. Ученици који су имали 
физичких потешкоћа рађене су посене вежбе да би се отклонили настали проблеми. Ученици који 
имају говорне проблема наставници су на часовима редовне и допунске наставе радили посебне 
вежбе, као би помогли ученицима. Било је напредка, али ће морати да се настави у наредну 
школску годину. Дата је препорука родитељима чија деца полазе у школу, а не  изговарају 
поједине гласове да иду код локопеда на вежбе пре почетка школовања. 
 

12.11.ПРОГРАМ ДРУШТВЕНО-КОРИСНОГ РАДА 

Извештај о реализацији програма Друштвено-корисног рада 

 
У оквиру реализације програма Друштвено-корисног рада у школској 2015-2016.години, било је 
активности и то: дежурство у ђачкој кухињи у Прањанима, Каменици и Брезни. Затим у акцијама 
„Очистимо нашу општину“, ученици су заједно са предметним наставницима, педагог и 
одељењским старешинама очистили своје село.  

12.12. ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ 

Извештај о реализацији програма Безбедности на раду 
 
Током године 2016/2017.у оквиру програма Безбедност на раду реализоване су активности: 
куповина против пожарних апарата у матичној школи и издвојеним одељењима, уградња 
громобрана и издвојеним одељењима и израда планова евакуације за Прањане, Брезну и 
Каменицу. 
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13.РЕАЛИЗАЦИЈА ОСТАЛИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА 
 

13.1.СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА 
 
У току године 2016-2017.наставници, учитељи,стручни сарадници и директор су  кроз различите 
облике стручног усавршавања остварили  укупно сати 3.336, односно  у установи  2.490 сати и 846 
ван уставове. 
У извештају имамо појединачко за сваког наставника у установи и ван установе. 
 
 
Табела:  
Укупно сати стручног усавршавања директора, наставника, учитеља и стручних сатадника 

 
Запослени 

Број сати стручног усавршавање 
 

У установи Ван установе Укупно: 

Директор 104 36 140 

Наставници 1168 
 

377 1545 

Учитељи 843 
   

376 1219 

Стручни сарадници  
375 

57 432 

 
Укупно: 

 

2490 846 3336 

 

Табела: појединачно сати стручног усавршавања у установи 
 

Име и презиме  Врста/облик СУ-а у установи – за сваку 
активност појединачно - назив 

Улога у активности Место и време 
одржавања - датум 

Доказ о учешћу Број сати 

ЗОРАН 
ПАНТОВИЋ 
директор 
школе 

Час у природи посматрач 26.9.2016.“Иво 
Андрић“Прањани 

Анализа часа и 
препорука 

4 

 
Кожни систем-Јелена Петровић посматрач 18.10.2016.у  

Прањанима  7-1 
одељења 

Анализа часа и 
прекорука 

4 

 
Праисторија -Ивана Милекић посматрач 24.10.2016.у Брезни 

5-3 одељења 
Анализа часа и 

прекорука 
4 

 
Исправка првог писменог задатка из 
српског језика –Славица Ј.Бабовић 

посматрач 24.10.2016. у Брезни 
6-3 одељења 

Анализа и препоруке 4 

 
Обрада слова П п Ружица Томанић посматрач 24.10.2016. у 

Срезојевцима 1/3-8 
одељења 

Анализа и препоруке 4 

 
Линеарне функције –Миленко 
Петровић 

посматрач 25.10-.2016. у 
Каменици 8-2 

одељења 

Анализа часа и 
прекорука 

4 

 
Замена сабирак и Први писмени 
задатак из српског језика -Бојан 
Ђуровић 

посматрач 25.10.2016. у 
Каменици 2/4-2 

одељења 

Анализа часа и 
прекорука 

4 

 
Тактирање 2/4 и Медо и зечићи- 
Милисавка Бабовић 

посматрач 25.10.2016.у 
Каменици 1/3-2 

одељења 

Анализа часа и 
прекорука 

4 
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Мали Радојица –Слободанка 
Гавриловић 

посматрач 25.10.2016.у 
Каменици 7-2 

одељења 

Анализа часа и 
прекорука 

4 

 

Шањиве народне песме,сабирање 
троцифрених и једноцифрених 
беојева, Велико словои писању 
држава, насеља, становника, скуп 

посматрач 26.10.2016.у Гојној 
Гори1/4-5 одељења 

Анализа часа и 
прекорука 

4 

 
Вук Стефановић-Караџић посматрач 8.11.2016.у 

Прањанима 2-1 оде 
Извештај, фотографије 3 

 
Презентација „Противпожарне 
обуке“-Зоран Лекић 

слушалац 
10.11.2016. 

„Иво Андрић“ 
Прањани 

Записник Наставничког 
већа 

2 

 
Крвава бајка Ј.Александаров и 
Г.Ристановић 

посматрач 6.12.2016.у 
прањанима 7-1 оде 

Извештај, фотографије 3 

 
Предавање глумца Тихомира Арсића- 
„Србија у Великом рату“ 

организатор 8.12.2016. 
„Иво Андрић“ 

Прањани 

извештај, Књига 
дежурства,Летопис 

школе 

4 

 
 
Квиз „Знање је благо“ 
 

 
организатор 

12.1.2017.г. 
„Иво Андрић“ 

Прањани 

извештај,квиз, Летопис 
школе,записник 

Стручног већа 

10 

 
Квиз „Свезналица“  

организатор 
12.1.2017.г. 

„Иво Андрић“ 
Прањани 

извештај,квиз, Летопис 
школе,записник 

Стручног већа 

10 

 интегративни часови слушалац 14.2-22.2.2017 извештај 8 

 општинско такм.из биологије организатор 8.3.2017. резултати 10 

 завршни испит организатор 14-16.6.2017. резултати 24 

Укупно сати     104 

ЈЕЛЕНА 
АЛЕКСАНДРОВ 
проф.историје 

Јавни час „Крвава бајка“ аутор, 
реализатор 

29.11.2016. 
„Иво Андрић“ 

Извештај  3 

Обележавање 72. годишњице мисије 
Халијард 

присуство 8.11.2016.у 
Прањанима 

Извештај, фотографије 3 

Презентација „Противпожарне 
обуке“-Зоран Лекић 

слушалац 10.11.2016. 
„Иво Андрић“ 

Прањани 

Записник Наставничког 
већа 

2 

 
 
 

Предавање глумца Тихомира Арсића- 
„Србија у Великом рату“ 

кординатор 
8.12.2016. 

„Иво Андрић“ 
Прањани 

извештај, Књига 
дежурства,Летопис 

школе 
4 

 Отварање самосталне изложбе 
Кристине Глишовић 
„Имам шта да кажем“-креативан рад 
као алтернатива насиљу 

посматрач 

12.12.2016. 
Гимназија            „ 
Таковски устанак“ 

Г.М. 

извештај, фотографије 2 

 
Сценски наступ ученика II-4 
из латинског језика 

посматрач 

28.12.2016. 
Гимназија            „ 
Таковски устанак“ 

Г.М 

извештај 2 

  
Квиз „Знање је благо“ 
 

аутор,организато
р 

12.1.2017.г. 
„Иво Андрић“ 

Прањани 

извештај,квиз, Летопис 
школе,записник 

Стручног већа 
20 

 
 
Прослава Савиндана 

посматрач 

27.1.2017.г. 
Гимназија            „ 
Таковски устанак“ 

Г.М 

извештај,Летопис школе 2 

 
Изложба „Тражење пута,завири у 

моју свест“-Павле Прокић 
посматрач 

24.2.2017. 
Гимназија            „ 
Таковски устанак“ 

Г.М 

извештај, записник 
Стручног већа 

2 

  
Презентација и истраживање 
„Повезаност стилова учења и 

школски успех ученика“ 

слушалац 

6.3.2017. 
Гимназија            „ 
Таковски устанак“ 

Г.М 

записник Стручног већа 2 

  
Општинско такмичење гимназија и 

средњих стручних школа 
реализатор 

12.3.2017. 
ЕТШ „Књаз 
Милош“ГМ 

записник Стручног већа, 
ранг листе такмичара 

5 

  
Изложба “800 година од крунисања 

Стефана Првовенчаног“ 

реализатор, 
организатор 

20.4.2017. 
„Иво Андрић“ 

Прањани 

записник Стручног већа, 
фотографије 

6 
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Дан школе-Гимназија 
посматрач 

23.4.2017. 
Гимназија            „ 
Таковски устанак“ 

Г.М 

извештај, летопис 
школе 

2 

 
Општинско такмичење у „Лепом 

говору“ 
члан жирија 

24.4.2017. 
Гимназија            „ 
Таковски устанак“ 

Г.М 

записник Стручног већа 
за српски језик и 

књижевност 
5 

  
Предавање археолога Марка 

Алексића на тему 
„Средњовековни витешки кодекс“ 

слушалац 

15.5.2017. 
Гимназија            „ 
Таковски устанак“ 

Г.М 

извештај школе 2 

 Предавање удружења Сове на 
опрезу 

тема „ Пролеће уживо“ 
слушалац 

16.5.2017. 
„Иво Андрић“ 

Прањани 
потврда 2 

 

Матурски плес ученика Гимназије посматрач 

19.5.2017. 
Гимназија            „ 
Таковски устанак“ 

Г.М 

извештај, сајт школе 2 

 
Јавни час из енглеског језика 

тема“Књижевност“ 
 

слушалац 

24.5.2017. 
Гимназија            „ 
Таковски устанак“ 

Г.М 

извештај, записник 
Стручног већа страних 

језика 
2 

 

Изложба „Утопија“ посматрач 

24.5.2017. 
Гимназија            „ 
Таковски устанак“ 

Г.М 

извештај, записник 
Стручног већа страних 

језика 
2 

 

„Вече филмића“ посматрач 

13.6.2017. 
Гимназија            „ 
Таковски устанак“ 

Г.М 

извештај, записник 
Стручног већа 
информатике  

2 

укупно               72 

ДАНИЈЕЛА 
РАКИЋЕВИЋ 
педагог 

Час у природи посматрач 26.9.2016.“Иво 
Андрић“Прањани 

Анализа часа и 
препорука 

4 

 
Кожни систем-Јелена Петровић посматрач 18.10.2016.у  

Прањанима  7-1 
одељења 

Анализа часа и 
прекорука 

4 

 
Праисторија -Ивана Милекић посматрач 24.10.2016.у Брезни 

5-3 одељења 
Анализа часа и 

прекорука 
4 

 
Исправка првог писменог задатка из 
српског језика –Славица Ј.Бабовић 

посматрач 24.10.2016. у Брезни 
6-3 одељења 

Анализа и препоруке 4 

 
Обрада слова П п Ружица Томанић посматрач 24.10.2016. у 

Срезојевцима 1/3-8 
одељења 

Анализа и препоруке 4 

 
Линеарне функције –Миленко 
Петровић 

посматрач 25.10-.2016. у 
Каменици 8-2 

одељења 

Анализа часа и 
прекорука 

4 

 
Замена сабирак и Први писмени 
задатак из српског језика -Бојан 
Ђуровић 

посматрач 25.10.2016. у 
Каменици 2/4-2 

одељења 

Анализа часа и 
прекорука 

4 

 
Тактирање 2/4 и Медо и зечићи- 
Милисавка Бабовић 

посматрач 25.10.2016.у 
Каменици 1/3-2 

одељења 

Анализа часа и 
прекорука 

4 

 
Мали Радојица –Слободанка 
Гавриловић 

посматрач 25.10.2016.у 
Каменици 7-2 

одељења 

Анализа часа и 
прекорука 

4 

 

Шањиве народне песме,сабирање 
троцифрених и једноцифрених 
беојева, Велико словои писању 
држава, насеља, становника, скуп 

посматрач 26.10.2016.у Гојној 
Гори1/4-5 одељења 

Анализа часа и 
прекорука 

4 

 
Посета музеју „21. октобар“-
Крагујева 

Пратилац, 
посматрач 
слушалац 

3.11.2016. 
Музеј“21.октобар“ 

Крагујевац 

Извештај, фотографије 3 

 
Вук Стефановић-Караџић посматрач 8.11.2016.у 

Прањанима 2-1 оде 
Извештај, фотографије 3 
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Презентација „Противпожарне 
обуке“-Зоран Лекић 

слушалац 
10.11.2016. 

„Иво Андрић“ 
Прањани 

Записник Наставничког 
већа 

2 

 

Крвава бајка Ј.Александаров и 
Г.Ристановић 

посматрач 6.12.2016.у 
прањанима 7-1 оде 

Извештај, фотографије 3 

 
Јавни час „Крвава бајка“ аутор, 

реализатор 
29.11.2016. 

„Иво Андрић“ 
Извештај  3 

 
Обележавање 72. годишњице мисије 
Халијард 

присуство 8.11.2016.у 
Прањанима 

Извештај, фотографије 3 

 
Презентација „Противпожарне 
обуке“-Зоран Лекић 

слушалац 10.11.2016. 
„Иво Андрић“ 

Прањани 

Записник Наставничког 
већа 

2 

 
Предавање глумца Тихомира Арсића- 
„Србија у Великом рату“ 

организатор 8.12.2016. 
„Иво Андрић“ 

Прањани 

извештај, Књига 
дежурства,Летопис 

школе 

4 

 
Едукативни фестивал ,, GM GREEN 
FEST “ 
 

реалзатор 16.12.2016..у ГМ 
Културни центар 

Извештај 6 

 
Обележавање међународног дана 
толеранције 

аутор, 
организатор 
радионица 

23-28.11.2016.у 
Прањанима 3-1,4-

1,6-1одељења 

Извештаји, фотограгије 24 

 
 
Квиз „Знање је благо“ 
 

аутор, 
организатор 

12.1.2017.г. 
„Иво Андрић“ 

Прањани 

извештај,квиз, Летопис 
школе,записник 

Стручног већа 

20 

 
Квиз „Свезналица“ Аутор 

организатор 
12.1.2017.г. 

„Иво Андрић“ 
Прањани 

извештај,квиз, Летопис 
школе,записник 

Стручног већа 

20 

 
Састанак тима Настава и учење координатор 31.1.2017. Извештај, засписник  15 

 
Интегративни час- Брезна слушалац 14.2.2017. извештај 24 

 
инегративни час -Каменица реализатор 22.2.2017. извештај припрема за 

час 
8 

 
инегративни час -Каменица реализатор 

организатор 
22.2.2017. извештај, квиз 34 

 
Општинско такмичење из биологије организатор 8.3.2017. резултати 10 

 
Предавање за родитеље организатор 20.4.2017.,24.4.2017. 

17.5.2017. 
извештај 12 

 
Седница Наставничког већа реализатор 1.6.2017. записник са Нв 8 

 
школска комисија ЗИ организатор 14-16.6.2017. резултати ЗИ 24 

 
састанак  стручних сарадника МО слушалац 30.5.2017. записник 3 

 
Обука за паметну таблу учесник 17.3.2017- извештај 8 

укупно     279 

ДРАГАНА 
БАБОВИЋ 

проф.хемије 
ИОП-заученике 

Писање и 
примењивање 

 

Током целе школске 
године 

 
Планови, извештаји 10 сати 

 Сајам књига, Београд Учесник 30.10.2015.године Извештај 2 сата 
 

 Дан школе ,,Митровдански дани'' Посматрач 8.11.2016.год. Извештај  2 сата 
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 Сајам науке у Београду Организатор 16.12.2016. Извештај 6 сати 
 

 ,,Знање је благо'', квиз знања 
организован у школи 

Састављање 
питања из 

хемије, 

29.12.2016 Извештај, захвалнице 2 сати 
 

 ,,GM green fest’’ , еколошке 
радионице, представљање радова 
ученика, трибина 

Посетилац 27.12.2016 Извештај 2 сата 

 Приредба поводом прославе 
школске славе ,,Свети Сава''  

Учешће 27.1.2017. 
Каменица 

Извештај  
2 сата 

 
Приредба поводом прославе 
школске славе ,,Свети Сава'' 

Учешће 
27.1.2017. 
Каменица 

Извештај 
 

2 сата 

 Интердисциплинарна настава, јавни 
час из предмета: хемија, ТиО, 

физика, српски и енглески језик и 
математика 

Реализатор 
14.2.2017. 

Брезна. 8.разред 
Извештај, припрема за 

час 
 

8 сати 

 

Општинско такмичење из хемије 

Организација и 
припрема 

ученика. Учешће 
у комисији за 
прегледање 

26.2.2017. ОШ ,,Свети 
Сава'', Горњи 
Милановац 

Ранг листа, извештај 2+1=3 сата 

 

Час за лиценцу  Реализатор 
27.2.2017., Каменица, 

7.разред 
Припрема за час 8 сати 

 

Обука за паметну таблу Учесник 17.3.2017., Прањани извештај 
8 сати 

 

 

Окружно такмичење из хемије 
Вођење ученика 

и учешће у 
комисији 

1.4.2017., Чачак,  ОШ 
,,др Драгиша 
Мишовић'' 

Извештај, ранг листа 
3 сата 

 

 

Еко квиз 
Организација и 
вођење ученика 

19.4.2017. ОШ 
,,Момчило 

Настасијевић'', Горњи 
Милановац 

Извештај, слике 6 сати 

 
Посета Хемијском факултету и 
Ботаничкој башти у Београду 

Организација и 
вођење ученика 

14.5.2017., Хемијски 
факултет и Б.башта, 

Београд 
Извештај, слике 6 сати 

 Комсија за проверу тачности 
сабраних бодова на завршном 

испиту 
Учесник 

17.6.2017., ОШ 
,,Свети Сава'', Горњи 

Милановац 
Извештај 

 
8 сати 

укупно           78 

МИРЈАНА 
МАТОВИЋ 

проф.енг.јез. 
Светски дан језика реализатор Каменица, 26. 9 2016. Извештај, слике 6 

 Школски крос организација 
Каменица, 29. 9. 
2015. 

Извештај 
 

3 

 Дечја недеља организација 
Каменица, 3.-7. 10. 
2016. 

Извештај 6 

 Дан школе у Прањанима 
слушалац/посма

трач 
Прањани, 12.10. 
2016. 

Извештај 2 

 Дан школе Брезни 
слушалац/посма

т 
Брезна, 8. 11. 2016. Извештај 

 
2 

 Јавни час слушалац 
Прањани, 29. 11. 

2016. 
Извештај 

 
2 

 Тим за инклузивно образовање члан 
Каменица, период 

септембар-новембар 
ИОП за ученика, 

извештаји са састанака 
5 



148 
 

 
Песнички час слушалац Каменица, 2. 12. 2016 Извештај 

1 

 
 
Представа “Fiat lux” 

слушалац/посма
трач 

Гимназија – Г. 
Милановац, 28. 12. 
2016. 

Извештај 
1 

 
Учешће у припреми квиза координатор Прањани, 12. 1. 2017. Извештај 

5 

 
 
Савиндан 

организација 
Каменица, 27. 1. 

2017. 
Извештај 

10 

  
Изложба „Тражење пута“ Павла 

Прокића 
посматрач 

Гимназија – Г. 
Милановац, 24. 2. 

2017. 
Извештај 2 

 
 

Тим за инклузивно образовање 
члан 

Каменица, период 
децембар 2016.-

фебруар 2017. 

ИОП за ученика, 
извештаји са састанака 

5 

 
Приредба поводом 8. марта организација Каменица, 7. 3. 2017. Извештај, слике 

 
7 

 
Позоришна представа „Веселе 

чаролије“ позоришта из Јагодине 
слушалац/посма

трач 
Каменица, 10. 3. 

2017. 
Извештај 

 
2 

 
Еколошка акција „Очистимо  наш 

град и општину“ 
организација Каменица, 7. 4. 2017. Извештај 

 
6 

 

Изложба издавачке куће „Тhе Еnglish 
Bооk“ 

пратилац 

Научно одељење 
библиотеке Момчило 

Настасијевић, Г. 
Милановац, 12. 4. 

2017. 

Извештај 
 

2 

 
Дан школе – Гимназија „Таковски 

устанак''- Г. Милановац 
слушалац/посма

трач 

Гимназија-Г. 
Милановац, 23. 4. 

2017. 
Извештај 2 

 
Предавање о птицама селицама 

„Пролеће уживо“ 
слушалац/посма

трач 
Каменица, 16. 5. 

2017. 
Извештај 

2 
 

 
11. школска сцена (позоришна 

представа „Деца су увек у праву“) 
слушалац/посма

трач 
Каменица, 17. 5. 

2017. 
Извештај 

2 
 

 
 

Балетска представа „Животна доба“ 

 
слушалац/посма

трач 

 
Каменица, 31. 5. 

2017. 

 
Извештај 

 
2 
 

 
Представа „Жене на дворовима и у 

срцима Обреновића“ 
слушалац/посма

трач 

Свечана сала 
Гимназије- Г. 

Милановац, 7. 6. 
2017. 

Извештај 
 

2 

 
Приредба поводом завршетка 

школске године 
координатор 

Каменица, 28. 6. 
2017. 

Извештај, слике 
 

6 

 
Илиндански дани координатор 

Каменица, 31. 7. 
2017. 

Извештај, слике 6 

 
Тим за инклузивно образовање члан 

Каменица, период 
март-јун 2017. 

ИОП за ученика, 
извештаји са састанака 

5 

укупно     94 

МИЛКА 
ОБРЕНИЋ 

проф.тех.иинф 
Дан школе у Прањанима слушалац 

Прањани 
12.10.2016. 

Извештај 
Видео материјал 

2 сата 

 Сајам књига у Београду Учесник Београд 
30.10.2016. 

Извештај 
Видео материјал 

улазница 

2.сата 
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 Митровдански дани“    у Брезни Координација 
          слушалац 

Брезна 
08.11.2016. 
 

Извештај 
Видео материјал 

 

 
4 сата 

 Презентација о реализацији 
програма за противпожарну  
заштиту.Реализатор 
 Зоран Лекић,референтППЗ. 

слушалац 
Прањани 

10.11.2016. 
Записник са седнице 

већа. 
2 сата 

 
Песнички час у Каменици слушалац 

Каменица 
02.12.2016. 

 

Извештај 
Видео материјал 

2 сата 

 
Извођење амбијенталног часа са 
дискусијом и анализом 

Водитељ 
Каменица 

16.12.2016. 
 

Писане припреме, 
листасамоевалуације, 

извештај 
Видео материјал  

8 сати 

 
Прослава Школске славе-Савиндана слушалац 

Брезна 
Срезојевци 
27.01.2017. 

Извештај 
Видео материјал 

4 сата 

 Интегративни час у Брезни Учесник Брезна 
   14.02.2017. 

Извештај 
Видео материјал 

8 сати 

 
Извештај педагога школе о 

спроведеној анкети  о учењу 
слушалац 

Прањани 
12.4.2016. 

Извештај 
 Са седнице  

наставничког већа 
2 сата 

 Школско такмичење из Техничког и 
информатичког образовања   

Организатор  . Прањани 
28.2,2017. 

Извештај 
 

5 .сата 

 ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊА  из 
техничког и информатичког 

образовања  одржаног 

       Учесник ОШ,,Десанка 
Максимовић“ 
11.03.2017 

Извештај 
Видео материјал 

 

 
5+3+2  сата 

 Обука за коришћење интерактивне 
табле у настави  

       Учесник Прањани 
    17.3.2017. 

Извештај 
Видео материјал 

 

8 сати 

 
Окружно такмичење је одржано 
26.03.2017. у О,Ш,,Ратко Митровић“. 

слушалац 
О,Ш,,Ратко 
Митровић“. 
26.03.2017. 

Извештај 
Видео материјал 

 
. 

5+7  сата 

 
Теочински дани 

       Сарадник на 
приредби 

Теочин 
19.04.2017. 

Извештај 
Видео материјал 

5 сата 

 
Републичко такмичење у Земуну        Учесник Земун 6.7.мај 2017. 

Извештај 
Видео  

7 сати 

Укупно     81 

МИЛЕВА 
ГЛИШИЋ 

проф. 
математике 

Дан школе посмтрач 
12.октобар 2016. 

ОШ „Иво Андрић“, 
Прањани 

извештај 2 

 
Међународни Сајам књига посматрач октобар 2016. 

извештај, 
фотографије 

2 

 
Обележавање Европског дана против 
трговине људима 

посматрач 
18.октобар 

2016.ОШ“Иво 
Андрић“,Брезна 

извештај, 
фотографије, 

пано 
 

2 

 
Приредба за Митровдан посматрач 

8.11.2016.ОШ“Иво 
Андрић“Брезна 

Фотографије, 
извештај 

2 

 
Присуствовање презентацији 
„Крагујевачки масакр“ 

посматрач 
19.12.2016. ОШ“Иво 

Андрић“Брезна 
Извештај 2 

 
Састављање питања за квиз знања  

децембар 2016. 
 

Питања 5 

 
Приредба за Савиндан 
 

 
посматрач 

 

27.1. 2017. ОШ „Иво 
Андрић“, Брезна 

 

 
извештај, 

фотографије 
 

2 
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Припрема и извођење 
интердисциплинарног часа  

реализатор 
14.2. 2017. ОШ „Иво 
Андрић“, Брезна 
 

Извештај,писана 
прирема за час, 
фотографије 
 

8 

 Учешће на Општинском такмичењу 
 
 

дежурни 
наставник 

25.02.2017. ОШ 
„Свети Сава“ Горњи 
Милановац 

Извештај 
2 
 

 Учешће на Општинском такмичењу 
 
 

освојено 3. 
место 

25.02.2017. ОШ 
„Свети Сава“ Горњи 
Милановац 

Извештај 
1 
 

 
Сарадник у спровођењу ОТ из 
биологије 

дежурни 
наставник 

05.03.2017. ОШ „Иво 
Андрић“ Прањани 

Извештај 5 

 
Учешће на МТ „Мислиша 2017“ 

члан радног 
тима 

09.03.2017.  
 ОШ „Иво Андрић“, 
Брезна 

Извештај, захвалница 7 

 
Мађионичарска представа „Веселе 
чаролије“ 

посматрач 
09.03.2017.  
 ОШ „Иво Андрић“, 
Брезна 

Извештај, 
фотографије 
 

2 

 
Обука за коришћење интерактивне 
табле 

учесник 
17.3. 2017. ОШ „Иво 
Андрић“, Прањани 
 

 8 

 
Учешће на Окружном такмичењу 

дежурни 
наставник 

25.03.2017. 
ОШ „Милица 
Павловић“ Чачак 

 2 

 
Акција „Очистимо Србију“ 

организатор и 
учесник 

10.04.2017.  
ОШ „Иво Андрић“, 
Брезна 

 2 

 
Манифестација „Теочински дан“ посматрач 

19.04.2017.  
ОШ „Иво Андрић“, 
Теочин 

 2 

 
Посета ПМФ и Ботаничкој башти у 
Београду 

организатор 
14.05.2017.ПМФ  
Београд 

 8 

 
Представа „Животно доба“ посматрач 

31.05.2017.  
ОШ „Иво Андрић“, 
Брезна 

 2 

 

Завршни испит прегледач 

15.06.2017. 
ОШ“ Десанка 
Максимовић“ Горњи 
Милановац 

 16 

 
Завршна приредба за Видовдан посматрач 

27.07.2017. 
ОШ „Иво Андрић“ 
Брезна 

 2 

 
Ученички парламент у Брезни координатор 

Током школске 
године 

 16 

укупно     100 

МИЛИСАВКА 
БАБОВИЋ 
проф.разредне 
наставе 

Активно учење кроз филмско 
стваралаштво, предавање 

Слушалац, 
посматрач, 
пратилац 

Сала Гимназије 
„Таковски устанак“ у 
Г.Милановцу 
30.09.2016. 

 Фотографије 2 

 Дечија недеља Организатор Каменица-школа 
03.10.2016. до 
07.10.2016. 

Извештај, 
фотографије 

6 

 Митровдан у Брезни Слушалац, 
посматрач и 
пратилац 

Брезна-школа 
08.11.2016. 

Извештај 2 

 Час посвећен Вуку Стефановићу 
Караџићу 

Организатор Каменица-школа 
09.11.2016. 

Фотографије, 
плакат,извештај 

6 
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 Трибина о толеранцији „ШИРИМО 
ЉУБАВ“ 

Слушалац, 
посматрач, 
пратилац 

ОШ „Десанка 
Максимовић“ 
Г.Милановац 
01.12.2016. 

Извештај 3 

 Радионица - Еко украси за јелку Организатор Каменица-школа 
22.12.2016. 

 Извештај и  
фотографије 

 
6 

 
 

Школска слава Свети Сава 
Приредба 

Организатор Каменица 
27.1.2017. 

Извештај 6 

 коришћење паметне табле    8 

 учестовање у Жикиној шареници    10 

 приредбе    10 

укупно     59 

АЛЕКСАНДАР 
МИЛОВАНОВИ
Ћ проф.физике 

Сајт Аутор Целе године сајт 20 сати 

 Инф.систем Доситеј Аутор Целе године Доситеј  20 сати 

 ИОП-за ученика  Писање и 
примењивање 

Током целе школске 
године, 7. разред, 
Прањани 

Планови, извештаји 10 сати 

 ИОП-за ученика  Писање и 
примењивање 

Током целе школске 
године, 6. разред, 
Каменица 

Планови, извештаји 10 сати 

 Дан школе у Прањанима Пратилац 12. октобар, Прањани Фотографије, извештај 2 сата 

 Јавни час - ,,Плава гробница''-глумац 
Тихомир Арсић 

Слушалац  8.12. Прањани Фотографије, извештај 2 сата 

 Сајам науке Водич  16.12. Београд Фотофрафије, извештај 6 сати 

 ,,Знање је благо'', квиз знања 
организован у школи 

Састављање 
питања из 
физике 

Децембар Извештај, захвалница 2 сата 

 ,,GM green fest’’ , еколошке 
радионице, представљање радова 
ученика, трибина 

Посетилац 27.12.2016 Извештај 2 сата 

 Савиндан посматрач 27.1. 2017. Прањани Фотографије, извештај 2 сата 

укупно     76 

ИВАНА 
МИЛЕКИЋ 

проф.историје 

 
Обележавање дана језика – 
приредиле наставнице енглеског и 
немачког језика 
 

присуство Каменица извештај 2 

 
 
Дан школе у Прањанима 
 

присуство 12. 10. 2016. гос извештај 2 

 
 
Дечија недеља 
 

присуство 3 до 7. 10. 2016. год. извештај 4 

 

 
Час амбијенталног учења 
Спомен парк Шумарице 
 

присуство 3. 11. 2016. год. извештај             6 
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Песнички час Милетић Милоша 
 

присуство 2. 12. 2016. год извештај 2 

 

 
Час посвећен одласку ђака на излет у 
Спомен парк Шумарице 
 

организатор 19.12. 2016.год. Извештај 6 

  
Квиз ,,Знање је благо,, 
 
 

учешће 11. 1. 2017. год. извештај  
2 

 интегративни час реализатор 22.2.2017. извештај 8 

 Позоришна представа „Веселе 

чаролије“ (Позориште из Ниша) 

Присуство 9.03.2017 извештај 2 

 Окружно такмичење Учешће 23.04.2017 извештај 4 

 Позоришна представа „Деца су увек 

у праву“ – школска сцена 

Присуство 17.05.2017 извештај 2 

 Републичко такмичење Учешће 14.05.2017 извештај 6 

 Приредба поводом завршетка 

школске године 

Учешће 28.06.2017 извештај 2 

укупно     48 

СЛАВИЦА 
ЈОВИЋЕВИЋ 
БАБОВИЋ 
проф.српског 
језика 

Дан школе  посматрач 
12.октобар 2016. 
ОШ „Иво Андрић“, 
Прањани 

извештај 2 

 Међународни Сајам књига  посматрач октобар 2016.  извештај 2 

 
Обележавање Европског дана борбе 
против трговине људима 

реализатоар 
18.октобар 2016.ОШ 

„Иво Андрић“,Брезна 

извештај, 
фотографије, 

пано 
 

2 

 Приредба за Митровдан   реализатор 
8.11.2016.ОШ „Иво 
Андрић“Брезна 

Фотографије, 
извештај 

7 

 
Уређивање паноа посвећеног Св.  
Димитрију 

 реализатор 
новембар 2016.  
ОШ „Иво 
Андрић“Брезна 

извештај,пано у холу 
школе 

2 

 
Састављање питања за квиз знања из 
области српског језика 

аутор 
децембар 2016. 
 

Питања 2 

 
Приредба за Савиндан 
 

Реализатор 
 

27.1. 2017. ОШ „Иво 
Андрић“, Брезна 

извештај, 
фотографије 

7 
 

 
Интегративни час (српски језик, 
физика, хемија, ТИО, математика) 

реализатор 
14.2. 2017. ОШ „Иво 
Андрић“, Брезна 

извештај 
фотографије 

8 

 
Књижевна олимпијада – општинско 
такмичење 

освојено 2. 
место 

2.3.2017. ОШ 
„Десанка 
Максимовић“,  

извештај, 4 

 
Општинско такмичење из српског 
језика и језичке културе 

члан комисије  
за 6. разред 
 

13.3.2017. ОШ 
„Момчило 
Настасијевић“,  

извештај 2 

 
Окружно такмичење – Књижевна 
олимпијада 

члан комисије за 
7. разред 

1.4.2017. ОШ „Вук 
Караџић“, Чачак 

извештај 2 
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Окружно такмичење из срског језика 
и језичке културе 

освојено друго 
место  

9.4.2017. ОШ „Вук 
Караџић“, Чачак 

извештај 5 

 
Литерарни конкурси – 
 „ Крв живот значи“ и „Завичај“ 

освојено прво, 
друго и треће 
место  

април 2017. Извештај 6 

УКУПНО     51 

СЛОБОДАНКА 
ГАВРИЛОВИЋ 
проф.сепског 
јез 

 
          Дечја недеља 

посматрач 
ОШ ,,Иво Андрић'' 

Каменица 
 

Извештај 2 

  
Дан школе 

 
слушалац 

ОШ ,,Иво Андрић'' 
Прањани 

12.10.2016. 

Изештај  
1 

  
Школски крос 

 
организатор 

ОШ ,,Иво Андрић'' 
Каменица 
29.9.2016. 

Извештај   
3 

  
Израда паноа о Вуку Караџићу 

 
аутор 

ОШ „Иво Андрић“  
Каменица 
7. 11.2016. 

Извештај  
3 

 Митровдан у Брезни 
Слушалац(посма

трач) 

ОШ „Иво Андрић“ 
Брезна 

8.11.2016. 
Извештај 1 

 Песнички час  организатор 
ОШ „Иво Андрић“  

Каменица 
2.12.2016. 

Извештај 3 

 Учешће у припреми квиза 
Састављање 

питања 
ОШ „Иво Андрић“  

Прањани  
извештај 2 

 Приредба за Савиндан организатор 
ОШ „Иво Андрић“  

Каменица 
27.1.2017. 

извештај 6 

 Тим за инклузивно образовање координатор 
ОШ „Иво Андрић“  

Каменица 
(септембар- јануар) 

Записник са састанка, 
ИОП за ученика, 

извештаји 
5 

 Ученички парламент координатор 
ОШ „Иво Андрић“  

Каменица 
(септембар- јануар) 

Извештај, 
записници 

3 

 
Тим за самовредновање (настава и 
учење) 

члан 
ОШ „Иво Андрић“  

Прањани 
Извештаји, записници 

Тима 
2 

 
Тим за културу, спорт, јавну 
делатност школе 

координатор 
ОШ „Иво Андрић“  

Каменица 
(септембар- јануар) 

Извештаји, записници 
Тима 

3 

 
 

Дан матерњег језика 
Аутор (израда 

паноа) 

 
ОШ ,,Иво Андрић'' 

Каменица                              
22.2 .2017. 

Извештај 2 

 
Интегративна настава         „Храст који 
нас окупља и чува“ 

учесник 
ОШ ,,Иво Андрић'' 

Каменица      од 
22.2.до 24.2. 2017. 

Извештај 6 

 Приредба поводом 8. марта организатор 
ОШ „Иво Андрић“ 

Каменица       
7.3.2017.         

Извештај  7 

 
Позоришна представа „Веселе 
чаролије“ 

Посматрач(прати
лац) 

ОШ ,,Иво Андрић'' 
Каменица            
9.3.2017. 

Извештај 2 

 
 
Обука за коришћење интерактивне 
табле у настави 

 
учесник 

ОШ ,,Иво Андрић'' 
Прањани                 
17.3.2017. 

 
                  Потврда 

 
8 

 

 
Општинско такмичење из српског 
језика 

   
         Прегледање 
тестова  

ОШ „Момчило 
Настасијевић“ Горњи 

Милановац      
18.3.2017. 

 
 Записник Стручног већа 

 
2 
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Окружно такмичење Књижевна 
олимпијада 

 
Дежурство; 
припрема 
ученика за 
такмичење 

ОШ „Вук Караџић“    
              Чачак   
             1.4.2017. 

 
             Извештај  

 
10 

 

 
Републичко такмичење Књижевна 
олимпијада  

 
Припрема 
ученика за 
такмичење 

 
Гимназија                 
Сремски Карловци       
13.5.2017. 

 
             Извештај 

 
2 

 
Еколошка акција    „Очистимо наш 

град и општину“ 
 

              Учесник 
(пратилац) 

ОШ ,,Иво Андрић'' 
Каменица           
7.4.2017. 

 
               Извештај  

 
2 

 
 
Теочински дани  

 
Посма

трач (слушалац) 

 
Школа у Теочину          

19.4.2017. 

 
Извештај 

 
2 

 
Учешће у манифестацији „Пролеће 
уживо“ 

слушалац 
ОШ „Иво Андрић“  

Каменица 
16.5.2017. 

Потврда 2 

 
Школска сцена –представа „Деца су 
увек у праву“ 

Редитељ 
представе 

 
ОШ „Иво Андрић“  

Каменица 
17.5.2017. 

Извештај,фотографије 10 

 Балетска представа „Животна доба“ посматрач 
ОШ „Иво Андрић“  

Каменица 
31.5.2017. 

Извештај 2 

 Тим за ПО координатор 
ОШ „Иво Андрић“  

Прањани              
током године 

Програм ПО, извештаји 5 

 

Тим за инклузивно образовање  
         

члан 

 
ОШ „Иво Андрић“  

Каменица                   
током године 

Записник са састанка, 
ИОП за ученика, 

извештаји 

 
5 

 

 
Тим за културу, спорт, јавну 
делатност школе 

 
                    члан 

 
ОШ „Иво Андрић“  

Каменица                      
током године 

             
            Извештаји 

 
5 

 

 
Тим за самовредновање(Настава и 
учење) 

 
      

учесник 

 
ОШ „Иво Андрић“  

Прањани               
током године 

 
Извештаји, записници 

Тима 

 
5 

 

 
Завршни испит  

 
прегледач 

ОШ „Десанка 
Максимовић“  Горњи 

Милановац          
14.6.2017. 

 
Решење о задужењу 

 
8 

 

Приредба за крај школске године  
организатор 

ОШ „Иво Андрић“  
Каменица 

28.6.2017. 

 
Извештај 

 
7 

Укупно сати     126 

ЈЕЛЕНА 
ГУЈАНИЧИЋ 
проф.биологиј
е 

ИОП-за ученика  Писање и 
примењивање 

Током целе школске 
године, 7. разред, 
Прањани 

Планови, извештаји 10 сати 

 Дан школе у Прањанима Пратилац 12. октобар, Прањани Фотографије, извештај 2 сата 

 Дан школе у Брезни Пратилац 8.11.2016.Брезна Фотографије, извештај 2 сата 

 
Јавни час –Посета Шумарицама Слушалац  5.12. Прањани Фотографије, извештај 2 сата 

 
Сајам науке Водич  16.12. Београд Фотофрафије, извештај 6 сати 
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,,Знање је благо'', квиз знања 
организован у школи 

Састављање 
питања из 
физике 

Децембар Извештај, захвалница 2 сата 

 
Савиндан посматрач 27.1. 2017.  

Брезна и Срезојевци 
Фотографије, извештај 2 сата 

 
Актив наставника биологије општине 

ГМ, састанак 
Учесник 

21.2.2017., год, ОШ 
,,Краљ Александар I'', 

Г.Милановац 
Извештај 

 
1 сат 

 
општинско такмичење организацији 8.3.2017. резултати          7 

 Припрема за општинско такмичење Наставник 

I-место 3, II-место  
2,III-место 1 
             05.3.2014. год. 

ОШ ,,Иво Андрић'', 
Прањани 

Ранг листа МПН и 
других организатора 

такмичења 

6 х 3= 18 
2 х 2= 4         25 
3 х 1 = 3 

 
,,Глас и говор,, интегративни час  Водитељ 14.3.2017. год., 

Прањани 
Извештај, писана 

припрема,  
8 сати 

 
Обука за коришћење интерактивне 

табле у настави 
Учесник 17. 03. 2017. год., 

Прањани 
Извештај, сертификат          8 сати 

 
ЕКО КВИЗ Састављање 

питања 
Април            2  сата 

 
Теочински дани Посматрач 19. 04. 2017. Год., 

Теочин 
Извештај, 

фотографије 
2 сата 

 

Скупштина подружнице Српског 
биолошког друштва „Стеван 

Јаковљевић” Крагујевац – 
Подружница   Чачак. 

 
Учесник 

 
20. 04. 2017. год., 

Агрономски 
факултет, Чачак 

Извештај, фотографије, 
штампа 

 
2 сата 

 Окружно такмичење из биологије 
Организација и 

вођење ученика, 
члан комисије 

23.4.2014.године 
ОШ ,,Филип 

Филиповић'', Чачак 
Извештај 

 
2 сата 

 Припрема за окружно такмичење Наставник 

I-место 6, II-место 5, 
III-место 4 

23.4.2014.године 
ОШ ,,Филип 
Филиповић'',     
                   Чачак 

 

Ранг листа МПН и 
других организатора 

такмичења 

1 х 6= 6 
5 х 5= 25      35 
1 х 4= 4 

 
Манифестација „Spring alive-Пролеће 

уживо“ 
Организатор 
предавања 

28.04.2017.год., 
Брезна 

Извештај, потврда 4 сата 

 
Посета Хемијском факултету и 
Ботаничкој башти 

Организација и 
вођење ученика 

14. 05. 2017. год., 
ПМФ Београд 

Извештај, слике 6 сати 

 
Манифестација „Spring alive-Пролеће 
уживо“ 

Организатор 
предавања 

16. 05. 2017. год., 
Прањани 

Извештај, потврда 4 сата 

 Међународни дан биодиверзитета 
Припрема, 

организација и 
реализација 

22. 05. 2017. год., 
Брезна 

Слике, извештај, пано 6 сати 

 Представа „ Животно доба“ Посматрач 
31. мај 2017. год., 

Брезна 
Извештај, слике 2 сата 

Број сати:     140 

НЕВЕНКА 
ВИДИЈЕВИЋ 
проф.биологиј
е 

.Дан школе присуство 12.10.2016.Прањани  2 

 2.израда иоп-а аутор 1 .10 2016.Каменица Извештај о иоп-у 10 
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 3.израда прилагођених планова -5 
разред-за 2 ученика 

аутор 1.10.2016.Каменица Извештај о иоп-у 20 

 4.Свети Сава  присуство 27.01.2017.Каменица извештај 2 

 
3.Сајам науке пратилац Децембар 2017. извештај 2 

 

 
општинско такмичење организација 8.3.2017. резултати 7 

 деца су увек у праву посматрач 17.5.2017.  2 

Укупно      45 

ДЕЈАН 
ЈЕВЕРИЦА 
проф.физичког 

 

Учешће у организацији „ 
Митровдана“ 

организатор 8.11.2016 извештај 4 

 
Организација школског кроса у 
Брезни 

организатор 7.10.2016 извештај 4 

 Учествовање у активностима 
везаним за Дан школе 

 
организатор 

 
12.10.2016 

 
извештај 

 
          2 

 
Школско такмичење у стоном тенису 
у Брезни 

организатор 4.10.2016 извештај 6 

 
Општинско такмичење у стоном 
тенису у Г.Милановцу 

Учешће 6.10.2016 извештај 4 

 
Окружно такмичење у стоном тенису 
у Чачку 

Учешће 27.10.2016 извештај           4 

Укупно      24 

БОЈАН 
ЂУРОВИЋ 
проф.разредне 
наставе 

Активно учење кроз филмско 
стваралаштво, предавање 

Слушалац, 
посматрач, 
пратилац 

Сала Гимназије 
„Таковски устанак“ у 
Г.Милановцу 
30.09.2016. 

Фотографије 2 

 Школски крос Слушалац, 
посматрач, 
пратилац 

Школа уз Каменици 
Г.Милановцу 
30.09.2016. 

Извештај 2 

 Дечија недеља Организатор Каменица школа 
03.10.2016. до 
07.10.2016. 

Извештај, 
фотографије 

6 

 Митровдан у Брезни Припрема и 
вођење ученика, 
слушалац,  

Брезна-школа 
08.11.2016. 

Извештај 3 

 Час посвећен Вуку Стефановићу 
Караџићу 

Организатор Каменица школа 
09.11.2016. 

Фотографије, 
плакат,извештај 

6 
 

 Трибина о толеранцији„ШИРИМО 
ЉУБАВ“ 

Слушалац, 
посматрач, 
пратилац 

ОШ „Десанка 
Максимовић“ 
Г.Милановац 
01.12.2016. 

Извештај 3 

 Радионица - Еко украси за јелку Организатор Каменица школа 
22.12.2016. 

 Извештај и  
фотографије 

 
6 

 Школска слава Свети Сава 
Приредба 

Организатор Каменица 
27.01.2017. 

Извештај 6 

 Коришћење паметне табле    8 

 супервизор ЗИ    8 

Укупно      53 

ДРАГАН 
АЛУРОВИЋ 

наст.разредне 
наставе 

Израда распореда часова редовне 
наставе 
 
 
 

Реализатор ОШ „Иво Андрић“ Распоред часова 20 

 
 
Школски крос  

Сарадник ОШ „Иво Андрић“ Извештај 5 
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Пријем првака у ђачку заједницу 
 

Аутор Учитељи и ученици Извештај 10 

 
 
Дечја недељ 

 
Аутор 

Учитељи,   
Извештај 

 
10 

 Дечја недеља Реализатор Учитељи,  Извештај 7 

 
Дан школе 
 

Реализатор Учитељи и 
наставници 

Извештај 7 
 
 

 
Дан здрава хране 
 

Реализатор Учитељи Извештај 7 

 
У сусрет Новој години Реализатор Учитељи Извештај 7 

 
Школско такмичење из математике 
 
 

Реализатор Учитељи и 
наставници 
математике 

Извештај 7 

 
Савиндан 
 

Реализатор Ушитељи, Извештај 7 

Укупно      93 

НЕНАД 
ТЕШОВИЋ 

проф.разредне 
наставе 

Израда распореда часова редовне 
наставе 

Реализатор ОШ „Иво Андрић“ Распоред часова 20 

 
Школски крос  Сарадник ОШ „Иво Андрић“ Извештај 5 

 
Пријем првака у ђачку заједницу 
 

Аутор Учитељи и ученици Извештај 10 

 
 
Дечја недеља 

 
Аутор 

Учитељи,   
Извештај 

 
10 

 
Дечја недеља 
 

Реализатор Учитељи,  Извештај 7 
 

 
Дан школе 
 

Реализатор Учитељи и 
наставници 

Извештај 7 

 
Митровдан Прослава и 

приредба 
 

Организатор Извештај 10 

 
Митровдан Прослава и 

приредба 
 

Реализатор Извештај 7 

 
Дан здрава хране 
 

Реализатор Учитељи, н Извештај 7 

 
У сусрет Новој години Реализатор Учитељи Извештај 7 

 
Школско такмичење из математике 

 
 

Реализатор Учитељи и 
наставници 
математике 

Извештај 7 

 
Савиндан Реализатор Ушитељи,н Извештај 7 

укупно     104 

БРАНКА 
РАЈЧЕВИЋ 
проф.разредне 
наставе 

Час посвећен Вуку Стефановићу 
Караџићу 

реализатор 
 

ОШ ,,Иво Андрић“, 
Прањани 8.11.2016. 

извештај 
фотографије 

8 

 
Посета Шумарицама слушалац 

ОШ ,,Иво Андрић“, 
Прањани 10.11.2016. 

Записник са 
Наставничког већа 

2 

 
Дан школе слушалац 

ОШ ,,Иво Андрић“, 
Прањани 10.11.2016. 

Записник са 
Наставничког већа 

2 

 
Обележавање Дмитровдана у Брезни слушалац 

ОШ ,,Иво Андрић“, 
Прањани 10.11.2016. 

Записник са 
Наставничког већа 

2 

 
Семинар- Како мислити другачије слушалац 

ОШ ,,Иво Андрић“, 
Прањани 10.11.2016. 

Записник са 
Наставничког већа 

2 
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Успех и владање на крају првог 
тромесечја 

слушалац 
ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани 10.11.2016. 
Записник са 

Наставничког већа 
2 

 
Извештај са Андрићијаде- посета 
школи ,,Иво Андрић“, Београд 

слушалац 
ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани 10.11.2016. 
Записник са 

Наставничког већа 
2 

 
Сагоревање и услови горења – 
противпожарна заштита 

слушалац 
ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани 10.11.2016. 
Записник са 

Наставничког већа 
2 

 
интегративни час    32 

 коришћење паметне табле    8 

Укупно      
62 

АНА 
МИЛОВАНОВИ
Ћ 
проф.разредне 
наставе 

Седница Наставничког већа 

 
слушалац 

 
Наст.канцеларија 

12.9.2016. 

 
Записник 

 
1 

 
Час посвећен Вуку Караџићу 

посматрач, 
слушалац 

Учионица 8.11.2016. Извештај са часа 
  2 

 
72. годишњица Мисија ,,Халијард“ 

 
слушалац, 
посматрач 

Учионица, 
18.11.2016. 

 
Извештај 

 
2 

 
Квиз знања ,,Свезналица“ 

посматрач, 
слушалац, 

учесник 
12.01.2017. Извештај  

2 

 
Прослава школске славе-Савиндан 

 
организатор 

 
27.01.2017. 

 

 
Извештај  

 
2 

 
Интегративни час 

   32 

 
Коришћење интерактивне табле у 
процесу наставе 

 17.3.2017.  8 

укупно     49 

СЛАВИЦА 
ЈЕВТОВИЋ 
проф.разредне 
наставе 

Тематски дан – Школа без зидова 
аутор 

организатор 
реализатор 

ОШ ,,Иво Андрић“, 
Прањани , 

непосредна околина 
школе 26.9.2016. 

Писана припрема, 
извештај, фотографије 

40 

 
Час посвећен Вуку Стефановићу 
Караџићу 

реализатор 
 

ОШ ,,Иво Андрић“, 
Прањани 8.11.2016. 

извештај 
фотографије 

8 

 
Посета Шумарицама слушалац 

ОШ ,,Иво Андрић“, 
Прањани 10.11.2016. 

Записник са 
Наставничког већа 

2 

 

Дан школе слушалац 
ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани 10.11.2016. 
Записник са 

Наставничког већа 
2 

 

Обележавање Дмитровдана у Брезни слушалац 
ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани 10.11.2016. 
Записник са 

Наставничког већа 
2 

 
Успех и владање на крају првог 
тромесечја 

слушалац 
ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани 10.11.2016. 
Записник са 

Наставничког већа 
2 

 
Извештај са Андрићијаде- посета 
школи ,,Иво Андрић“, Београд 

слушалац 
ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани 10.11.2016. 
Записник са 

Наставничког већа 
2 

 
Сагоревање и услови горења – 
противпожарна заштита 

слушалац 
ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани 10.11.2016. 
Записник са 

Наставничког већа 
2 

 
Крагујевачка трагедија-Крвава бајка слушалац 

ОШ ,,Иво Андрић“, 
Прањани 29.11.2016. 

извештај 
фотографије 

2 
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Менторски рад ( рад са студентом) 

Ментор студенту 
Ивани 

Миловановић 

ОШ ,,Иво Андрић“, 
Прањани од 19.12. до 

23. 12. 2016. 
 12 

 
Обележавање Дечје недеље 

реализатор 
пратилац 
слушалац 

ОШ ,,Иво Андрић“, 
Прањани,  3.10.-

9.10.2016. 

извештај 
фотографије 

15 

 
Обележавање Дана школе 

реализатор 
пратилац 
слушалац 

ОШ ,,Иво Андрић“, 
Прањани, 12.10.2016. 

извештај 
фотографије 

5 

 
Дан здраве хране 

реализатор 
 

ОШ ,,Иво Андрић“, 
Прањани, 16.10.2016. 

извештај 
фотографије 

5 

 
Концерт представника Америчке 
амбасаде 

пратилац 
слушалац 

ОШ ,,Иво Андрић“, 
Прањани, 18.11.2016. 

извештај 
фотографије 

2 

 

Кићење јелке од рециклажног 
материјала 

реализатор 
пратилац  

Културни центар, 
Горњи Милановац, 
ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани,  
27.и29.12.2016. 

извештај 
фотографије 

4 

 
Обележавање школске славе - 
Савиндана 

реализатор 
пратилац 
слушалац 

ОШ ,,Иво Андрић“, 
Прањани 27.1.2017. 

извештај 
фотографије 

2 

Укупно      107 

ЈЕЛЕНА 
ДРМАНАЦ 
психолог 

Састанак подружнице АССМО за 
Моравички округ 

учесник Гимазија у Чачку 
21.9.2016. 

Извештај,  2 

 Превенција трговине људима организовање и 
присуство 
предавању 

12.10.2016. извештај 6 

 Угледни час Присуство и 
анализа 

 извештај 2 

 Едукација из Гешталт психотерапије Присуство 
предавањима и 
радионицама 

током године потврде 5 

 Активности Вршњачког тима координатор Током године Записници, извештаји 5 

 Састанак Актива стручних сарадника 

Моравичког округа 

учесник 18.5.2017. извештај 2 

 Састанак Подружнице ДПС 

Моравичког округа 

учесник 8.6.2017. извештај 2 

 Обука за паметну таблу учесник  извештај 7 

 Промоција Е уџбеника издавачке 

куће БИГЗ 

учесник 20.4.2017. уверење 2 

укупно 
    33 

ГОРДАНА 
ПОПОВИЋ 
библиотекар и 
пом. 
директора 

Присуство  часу 

посматрач, 
слушалац 

Час у природи 
26.9.2016. 

евалуaциони лист  
2 

 Присуство радном састанку 
Подружнице Друштва школских 
библиотекара 

слушалац Регионални центар 
Чачак,14.10.2016. 

 
потврда 

 
3 

 
Присуство  часу 

посматрач, 
слушалац 

учионица7.раз. 
18.10.2016. 

 
2 

 
Присуство  часу 

посматрач, 
слушалац 

Учионица 5. разреда-
Брезна 

24.10.2016. 

евалуaциони лист 
 
 

 
 

2 
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Присуство  часу 

посматрач, 
слушалац 

 
учионица 8.раз. 

Каменица 
25.10.2016. 

 
евалуaциони лист 

 
2 

 

Присуство  часу 

посматрач, 
слушалац 

 
учионица 2.и 4. 

разреда 
Каменица 
25.10.201 

 
евалуaциони лист 

 

 
2 

 

Присуство  часу 

посматрач, 
слушалац 

25.10.2016. 
учионица 1.и 4. 

разреда 
Каменица 

 
 

евалуaциони лист 

 
 

2 

 
Присуство  часу 

посматрач, 
слушалац 

 
учионица Гојна Гора 

26.10.2016. 

 
евалуaциони лист 

 

 
2 

 
Амбијентално учење-Спомен –парк 
,,21.октобар “ 

 
пратилац, 

посматрач, 
слушалац 

Спомен 
парк,,21.октобар “ 

Крагујевац 
3.11.2016. 

 
извештај 

 
3 

 
Час посвећен Вуку С.Караџићу 

посматрач, 
слушалац 

учионица 2.разреда, 
8.11.2016. 

 
извештај 

 
1 

 
Обележавање 72. годишњице мисије 
Халијард 

присуство, 
посматрач, 
слушалац 

18.11.2016.године извештај, 
фотографије, 
Летопис,Сајт 

1 

 
Обука за стручне библиотечке 
послове 

 
слушалац 

Зграда старог 
суда,Г.Милановац 

 
1.12.2016. 

 
 

извештај, 
потврда 

 
3 

 
Присуство часу у Брезни 

присуство, 
посматрач, 
слушалац 

 
Брезна 

14.2.2017. 

  
3 

 
Присуство часу у  Каменици 

присуство, 
посматрач, 
слушалац 

 
Каменица 
22.2.2017. 

  
3 

 Маскенбал присуство, 
посматрач, 
слушалац 

Прањани 
2.3.2017. 

извештај, 
фотографије, 
Летопис,Сајт 

 
1 

 Представа „Ми деца са станице ЗОО“ Посматрач,гледа
лац 

Дом културе Чачак 
9.3.2017. 

 
Извештај, фотографије 

3 

 Oбука за коришћење интерактивне 
табле у настави 

присуство, 
посматрач, 
слушалац 

учионица са 
интерактивном 
таблом 
17.3.2017. 

 
Извештај, фотографије 

8 

 Израда стручног каталога посматрач,слуша
лац, учесник у 
раду 

библиотекари 
општине Горњи 

Милановац 
31.3.2017. 

извештај, 
потврда 

 

4 

 Представа ,, Трнова Ружица “  организатор, 
реализатор 

мала хала  
3.4.2017. 

извештај, 
фотографије 

3 

 Завичајни писци организатор мала хала  
3.4.2017. 

Извештај, фотографије 1 
 

 Пробни завршни испит дежурни 
наставник 

спортска хала 
7.4.2017. 

Извештај, фотографије  
2 

 Предавање о птицама ,, Пролеће 
уживо“ 

посматрач, 
слушалац,гледал
ац 

учионица 2.разреда Извештај, фотографије 1 
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 Пети Теочински дани посматрач,слуша
лац,гледалац 

учионица у Теочину 
18.4.2017. 

Извештај, фотографије, 
Летопис,Сајт 

1 

 Хуманитарна акција прикупљања 
књига 

организатор Школска библиотека Извештај, прикупљене 
књиге 

3 

 Представа Лутка евровизија посматрач,гледа
лац 

спортска хала 
17.5.2017. 

Извештај, фотографије 1 

 Представа ,, Животна доба “ посматрач,гледа
лац 

мала хала  
31.5.2017. 

Извештај, фотографије 1 

 Ревизија књижног фонда посматрач,слуша
лац, учесник у 
раду 

Бублиокутак у Чачку 
20.6.2017. године 

извештај, 
потврда 

 

3 

укупно     63 

АНА 
ПЕТРОВИЋ 

проф. 
разредне 
наставе 

Активно учење кроз филмско 
стваралаштво 

слушалац Гимназика 
Г:Милановац 

30.9.2016. 

фотографија 2 

 
Милановалка премијера филма 
„немирна 

слушалац Гимназика 
Г:Милановац 

30.9.2016. 

фотографија 2 

 
Дечија недеља  организатор ОШ „Иво 

Андрић“Теочин 
3-7.10.2016. 

Извештај, фотографије  15 

 
Митровдан у Брезни Организатор 

превоза деце 
ОШ „Иво Андрић“ 
Брезна 8.11.2016. 

Извештај  3 

 
Час посвећен Вуку Стефановићу 
Караџићу 

организатор ОШ „Иво 
Андрић“Теочин 

9.11.2016. 

Извештај, фотографије  8 

 
Трибина о толеранцији „ширимо 
љубав“ 

слушалац ОШ „десанка 
Максимовић“ГМ1.12.

2016 

Извештај  3 

 
Радионица Еко-украси за јелку организатор ОШ „Иво 

Андрић“Теочин 
22.12.2016. 

Извештај, фотографије  6 

 
Квиз „Свезналица“ Слушалац, 

учесник 
ОШ „Иво Андрић“ 

Прањани 12.1.2017. 
Извештај , фотографије, 

текст у новинама 
Таковске 

10 

 
Школска слава Свети Сава Организатор 

приредбе 
ОШ „Иво Андрић“ 

Брезна 
Извештај  6 

 
интегративни час    32 

 Теочински дани    20 

 приредбе    10 

 
Коришћење паметне табле    8 

 дежурство ЗИ    8 

укупно     133 

ВЕРА 
ТРНАВАЦпроф

.разредне 
наставе 

Сагоревање и услови сагоревања-
противпожарна заштита 

слушалац ОШ“Иво Андрић“ 
Прањани 10.11.2016. 

Записник  2 

 
Дечија недеља организатор ОШ“Иво Андрић“ 

Г.Гора 3-7.10.2016. 
Извештај, фотографија 15 

 
Обележавање дана школе слушалац ОШ „Иво Андрић“ 

Прањани 12.10.2016. 
извештај 2 
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Кићење јелке и приредба за 
новогодишње празнике 

Организатор, 
реализатор 

ОШ“Иво Андрић“ 
Г.Гора 30.12.2016. 

Извештај, фотографија 3 

 
Школска слава Свети Сава Организатор  ОШ“Иво Андрић“ 

Г.Гора 27.1.2017. 
Извештај, фотографија 5 

 
Коришћење паметне тале    8 

  Квиз свезналица  12.1.2017.  10 

 Интегративни час    32 

 
Приредбе    10 

 окружно такмичење    5 

 маскенбал    3 

укупно     95 

ВЕЛИМИР 
АЛЕКСАНДРОВ  

проф. 
географије 

 
Актив географа МО 

учесник 
1.10.2016.г. 

Регионални центар 
Чачак 

записник и списак 
учесника 

2 

 
 

 Манифестација  „Анндрићевијада  -  
ширимо љубав“ 

учесник 
6-9.10.2016.г. 

ОШ „Иво Андрић“ 
Раковица 

извештај, фотографије, 
Летопис школе 

20 

 
 

Посета Сајма књига 
 

учесник 
30.10.2016.г. 

Београд 
извештај 2 

 
Презентација „Противпожарне 

обуке“-Зоран Лекић 
слушалац 

10.11.2016. 
„Иво Андрић“ 

Прањани 

Записник Наставничког 
већа 

2 

 
 

Годишњица  мисије Халијард 
посматрач 

18.11.2016. 
„Иво Андрић“ 

Прањани 

извештај,фотографије, 
Летопис школе 

2 

 Јавни час „Крвава бајка“ асистент 
29.11.2016. 

„Иво Андрић“ 
Прањани 

Извештај, презентација 
за час,евалуациони 
листићи,записник 

стручног већа, видео 
снимак часа  

4 

 

 
Предавање глумца Тихомира Арсића- 

„Србија у Великом рату“ 
 

слушалац 
8.12.2016. 

„Иво Андрић“ 
Прањани 

извештај, Књига 
дежурства,Летопис 

школе 
2 

 

 
Фестивал науке 

 
 

организатор 
15.12.2016. 

Београд 
извештај 6 

 

 
Квиз „Знање је благо“ 

 
посматрач 

12.1.2017.г. 
„Иво Андрић“ 

Прањани 

извештај,квиз, Летопис 
школе,записник 

Стручног већа 
2 

 

 
Прослава Савиндана 

 
 

посматрач 
27.1.2017.г. 

„Иво Андрић“ 
Прањани 

извештај,Летопис школе 2 

 

 
Актив географа МО 

 
 

учесник 
10.2.2017.г. 

Регионални центар 
Чачак 

записник и списак 
учесника 

2 

 
Општинско такмичење из географије 

у ОШ „Арсеније Лома“ Рудник 
учесник 

12.3.2017. 
ОШ „Арсеније Лома“ 

Рудник 

записник Стручног већа, 
ранг листе такмичара 

3 

 
Семинар „Коришћење 

мултимедијалне табле“ 
учесник 

17.3.2017. 
ОШ„Иво Андрић“ 

Прањани 

извештај, летопис 
школе 

8 
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Изложба “800 година од крунисања 

Стефана Првовенчаног“ 
посматрач 

20.4.2017. 
ОШ„Иво Андрић“ 

Прањани 

записник Стручног већа, 
фотографије 

2 

 
Корелативни час СР Немачка –

обрада- 6. раз. ИО Брезна 
реализатор, 
организатор 

29.3.2017. 
ОШ„Иво Андрић“ 

Прањани 

припрема наставника, 
разредна 

књига,фотографије, ППТ 
презентација 

8 

 

Еколошка акција „ Очистимо нашу 
општину“ –чишћење варошице 

Прањани 
учесник 

7.4.2017. 
ОШ„Иво Андрић“ 

Прањани 

летопис школе, 
фотографије и 

извештаји комуналних 
инспектора 

2 

 

Предавање удружења Сове на 
опрезу 

тема „ Пролеће уживо“  
слушалац 

16.5.2017. 
ОШ„Иво Андрић“ 

Прањани 
потврда 2 

 

Позоришно- балетска представа 
„Животна доба“ групе Шарени 

сунцокрет из Београда 
посматрач 

31.5.2017. 
ОШ„Иво Андрић“ 

Прањани, ИО Брезна 
извештај 1 

 
Приредба за крај шк.године 

 
посматрач 28.6.2017. Прањани летопис, фотографије 2 

укупно 
     

74 
БРАТИСЛАВ 
СРЕДОЈЕВИЋ 

доктор 
математике 

Дан школе посматрач 12.10.2016. 
ОШ "Иво Андрић" 
Прањани 

Извештај 2 

 
Приредба за Савиндан 
 

 
посматрач 
 

27.1. 2017. ОШ „Иво 
Андрић“ Прањани 
 

 
извештај, 
фотографије 
 
 
 

2 
 
 
 
 

 Ажурирање сајта школе администратор 
Прво полугодиште 
школске 2016/2017. 

Сајт школе 20 

 
Ажурирање блога "Математиком до 
снова" 

администратор 
Прво полугодиште 
школске 2016/2017. 

Блог 20 

 завршни испит прегледач 15.6.2017.  16 

Укупно сати 
     

60 

МИЛЕНКО 
ПЕТРОВИЋ 

 Проф 
.математике 

Дан школе посматрач 12.10.2016. 
ОШ "Иво Андрић" 
Прањани 

Извештај 2 

 
Приредба за Савиндан 
 

 
посматрач 
 

27.1. 2017. ОШ „Иво 
Андрић“ Каменица 
 

 
извештај, 
фотографије 
 

2 
 
 
 
 

 Приредба за Митровдан   посматрач 
8.11.2016.ОШ“Иво 
Андрић“Брезна 

Фотографије, 
извештај 

2 

 
Обука за коришћење интерактивне 
табле 

учесник 
17.3. 2017. ОШ „Иво 
Андрић“, Прањани 
 

Извештај, уверење 8 

 Манифестација „Теочински дани“ посматрач 
19.04.2017.  
ОШ „Иво Андрић“, 
Теочин 

Извештај, фотографије 2 

 Завршна приредба за Видовдан посматрач 
28.06.2017. 
ОШ „Иво Андрић“ 
Брезна 

Извештај, фотографије 2 

 интегративни час  22.2.2017.  8 

укупно 
     

26 
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ИВАНА 
ЧОЛОВИЋ 

проф.немачког 
језика 

 Обележавање Европског дана 
страних језика 

Реализатор у 
прављењу и 

излагању паноа 

26.09.2016. год, 
Прањани,Каменица 

Писана припрема и 
завршени панои 

3 сата 

 

Дан школе у Прањанима, приредба Припрема 
приредбе 

12.10.2016. год, 
Прањани 

Извештај 5 сати 

укупно 
     

8 

СНЕЖАНА 
ГОЛУБОВ  

проф.разредне 
наставе 

Обележавање Дечје недеље    реализатор 
пратилац   
слушалац   

 
3.10.-10.10.2016. 

 

Извештај, 
фотографије 

 
15 

 
Права и дужности ученика слушалац Учионица 1.разреда 

4.-5.10.2016. 
Приказ презентације 
извештаји  Летопис 

1 

 
Обележавање Дана школе реализатор 

пратилац      
Школа 

12.10.2016. 
Извештај,  фотографије, 

Летопис,  Сајт 
 

2 

 

Обележавање Светског дана здраве 
хране 

Присуство,реали
затор, 

 

школска 
трпезарија 

извештај,фотографије  
3 

 

Час посвећен Вуку 
Стефановићу Караџићу 

слушалац учионица 2.разреда 
8.11.2016. 

 
извештај 

 
1 

 

Међународни дан толеранције реализатор  
Ученици 3.,4. и 6.раз. 
23., 24.и28.11.2016. 

извештај 
фотографије 
,припремљен материјал 

 
 

5 

 

Едукативни фестивал,,GMGREEN 
FEST“ 

организатор Културни центар Г. 
Милановац    
26.12.2016. 

Летопис   извештај 
фотографије 

 
 

5 

 
 Кићење јелки у школском дворишту жири  

30.12.2016. 
 

извештај  фотографије 
 

1 

 

Квизови ,,Свезналица“и,,Знање је 
благо“ 

жири  
12.1.2017. 

извештај    фотографије  
припремљена питања      
Летопис        Сајт   

 
5 

 
Свети Сава –школска 
слава 

реализатор  
27.1.2017. 

извештај    фотографије  
Летопис       Сајт 

 
4 

 
коришћење паметне табле    8 

 
лиценца    16 

 
дежурство ЗИ  16.6.2017.  8 

 
Интегративни час    32 

укупно      
106 

ГОРИЦА 
РИСТАНОВИЋ 

проф.сј 

Песнички час ,,Завичајни песници у 
посети школама“ 

Сарадник 
ОШ,, Иво Андрић“ 

12.10.2016. 
 

Извештај прослеђен ШУ 
у Чачку од стране 

Радмиле Рубаковић  
6+6 

 Посета Спомен-парку Шумарице Реализатор  
Спомен-парк 

Шумарице 
3.11.2016. 

Извештај 3 

 
Примери угледних часова из српског 

језика 
Слушалац 

ОШ,,Милица 
Павловић“, Чачак 

23.11.2016.  
Потврда 3 

 

Обележавање 100-годишњице од 
смрти П.Кочића 
(зидне новине) 

Реализатор 
ОШ,,Иво Андрић“ 

23.11.2016. 
Извештај 5 

 Сајам књига Посетилац 
Сајам књига у 

Београду, 30.10.2016. 
Извештај 2 

 Чист почетак (приредба за прваке) Реализатор 
ОШ,,Иво Андрић“ 

10.10.2016. 
Извештај 5 

 
О Вуку С.Караџићу,угледни час 

 
Слушалац 9.11.2016. Извештај 2 
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 Угледни час ,,Крагујевачка трагедија“ Реализатор 
ОШ,, Иво Андрић“ 

29.11.2016. 
 

Извештај 8 

 
Обележавање Савиндана(пано, 

приредба) 
Реализатор 

ОШ,, Иво Андрић“ 
27.1.2017.. 

Извештај 5 

 Тим за културну делатност школе Координатор  Извештаји 5 

 Нове технологије у образовању Слушалац 
ОШ,, Иво Андрић“ 

17.3.2017. 
 

Летопис ОШ ,,Иво 
Андрић“ 

8 

 
Општинско такмичење Књижевна 
олимпијада(учешће) 

Пратилац  
ОШ,, Десанка 
Максимовић“ 

4.3.2017. 
Извештај СВ 4.3.2017. 2 

 
Глас и говор 

(инегративни час) 

Аутори и 
реализатори 

Јелена Гујаничић 
и Г.Ристановић 

ОШ,, Иво Андрић“ 
14.3.2017. 

Извештај педагога и 
директора  

8 

 
Општинско такмичење из српског 

језика(једно друго) 
Пратилац 

18.3.2017. 
ОШ,,Момчило 
Настасијевић“ 

Извештај СВ 2+2 

 Ми деца са станице ЗОО(представа) Пратилац 
Дом културе Чачак 

9.3.2017. 
Летопис ОШ ,,Иво 

Андрић“ 
2 

 
Општинско такмичење у лепом 

говору(Јана Столица 3.место) 
Ментор  

18.4.2017. 
ОШ,,Десанка 

Максимовић“ Горњи 
Милановац 

Извештај 1 

 

Општинско такмичење из српског 
језика и језичке култура(друго место 

и један пласман на окружно 
Ментор  

18.3.2017. 
ОШ,,Момчило 
Настасијевић“, 
Г.Милановац 

Извештај са такмичења 2 

 
Окружно такмичење из српског 

језика и језичке култура 

Члан комисије за 
прегледање 

тестова 
8.разреда 

9.4.2017. 
ОШ,,Вук Караџић“, 

Чачак 
Извештај са такмичења 3 

 Окружно такмичење у лепом говору Ментор  
12.5.2017. 

ОШ,,Милица 
Павловић“, Чачак 

Извештај 1 

 Завршни испит Прегледач  
14.6.2017.ОШ,,Десанк

а Максимовић“, 
Г.Миланивац 

Решење  8 

укупно     89 
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Табела: појединачно сати стручног усавршавањ ван установе  
 

Име и презиме  

 
Врста/облик СУ-а ВАН установи – за сваку 
активност појединачно - назив 

Улога у активности( Место и време 
одржавања - датум 

Доказ о учешћу  
Број сати 

Зоран 
Пантовић 
директор 
школе 

Школа популациона политика слушалац 4.11.2016.у Гимназији 
Г.М 

сертификат 1 

Филм у настави слушалац  сертификат 1 

Улога директора ОВУ слушалац 23-25.3.2017 сертификат 3 

Нове тенденције управљање школом 
Међународни сиппозијум 

слушалац 9-12.4.2017 сертификат 15 

Оцењивање у функцији повећање 
мотивације за учење 

 19.2.2017.  8 

Игра у настави  23.6.2017.  8 

укупно:  36 

Јелена 
Александров 
проф.историје 

„Примена општеобразовних стандарда у 
гимназији“  -   Онлајн семинар     

учесник 7.-20.11.2016. сертификат 16 

 

Конференција „Савремена 
историографија и настава историје- 
нови правци, теме, изазови“ 

учесник 
Београд 

5.фебруар 2017. 

сертификат 1 

укупно 
    17 

Данијела 
Ракићевић 
педагог 
 

Како мислити другачије: 
инредисциплинарно и дивергентно 

Слушалац и 
организатор 

7.-8.10.2016.у ОШ „Иво 
Андрић“ Прањани 

сертификат 24 

Школа популациона политика слушалац 4.11.2016.у Гимназији  сертификат 1 

Игра у настави слушалац и 
организатор 

23.6.2017. сертификат 8 

Укупан број 
сати 

                33 

Драгана 
Бабовић, 
проф.хемије 

Како мислити другачије: 
инредисциплинарно и дивергентно 

Слушалац и 
организатор 

7.-8.10.2016.у ОШ „Иво 
Андрић“ Прањани 

сертификат 24 

Игра у настави слушалац 23.6.2017. сертификат 8 

укупно:  32 

Мирјана 
Матовић 
проф.енг.јез 

Како мислити другачије: 
инредисциплинарно и дивергентно 

Слушалац и 
организатор 

7.-8.10.2016.у ОШ „Иво 
Андрић“ Прањани 

сертификат 24 

Игра у настави слушалац 23.6.2017. сертификат 8 

образовни стандарди за СШ слушалац   16 

укупно:  32 

Милева 
Глишић проф. 
математике 

Како мислити другачије: 
инредисциплинарно и дивергентно 

Слушалац и 
организатор 

7.-8.10.2016.у ОШ „Иво 
Андрић“ Прањани 

сертификат 24 

Игра у настави слушалац 23.6.2017. сертификат 8 

укупно:  32 

Милисавка 
Бабовић 
проф.разредне 
наставе 

Како мислити другачије: 
инредисциплинарно и дивергентно 

Слушалац и 
организатор 

7.-8.10.2016.у ОШ „Иво 
Андрић“ Прањани 

сертификат 24 

Милка 
Обренић 
проф.тениинф. 

Како мислити другачије: 
инредисциплинарно и дивергентно 

Слушалац и 
организатор 

7.-8.10.2016.у ОШ „Иво 
Андрић“ Прањани 

сертификат 24 

Александар 
Миловановић 
проф.физике 

Семинар ,,Извиђачи-почетници'' Слушалац  24.септембар, РЦ Чачак сертификат 8 бодова 
 

Како мислити другачије: 
инредисциплинарно и дивергентно 

Слушалац и 
организатор 

7.-8.10.2016.у ОШ „Иво 
Андрић“ Прањани 

сертификат 24 

укупно:     32 

Ивана 

Милекић 

проф.историје 

Како мислити другачије: 
инредисциплинарно и дивергентно 

Слушалац и 
организатор 

7.-8.10.2016.у ОШ „Иво 
Андрић“ Прањани 

сертификат 24 

Игра у настави слушалац 23.6.2017. сертификат 8 

укупно:     32 

Славица 
Јовићевић 

Како мислити другачије: 
инредисциплинарно и дивергентно 

Слушалац и 
организатор 

7.-8.10.2016.у ОШ „Иво 
Андрић“ Прањани 

сертификат 24 
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Бабовић 
проф.сј 

Игра у настави слушалац 23.6.2017. сертификат 8 

укупно     32 

Слободанка 
Гавриловић 
проф.сј. 

Како мислити другачије: 
инредисциплинарно и дивергентно 

Слушалац и 
организатор 

7.-8.10.2016.у ОШ „Иво 
Андрић“ Прањани 

сертификат 24 

Игра у настави слушалац 23.6.2017. сертификат 8 

укупно     32 

Невенка 
Видојевићпро
ф.биологија 

Како мислити другачије: 
инредисциплинарно и дивергентно 

Слушалац и 
организатор 

7.-8.10.2016.у ОШ „Иво 
Андрић“ Прањани 

сертификат 24 

2.Индивидуализација ,моја стратегија 
подучавања 

слушалац 15.10.2016.рцчачак сертификат 8 
 

укупно     32 

Дејан Јеверица 
Проф.Физичко
г  

 
 

Летња школа педагога физичке културе слушалац 
Дивчибаре, 

26,27 и 28.08.2016 
Сертификат, извештај 24 

Једноставно извиђаштво слушалац 24.09.2016 
Сертификат, извештај 

 
8 

укупно     32 

Бојан Ђуровић 
проф.разредне 
наставе 

Како мислити другачије: 
инредисциплинарно и дивергентно 

Слушалац и 
организатор 

7.-8.10.2016.у ОШ „Иво 
Андрић“ Прањани 

сертификат 24 

Игра у настави слушалац 23.6.2017. сертификат 8 

     32 

Ненад 
Тешовић  
проф.разредне 
наставе 

Како мислити другачије: 
инредисциплинарно и дивергентно 

Слушалац и 
организатор 

7.-8.10.2016.у ОШ „Иво 
Андрић“ Прањани 

сертификат 24 

Игра у настави слушалац 23.6.2017. сертификат 8 

Кад је лака геометрија и мерење прија-К2    8 

     40 

Бранка 
Рајчевић 
проф.разредне 
наставе 

Како мислити другачије: 
инредисциплинарно и дивергентно 

Слушалац и 
организатор 

7.-8.10.2016.у ОШ „Иво 
Андрић“ Прањани 

сертификат 24 

Игра у настави слушалац 23.6.2017. сертификат 8 

Кад је лака геометрија и мерење прија-К2    8 

укупно     40 

Ана 
Миловановић 
проф.разредне 
наставе 

Како мислити другачије: 
инредисциплинарно и дивергентно 

Слушалац и 
организатор 

7.-8.10.2016.у ОШ „Иво 
Андрић“ Прањани 

сертификат 24 

Игра у настави слушалац 23.6.2017. сертификат 8 

     32 

Ана Петровић 
проф.разредне 
наставе 

Како мислити другачије: 
инредисциплинарно и дивергентно 

Слушалац и 
организатор 

7.-8.10.2016.у ОШ „Иво 
Андрић“ Прањани 

сертификат 24 

Игра у настави слушалац 23.6.2017. сертификат 8 

Кад је лака геометрија и мерење прија-К2    8 

     40 

Гордана 
Поповић 
библиотекар и 
пом.директора 

Школа популациона политика слушалац 4.11.2016.у Гимназији 
Г.М 

 

сертификат 1 

Игра у настави слушалац 23.6.2017. сертификат 8 

Кад је лака геометрија и мерење прија-К2    8 

     17 

Славица 
Јевтовић 
проф.разр.наст 

Како мислити другачије: 
инредисциплинарно и дивергентно 

Слушалац и 
организатор 

7.-8.10.2016.у ОШ „Иво 
Андрић“ Прањани 

сертификат 24 

Бранка 
Станојевић 
наставник 
енг.јез. 

Како мислити другачије: 
инредисциплинарно и дивергентно 

Слушалац и 
организатор 

7.-8.10.2016.у ОШ „Иво 
Андрић“ Прањани 

сертификат 24 

Игра у настави слушалац 23.6.2017. сертификат 8 

укупно  32 

Ружица 
Томанић 
проф.разредне 
наставе 

Како мислити другачије: 
инредисциплинарно и дивергентно 

Слушалац и 
организатор 

7.-8.10.2016.у ОШ „Иво 
Андрић“ Прањани 

сертификат 24 

Игра у настави слушалац 23.6.2017. сертификат 8 

Кад је лака геометрија и мерење прија-К2    8 



168 
 

укупно  40 

Милена 
Томовић наст 
разредне 
наставе 

Како мислити другачије: 
инредисциплинарно и дивергентно 

Слушалац и 
организатор 

7.-8.10.2016.у ОШ „Иво 
Андрић“ Прањани 

сертификат 24 

Игра у настави слушалац 23.6.2017. сертификат 8 

Кад је лака геометрија и мерење прија-К2    8 

укупно  40 

Снежана 
Голубов 
проф.разредне 
наставе 

Како мислити другачије: 
инредисциплинарно и дивергентно 

слушалац 7.-8.10.2016.у ОШ „Иво 
Андрић“ Прањани 

сертификат 24 

Игра у настави слушалац 23.6.2017. сертификат 8 

укупно  32 

Мирјана 
Маћић проф.р 
наставе 

Како мислити другачије: 
инредисциплинарно и дивергентно 

Слушалац и 
организатор 

7.-8.10.2016.у ОШ „Иво 
Андрић“ Прањани 

сертификат 24 

Вера Трнавац 
проф.ра 
наставе 

Како мислити другачије: 
инредисциплинарно и дивергентно 

Слушалац и 
организатор 

7.-8.10.2016.у ОШ „Иво 
Андрић“ Прањани 

сертификат 24 

Кад је лака геометрија и мерење прија-К2    8 

     32 

Миленко 
Петровић 
проф. 
математике 

Како мислити другачије: 
инредисциплинарно и дивергентно 

Слушалац и 
организатор 

7.-8.10.2016.у ОШ „Иво 
Андрић“ Прањани 

сертификат 24 

Игра у настави слушалац 23.6.2017. сертификат 8 

УКУПНО     32 
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13.2. САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ 
  У нашој школи остваривање сарадње са породицом  реализује се кроз следеће облике и то : 
- информативни (усмена и писмена комуникација), 
- саветодавна, 
- едукативна, 
- учешће у реализовању образовно-васпитног рада  и  
-учешће у одлучивању. 
 Информативни облик сарадње  са породицом реализован је кроз  родитељске састанке на 
почетку школске године, на првом класификационом периоду, на првом полугодишту, на трећем 
класификационом периоду и за крај школске године.  одељењске старешине су на родитељским 
састанцима информисали родитеље о постигнућима, владању ученика , као и сва битна питања за 
раст и развој ученика.  
Саветодавни облик сарадње са породицом , педагог и психолог су реализовали кроз индивидуалне 
и групне развоворе везани са учење, адапрацију ученика, порешкоће у учењу и раду, писању 
програма за додатну подршку ученика. 

Едукативни облик сарадње са породицом стручни сарадници су одржали предавање  за 
родитеље ученика првог разреда на тему „Адаптација на школске услове“. Циљ састанка је био 
едукација родитеља о важним аспектима адаптације ученика на школске обавезе, начину рада и 
радне навике. Састанак је одржан у матичној школи 13.11.2016.године.На крају предавања 
родитељи су попуњавали анкету у вези предавања. Сви родитељи 29 су присустовали предавању.од 
родитеља смо добиле позитивно мишљење у вези предавања.  
Педагошко –психолошка служба спровела је испитивање у вези укљученост ученика, родитеља чија 
деца раде по ИОП-у и родитељи чија деца уче са дететом који ради по ИОП-у. Наставници који 
предају ученику коме је потребна додатна подршка и ученици осмог разреда  по случајном изорку 
са Учитељског факултета. (Научне сврхе). 
Педагог и психолог спровеле су анкетирање родитеља у оквиру испитивања безбедности школског 
окружења програм –Школе без насиља. 
Вођење индивидуалних  и групних разговора са родитељима који су били током године у циљу 
помоћи ученицима у учењу и понашању. Помоћ родитељима чија деца раде по ИОП-у помоћ у раду 
и праћењу учења код куће. Помоћ родитељима у попуњавању листе жеља за ученике осмог разреда. 

Педагог: 
Данијела Ракићевић  
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13.3. САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

Извештај о реализованој сарадњи са друштвеном средином 
У току школске 2016/2017.године остварена је сарадња са великим бројем културних и јавних 
институција. 

Традиционално добру сарадњу имамо са Општинском организацијом Црвеног крста и 
„Пријатељи деце“ Горњи Милановац. 

Веома је добра сарадња са предшколском установом „Сунце“ и вртићем у Прањанима. 
Сјајну сарадњу имамо и са књижарама „Примом“, „Најом“, „Мишковићем“ и „Оригиналом“ из 
Горњег Милановца. Преко њих набављамо канцелариски материјал и наставна средства за школу. 
Са штампаријама из Чачака „Cerox“. 

Редовно смо сарађивали са осталим школама у окружењу, Општином Горњи Милановац, 
Школском управом у Чачку, Центром за социјални рад, МУП-ом, Домом здравља, Јавним 
здрављом из Чачка, Трезором.Затим „Пролетером“ у вези набавке хране за кухињу. „Невен 
комерц“ за набавку материјала за кречење, ИТП –Трбушани за набавку гориво за школски ауто. 
 
 
 
 
 

12.4. ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ И АЖУРИРАЊЕ САЈТА 

Извештај о раду тима за уређивање школског сајта 
 

Пре више од годину дана, у циљу обавештавања ученика, њихових родитеља, запослених и 
других лица о свим питањима важним за рад школе и за остваривање њихових права, обавеза и 
одговорнисти, именован је тим за уређивање школског сајта који чине 6 чланова: Зоран Лекић-
координатор, Братислав Средојевић, Велимир Александров, Драгана Бабовић, Горица Ристановић и 
Александар Миловановић. 
У сарадњи са осталим колегама, које су редовно слали извештаје о дешавањима и постигнутим 
резултатима, везаним за њихов предмет, тим је ажурирао сајт и у сваком тренутку се могло видети 
која дешавања су актуелна и шта се очекује у наредном периоду. Такође, уређен је списак свих 
запослених у установи и  постављен годишни план рада доступан свакоме ко посети нашу страницу. 
Распоред контролних и писмених задатака, распоред часова и кратка прича о издвојеним 
одељењима од Гојне Горе па све до Срезојеваца, доступни су у артиклу ,,Организација''. 
 Тим ће и у будуће наставити по старом како би, првенствено ученицима, олакшао да што 
ефикасније савладају градиво, а њиховим родитељима да буду у току дешавања током целе 
школске године.   
        Тим за уређивање сајта   
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13.ПРОЈЕКАТ 
 
Урађени су пројекти за замену ПВЦ столарије за школе у Прањанима, Брезни и Каменици уз помоћ 
Општине Горњи Милановац, као и пројекат за реконструкцију ђачке кухиње у Прањанима. 

14.ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ЕВАЛУАЦИЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

 
Годишњи план рада школе сачињен је у складу са прописима. 

Структура и садржај омогућили су синхронизовано и континуирано остваривање планираних 

активности без стихијности и импровизације у раду. 

Елементи школског програма, развојног плана и годишњег плана рада школе међусобно су 

усклађени. 

Остваривање програмскох задатака праћено је током године: самоконтролом свих 

запослених, увидом у педагошку документацију и рад задужених наставника, педагога, психолога 

и директора школе, анализом реализације садржаја програма на нивоу стручних органа школе и 

подношењем извештаја. 

На нивоу праћења и из извештаја произилази да су успешно обављене све планом предвиђене 

активности везане за реализацију образовно-васпитног рада школе. Таође успешно су 

реализоване активности које су се дешавале у ходу. 

Тим за спољашње вредновање рада школе анализирао је Годишњи план рада школе. 

Констатовао је да су  стандарди у већој мери остварени и да су Школски програм, Годишњи план и 

Извештаји о раду школе урађени у складу са прописима, да су документа прегледна и 

информативна и да осликавају  у довољној мери специфичности рада школе. 

Активности предвиђене Годишњим планом рада школе усмеравају рад у текућој школској 

години, што је добар начин планирања. Међутим, задаци нису у потпуности операционализовани 

кроз различите планове рада. 

Планови стручних органа школе су усаглашени и разноврсни имају довољно планираних 

стручних тама и дискусија као и међусобних посета часова у оној мери које не ремети рад 

образовно-васпитног процеса, док посебни програми васпитног рада уважавају у довољној мери 

конкретне и специфичне услове рада школе. 

Годишњи извештај о раду школе је прегледан и садржи пуно података, али  извештаји о 

реализованим активностима  не садрже критички осврт, што није добра основа за планирање у 

следећој школској години. 

Годишњи план рада школе је усмерен на задовољавање потреба ученика и прилагођен 

специфичностима одељења. 

На основу анализа Извештаја Тима за спољашње вредновање предузете су мере за 

отклањање уочених слабости. 

Годишњи извештаји стручних већа и тимова допуњени су критичкм освртом и предложене 

су мере за унапређивање рада. 
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Годишњи планови стручних, руководећих и управних органа школе ће бити међусобно 

усаглашени и садржаће више стручних тема и дискусија, доставиће се план посета часова и других 

облика хоринзонталног учења наставника. 

Из свих извештаја о раду у претходној години извучене су мере за унапређивање рада 

којима је допуњен Годишњи план рада за следећу школску годину. 

 

 

 

Прањани,  30.јун 2017. 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР  ШКОЛЕ                       ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

__________________________________    ________________________________ 

 Зоран Пантовић       Данијела Ракићевић 

 
 
 


