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I   УСЛОВИ РАДА 

1.МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА 
 

Ове школске године настава  ће се одвијати у 24 одељења распоређена у осам  школа. У матичној школи су чиста 

одељења од првог до осмог разреда. Чиста одељења су нам од петог до осмог разреда у издвојеним  одељењама  у Каменици и 

Брезни.  

Имамо комбинована одељења од два разреда у Каменици.  

Остала одељења су нам од три и четири разреда. У издвојеним одељењима , где је број предшколаца мањи  од пет,   

учитељи изводе и предшколски програм. 

1.1. Матична школа 
У матичној школи у Прањанима укинут је  кабинетска настава  од петог до осмог разреда, а кабинет информатике користе и 

ученици од првог до четвртог разреда. Разлози за укидање су следећи: 

-већа одговорност  ученика за школске просторије и школски намештај 

-смањење гужве у ходнику школе 

-повећање безбедности ученика 

-недовољна опремљеност појединих кабинета 

Ученици од првог до четвртог разреда наставу похађају у учионицама опште намене. Постоји у оквиру школе и специјализована 

учионица продуженог боравка, где се припремају луткарске представе и друге активности. У оквиру продуженог боравка 

постоји и санитарни чвор, ходник и једна просторија. У тој учионици ученици са учитељицом  изводе наставу, гледају цртане 

филмове, раде домаће задатке. Ученици похађају продужени боравак, њих  31, у периоду од 11 до 15 часова. У 13 часова имају 

ужину. Осим телевизора деца у продуженом боравку поседују и DVD,разне играчке, игре знања, слагалице, шах и др. 

У оквиру школе у Прањанима постоји кабинет за информатику  са 15 умрежених рачунара . Школа поседује осам  лап топова 

и осам видео бимова за одржавање наставе.Од ове године у Прањанима имамо специјализовану учионицу са паметном таблом 

и видео пројектом. Матична школа у Прањанима, има фискултурну салу. Фискултурна сала је покривена, са трибинама само 

са једне стране, санитарним чворовима за децу и наставнике, туш кабинама и висином која задовољава републичка такмичења.. 

Спортска хала је веома репрезентативна (опремљена потребним спортским реквизитима и инсталирано је централно грејање) 

и служиће за многобројне активности омладине нашег краја. При школи ради и школска библиотека. У школској библиотеци 

смештено је око 7 500 наслова, уредно спакованих и сложених, како по предметима, тако и по жанровима. У библиотеци је 

обезбеђен простор и намештај за читање. Библиотекар задужен за рад библиотеке, редовно организује песничке часове, 

дружења са познатим песницима, уметницима и глумцима. При школи постоји ђачка кухиња са две трпезарије. Кухиња је 

опремљена савременим пећима и казанима за припремање хране, као и сервисима за ручавање.Захваљујући донацији фирме 

''Металац'' из Горњег Милановца обновљено је посуђе..Сада су у току радови на комплетном реновирању школске кухиње и 

трпезарије, која ће бити опремљена новим намештајем, електричним уређајима и кухињским елементима. Свечано отварање 

ђачке кухиње биће 16.9.2017.године  

Набављена је клима за наставничку канцеларију,набављено је озвучење , урађено је 120 m2 подних плочица у ходникустаре 

школе. Набављене су 2 косилице и један тример за одржавање школских дворишта, полице за смештај намирница за кухињу и 

ормар за гардеробу.Набављено је 70 књига за школску библиотеку и рачунарска опрема.. 

На  првом  великом  одмору планиран је доручак за  од првог до четвртог разреда, а на другом великом одмору је доручак за 

ученике од петог до осмог разреда.У матичној школи у Прањанима налазе се канцеларијски простор, канцеларија за наставнике 

и учитеље, која је и смештена у посебној згради у којој иначе наставу похађају ученици виших разреда,док су канцеларије за 

педагога, психолога, секретаријат и директора школе смештене у новијој згради у којој се спроводи настава за ученике од првог 

до четвртог разреда. Настава у Прањанима се одвија у осам одељења од првог до осмог разреда и у једном одељењу продуженог 

боравка за ученике првог и другог разреда. 

 

1.2. Издвојена одељења школе 

1.2.1. Каменица 
Школа у Каменици се налази на 7 km од Прањана. Телефон: 032/5845-724. 

Осморазредна  школа  са 6 одељења и то: од првог до четрвтог разреда је комбинација од два разреда, а од петог   до  осмог су 

чиста  одељења. Настава се изводи у две школске зграде и то : у првој смештена је наставничка канцеларија, комбинована 

одељења, пети и седми разред  информатички кабинет са шест умрежених рачунара,малу библиотеку, толет са ученике и 

наставнике и кухињу са трпезаријом, а у другој налази се две учионице за ученике шестог и осмог разреда.  Од радова који су 

завршени су: урађена је електрична инсталација у две учионице, разводни ормар и громобран са планом евакуације. 

 Школа у Каменици као што је већ и речено је реновирана, набављене су нове клупе и столице, штампач, постављене беле 

табле, а поседују и лап топ и видео бим  који се користи у настави. 

У школи у Каменици ради и ђачка кухиња. Школа у Каменици поседујуе и два телевизора, синтисајзер за наставу музике, 

звучне читанке, карте, DVD,CD  и др. 

Школа је добила сто за стони тенис, и урађени су голови за мали фудбал и рукомет. Ограђено је  школско игралиште ( са дуже 

стране до пута), урађена је ограда висине три метра од поцинковане жице. 

                                                                                                                           Руководилац школе је Милисавка Бабовић, учитељица 
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1.2.2. Брезна 
Школа у Брезни се налази на 12 km од Прањана. Телефон: 032/742-026. 

Осморазредна школа са 5 одељења и то: од првог до четвртог разреда је комбинација са четири разреда и предшколци, од петог  

до осмог разреда су чиста одељења. Школа у Брезни постоји већ 175 година. Прве  приватне  школе  почеле су  још у Брезни, 

далеке 1842. године. Ове године 8. новембра на Митровдан када је и црквена слава, школа у Брезни ће организовати 

манифестацију „Митровдански дани“.Школа у Брезни је комплетно реновирана пре четири године. Школа има кабинет 

информатике, телевизор, DVD,CD, лап топ и видео бим. У школи је урађен таолет за ученике и наставнике,набављен  

електрични шпорет  за кухињу и интерактивна табла.и 30 клупа једноседа као и 30 столица..У школи је у наредном периоду 

потребно заменити столарију, реконструисати струју, урадити громобране,урадити санитарни чвор у оквиру  школске зграде, 

али и урадити централно грејање .Од Дома културе из Горњег Милановца добијени су радијатори на поклон.Пошто школа у 

Прањанима има полован котао, стичу се услови да се у некој скоријој будућности уради централно грејање.Замењена су врата 

на две учионице и школа је окречена споља. Изграђена је и шупа за дрва. У школу је уведен  интернет. 

                                                                                                                          Руководилац школе је Ненад Тешовић учитељ 

1.2.3. Гојна Гора 
Школа у Гојној Гори налази се на 17 km  од Прањана. Телефон: 032/846-131. 

 Четвороразредна  школа  која  има  једно одељење и то: први, други , трећи и четврти разред. Школа има две учионице у једној 

се реализује настава, а у другој се организује физичко васпитање. У свом  саставу има још једни зграду која се користи за 

кухињу и трпезарију  као и за смештај огрева. Школа има од наставних средстава лап топ, телевизор, виде бим, касетофон карту 

Србије, карту општине Горњи Милановац, CD. Постоји и приступ интернету. Планирана је уградња громобрана у току ове 

школске године. 

                                                                                                                                                          Руководилац школе је Вера Трнавац 

1.2.4. Богданица 
Школа се налази на 11 km  од Прањана. Нема телефон,а комуникацију са учитељом успостављамо преко мобилног 

телефона. Четвороразредна школа има једно одељење  од другог  до четвртог  разреда. Школска зграда има две учионице у 

једној ради учитељица, а у другој се одвија настава физичког васпитања током зимског периода.Школа има  санитарни чвор . 

Школа има спортски терен. Од наставних средстава има два рачунара, лап топ, видео бим, карту Србије, малу библиотеку, 

телевизор,DVD,CD. У школи је бетониран ходник , постављен ламинат и урађени олуци.. 

Школа у Богданици већ традиционално   организује турнир у шаху на коме учествују ученици школе и одрасли из више градова 

Србије и иностранства. Планирана је уградња громобрана у току ове школске године. 

                                                                                                                                    Руководилац школе је Милена Томовић 

1.2.5. Коштунићи 
Школа у Коштунићима се налази на 6 km од Прањана. Телефон: 032/5845-521. 

Четвороразредна школа има једно одељење од три  разреда  први, други и  трећи. У склопу школе је и музеј  поставком  из 

Првог светског рата и део ствари генерала Р.Мишића.Од наставних средстава има: лап топ, рачунар, телевизор, карту Србије. 

Планиран је приступ интернету. Школа је окречена споља и урађене су електричне инсталације. Планирана је уградња 

громобрана у току ове школске године. 

                                                                                                                                  Руководилац школе је Ана Миловановић 

1.2.6. Теочин  
Школа у Теочину налази се на 9 km од Прањана. Нема телефон, комуникација са учитељицом  успоставља се путем 

мобилног телефона.Четвороразредна  школа има једно одељење од  првог, трећег и четвртог разреда. Има  две учионице у 

једној се одвија настава за ученике, а у другој активности за предшколце. Имамо пет предшколаца и са њима ради васпитачица. 

                                                                                                                                                        Руководилац школе је Ана Зарић 

1.2.7.Срезојевци 
Школа у Срезојевцима са налази на 15 km од Прањана. Нема телефон, комуникација са учитељицом успоставља се 

путем мобилног телефона.Четвороразредна школа има једно одељења од три разреда и то: други,   трећи разред и четврти 

разред. Школа у Срезојевцима је реновирана, спуштени су плафони, урађени ламинати, глетовани зидови, спољна фасада, 

реконструисана струја. Потребно је у наредном периоду заменити столарију . Напором школе, мештана и помоћних радника 

реконструисан је санитарни чвор у школи, тако да су се стекли бољи хигијенски услови  .  Ограђено  је школско двориште. 

Планирана је уградња громобрана у току ове школске године. 

                                                                                                                                                   Руководилац школе је Ружица Томанић 
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2. КАДРОВСКА СТРУКТУРА 
 

У школској 2017-2018.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 

помоћ. 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 

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 

2.1.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 105 ученика и старијим 119 ученика. 

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

и 1 одељење продуженог боравка. 

 

2.2.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. У матичној школи има 1 

ученика  у 8/1 одељењу. У издвојеном одељењу у Каменици 1 ученик је у 7/2 одељењу. Успешно су савладали предвиђени 

програм. 

2.3.БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 5 ГОДИНА УНАЗАД 
 

Школска година На почетку школске године На крају школске године 

2017-2018. 224 224 

2016-2017. 234 234 

2015-2016. 229 229 

2014-2015. 246 247 

2013-2014. 249 249 

 

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  

Одељење 1 1 1 1 3 2 2 3 3 3 3 24 

                                5

1 

5

2 

5

3 

61 6

2 

6

3 

71 72 7

3 

81 82 8

3 

бр.у

ч 

Прањани 15 15 9 13                         1

4 

  13   13   24   116 

Каменица         3 3 6 3          4   5   15   10  49 

Брезна                 1 0 2 1       3   6   9   4 25 

Богданица           0 5 1 2                                8 

Гојна Гора                     1 2 3 2                         8 

Коштунићи            1 2 1 0                                 4 

Теочин             4 0 3 1                 8 

Срезојевци                 0 4 1 1                               6 

бр.ученика 16 9 13 14                          

Рразред I II III IV V VI VII VIII  

Укупно  25 31 26 23 21 24 37 37 224 

УКУПНО 105 119 224 

просечан 

број 

ученика 

8.75 9.92 9.33 
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2.4.ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 
У току прошле године припремни предшколски програм похађало је  9  ученика и то: издвојеним одељењима у  Каменици 1, 

Брезни 1,  у Гојној Гори 1, у Коштунићима 2, у Срезојевцима 1 који је изводио учитељ, а при вртићу „Сунце“ организовано је 

у  Теочину 5, Прањанима 18.Тако да ове године имамо 32 предшколаца. 

2.5.ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 
У матичној школи имамо једно одељење продуженог боравка.  У продуженом боравку ради учитељица Снежана Голубов. Број 

ученика који  похађају је 30. У продужени боравак се ученици млађих разреда од првог до четвртог разреда. 

2.6.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: 121 54.01% 67 29.91% 13 2.80% 

2.7. 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. 

2.8. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР 
 
Календар рада школе заснива се на Календару за школску 2017/2018.године, који је сачинило Министарство просвете. 

Планирано је да се 30.1.2018.ради по распореду од четвртка и 31.1.2018. распоред од петка. 

2.9. ОСТВАРЕНОСТ ФОНДА ЧАСОВАУ ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ 
 

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
на крају другог  полугодишта школске  2017-2018 

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% 
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А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
на крају другог  полугодишта школске 2017-2018. 
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   1.812 540 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗ 216  216  216   204   852 216 

МАТЕМАТИКА 432  432  432  408  1.704 432 

ФИЗИКА     216  216  204  636   

ХЕМИЈА         216   204   420   

БИОЛОГИЈА 216  216  216   204   852 216 

ИСТОРИЈА 108  216  216  204  744 108 

ГЕОГРАФИЈА 108  216  216  204  744 108 

ТЕХНИЧКО ОБР   216  216  204  636   

ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИЈА 

216        216  

ИНФОРМАТИК 108        108  

ФИЗИЧКО ВАС   216  216  204  636   

ФИЗ.И ЗДР.ВАС 216        216  

ЛИКОВНА КУЛТУРА 
216  108  108  102  534   

МУЗИЧКА КУЛТУРА 
216  108  108  102  534  

УКУПНО 2.592  2.592  2808  2.652  10.644  

Σ % 100%  100%  100%  100%  100%  

 
 

Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
на крају другог  полугодишта школске 2017-2018. 

ОД I  ДО  IV  РАЗРЕДА 

ПРЕДМЕТИ I II III IV УКУПНО Број ученика 

Р Н
Р 

Р НР Р НР Р НР Р НР I II III IV Σ 

ВЕРСКА 
НАСТАВА* 63  63  63  63  252  25 31 26 23 105 

ЛЕПО 
ПИСАЊЕ 

36        36   16    16 

НАРОДНА 
ТРАДИЦИЈ
А 

99  99  99  99  396   25 26 25 21 97 

ОД 
ИГРАЧКЕ 
ДО 
РАЧУНАРА 

0  12  12  12  36   0 5 1 2 8 

УКУПНО 198  174  174  174  720 0           

Σ % 100
% 

0
% 

100% 
0
% 

100% 
0
% 

100
% 

0
% 

100% 0%           

*обавезни изборни 
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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 

 
 
Ученици су активно учестовали у реализацији додатне наставе. На овим часовима проширивали су своја знања . 

 

 
 

Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
на крајудругог  полугодишта школске 2017-2018. 

ОД V  ДО  VIII  РАЗРЕДА 

ПРЕДМЕТИ V VI VII VIII УКУПНО Број ученика 

Р НР Р НР Р НР Р НР Р НР 5. 6. 7. 8. Σ 

ВЕРСКА НАСТАВА* 36  36  36  34  144  15 13 13 24 65 

ГРАЂАНСКО 
ВАСПИТАЊЕ* 

45  45  45  45  180  6 11 24 13 54 

ИНФОРМАТИКА   108  108  102  324  21 24 37 37 119 

ИЗАБРАНИ СПОРТ   108  108  102  324   24 37 37 98 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК* 216  216  216  204  852  21 24 37 37 119 

УКУПНО 297  513  513  487  1752       

Σ % 100
% 

  100%   100%   100%   100%             

 Обавезни изборни предмет 

ДОПУНСКА НАСТАВА 
 на крају другог  полугодишта за школску 2017-2018. 

ОД I  ДО  IV  РАЗРЕДА 

ПРЕДМЕТИ I II III IV УКУПНО 

Ч У Ч У Ч У Ч У Ч У 

СРПСКИ ЈЕЗИК 37 3 29 3 43 2 49 2 158 11 

МАТЕМАТИКА 8 2 29 2 53 2 49 3 139 9 

           

УКУПНО 45 5 58 5 96 4 98 6 297 20 

ОД V  ДО  VIII  РАЗРЕДА 

ПРЕДМЕТИ V VI VII VIII УКУПНО 

Ч У Ч У Ч У Ч У Ч У 

СРПСКИ ЈЕЗИК 16 2 7 2 8 2 0 0 31 6 

МАТЕМАТИКА 
0 0 10 2 3 1 8 2 21 5 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗ 0 0 5 1 4 2 9 2 18 5 

НЕМАЧКИ ЈЕЗ 1 1 1 1 8 1 4 1 14 4 

ФИЗИКА   3 2 6 2 0 0 9 4 

ХЕМИЈА     8 3 0 0 8 3 

БИЛОГИЈА   3 1 3 1 0 0 6 1 

ИСТОРИЈА           

УКУПНО 13 3 29 9 40 12 21 5 107 29 

СЕКЦИЈА 
 на крају другог полугодишта за школску 2017-2018 

ОД I  ДО  IV  РАЗРЕДА 

ПРЕДМЕТИ I II III IV УКУПНО 

Ч У Ч У Ч У Ч У Ч У 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 60 25 60 31 60 26 60 23 240 105 

           

МАТЕМАТИЧКА     20 2   20 2 

ФОЛКЛОР           

БИБЛИОТЕКАРСКА   18 6     18 6 

УКУПНО 60 25 78 31 80 26 60 23 248 105 



18 
 

 
 
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 

 

 

 

 

Припремна настава 
 
У школи ће се реализовати припремна настава за ученике који су упућени на поправни испит и то: у петом разреду 2 ученика 

, у шестом 2 ученика и седмом разреду 6 ученика. Припремна настава креће од 20.августа и трајаће 5 радних дана по два часа 

по предмету.Полагање испита трајаће два дана. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОДАТНА  НАСТАВА 
 на крају другог  полугодишта за школску 2017-2018. 

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 0 0 8 3 16 5 4 2 11 1 39 11 

МАТЕМАТИКА 40 4 0 0 13 4 0 0 7 1 60 9 

ИСТОРИЈА     14 3 7 2   21 5 

ГЕОГРАФИЈА             

ФИЗИКА     14 7   9 7 23 14 

ТО       3 2 7 2 10 4 

             

УКУПНО 40 4 8 3 57 19 14 6 25 4 153 43 

СЕКЦИЈЕ 
на крају другог  полугодишта школске 2017-2018. 

ОД V ДО  VIII  РАЗРЕДА 

ПРЕДМЕТИ V VI VII VIII УКУПНО 

Ч У Ч У Ч У Ч У Ч У 

ДРАМСКО- РЕЦИТАТОР.       12 5 12 5 

МАМЕМАТИЧКА       3 2 3 2 

ЗАВРШНИ ИСПИТ           

ТИО       7 2 7 2 

БИОЛОГИЈА прип.за такм. 8 5       8 5 

МЛАДИ ФИЗИЧАРИ   16 4 5 2   21 6 

МАЛИ ФУДБАЛ   12 4 12 8 12 8 36 20 

УКУПНО 8 5 28 8 17 10 34 17 87 40 
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III РЕАЛИЗОВАНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 
 

3.1. ИЗВЕШТАЈ СА ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ОД ПРВОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 
 

У суботу, 28.априла 2018.године, ученици млађих разреда били су у Београду на једнодневној ђачкој екскурзији. 

Ученици су са својим учитељима били распоређени у два аутобуса туристичке агенције „Национал травел“ д.о.о. из Ваљева. У 

аутобусу је био водич који је благовремено давао информације деци о местима које ћемо посетити и њиховој важности. 

На путу до Београда направили смо краћу паузу за доручак у Љигу. У преподневном делу дана посетили смо Музеј 

авијације. Видели смо први авион који је летео нашим небом, али и „невидљиви“ авион, који је оборен за време бомбардовања 

1999.године. Занимљив податак је и тај да авионима који имају знак орла управљају најбољи пилоти. 

Наставили смо пут до Калемегдана и обишли Зоолошки врт. Обилазак Зоолошког врта је подстакао ученике да се још 

више интересују за животиње и да негују правилан однос према њима. 

Потом смо посетили Храм Светог Саве на Врачару, највећи српски православни храм. Живописање, које је у току, 

ради се у техници мозаика. 

Затим смо отишли на Авалу, где смо имали леп поглед на Београд са Авалског торња. Направили смо паузу за освежење и 

кренули за Прањане. 

Ученици су уживали у лепим пределима и проширили своја сазнања. За време путовања владала је весела атмосфера 

међу ученицима. 

Уз лепо време и добро расположење провели смо дан на екскурзији. Сви учитељи су испратили своје ученике до 

места у коме похађају школу, где су их чекали родитељи. 

                    Ана Зарић, одељењски старешина 1-4/7 одељења 

 

3.2. ИЗВЕШТАЈ СА ЕСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ПЕТОГ И ШЕСТОГ РАЗРЕДА 
 

Из Прањана смо пошли у 7:00 и путовали до Дивчибара где смо направили паузу за доручак.Наставили смо пут до 

истраживачке станице Петница али нисмо могли да уђемо па смо наставили пут ка манастиру Лелић,задужбину св.Владике 

Николаја Велимировића. 

Вратили смо се у Ваљево и прошетали Тешњаром и посетили Муселимов конак.Наставили смо пут до 

Текериша,спомен комплекса посвећеног борцима који су дали живот у Церској бици. 

Кренули  смо у манастир Троношу и  посетили Музеј Вуковиг раног школовања а због радова на путу  Тршић,родни крај 

Вука Караџића, је остављен за сутра. 

У 19:30 смо стигли у Бању Ковиљачу и сместили се у хотел у коме смо после вечере одвели децу у дискотеку. 

Други дан екскурзије је почео доручком у 8:00 сати а онда смо се упутили ка Тршићу у посету Вуковом родном 

крају. 

Касније смо наставили пут ка Шабцу. У пратњи локалног водича посетили смо Музеј,Гимназију,Библиотеку,Градску кућу  и 

остатке тврђаве и центар града. Ручали смо и кренули у Музеј Мишарске битке. 

Наставили смо ка Бранковини где смо посетили стару школу ,Цркву проте Матеје Ненадовића, обишли Музеј и гроб  

Десанке Максимовић. 

У Прањане смо се вратили  око 19.45. 

Маријана Марковић, одељењски старешина 5-2 одељења 

 

 

3.3. ИЗВЕШТАЈ СА ЕСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА СЕДМОГ И ОСМОГ РАЗРЕДА 
 

Дводневна екскурзија за ученике седмог и осмог разреда ОШ „ Иво Андрић“ Прањани, изведена је 25 и 26. априла 

2018. године у организацији туристичке агенције „Матовић“ из Чачка. 

Релација екскурзије била је Прањани – Крагујевац – Гамзиград - Зајечар - Неготин  – Кладово  – Лепенски вир -  Голубац -  

Прањани 

 Дана 25.априла, у раним јутарњим часовима (од 5 до 6.30 часова) одељенске старешине 7 и 8-их разреда су се на 

разноразне начине превезли до Прањана(сопствени превоз, аутобус туристичке агенције, такси превоз и сл.).  Аутобус 

приватног превозника, компаније „Матовић“ преузео је ученике седмог и осмог разреда наше школе у 7.00 часова у Прањанима. 

Путовање је настављено преко Чачка и Крагујевца до Гамзиградске бање тј. локалитета „ Felix Romuliana“, где смо разгледали 

ову знамениту римску, царску палату. Након тога смо отишли до центра Зајечара где је у хотелу био предвиђен ручак за одрасле 

а ученици су имали  мало слободног времена да прошетају центром овог града. Затим је  путовање настављено изузетно 

удобним и добро климатизованим аутобусом до Неготина. Ту је реализована посета Тодорчетовом конаку ( кући хајдук Вељка), 

кући С.С. Мокрањца и Музеју Крајине. Након обиласка ових локација  наставили смо пут до Кладова. У Кладову смо сметени 

у хотел „ Ђердап“, који је реновиран и веома пријатан за боравак. Након вечере смо прошетали бедемом поред Дунава и отишли 

у дискотеку затвореног типа,коју су ученици жељно ишчекивали. После журке у дискотеци отишли смо у собе на спавање. 

Дисциплина ученика током ноћи је била на солидном нивоу и никаквих проблема није било, мада већина њих није спавала.  
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 Другог дана, ујутро су спаковане ствари и унесене у аутобус а потом смо отишли на доручак. Оброци у хотелу  су 

били на задовољавајућем нивоу, поготово доручак на бази шведског стола. Након доручка смо отишли у обилазак ХЕ Ђердап 

I, којом су ученици били одушевљени. Затим смо  продужили путовање до локалитета Лепенски вир, који је такође 

заинтригирао ученике да све пажљиво саслушају и одгледају филм о чувеном археологу Драгославу Срејовићу и његовим 

истраживањима. Са те дестинације смо наставили пут ка Голупцу  и ресторану „Голубачки град“ где смо имали уговорен 

пролазни ручак за ђаке и одрасле. Ручак је био прилично обилан и  укусан са десертом.  

 Око 14 часова смо кренули кући преко Великог Градишта и Пожаревца. Направљена је краћа пауза у околини 

Крагујевца ради освежења и тоалета, а затим настаљен пут преко Кнића и Мрчајеваца до Чачка. Прво смо искрцали ђаке из 

Брезне(око 18.45 часова јер смо отишли преко Срезојеваца и Леушића, а затим ученике из Прањана (око 19 часова)  и Каменице 

(око 19.15 часова). После свега одељенске старешине су се разишле својим кућама.  

 Никаквих проблема током путовања и на самим локалтетима није било и сви присутни су се у потпуности сложили 

да је план и програм екскурзије у потпуности реализован. Ученици су показали изузетно интересовање за ову маршуту и 

мишљења смо да им се прилично свидела. Нема никаквих замерки на рад возача и водича горе наведене агенције. Изузетно 

професионално су обавили свој део посла, а при том су били веома предусретљиви, прецизни и педантни у обављању својих 

обавеза и активности. 

Такође смо мишљења да у овој маршути нема потребе за било какве измене у плану путовања или у вези смештаја. 

 

                                                                                                                Велимир Александров, одељењски старешина 7-1 одељења 
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IV   ИНОВАЦИЈЕ  У  НАСТАВИ 

4.1.ИНТЕГРАТИВНИ ЧАС –ЈЕДАН ДАН 
Извештај  са часа интегративне наставе  из  српског  језика,физике, техничког и информат. образовања и информатике и 

рачунарства  одржаног   30.01.2018.године у осмом разреду у Брезни на тему : Производња пренос и коришћење  ел.струје  са 

освртом на живот и дело Николе Тесле 

Интегративна  настава је реализована  у току једног часа.  

 ЦИЉЕВИ: подстицање дивергентног и критичког мишљења, вишеструке способности мотивације и емоција, развијање 

вербалних и интерперсоналних способности 

МЕТОДЕ:  учење путем открића, научноистраживачки рад , решавање проблема, интерактивно учење                

СРПСКИ ЈЕЗИК: наставница Славица Јовићевић Бабовић  је са ученицима прикупила  податаке о животу и делу Николе Тесле 

на часовима додатне наставе, па су ученици на почетку часа, као уводни део,  прочитали реферат о животу и раду Николе Тесле 

ФИЗИКА: наставница физике  Милка Јоровић је у склопу интегративне наставе на тему производња ел.струје обрадила  

наставну  јединицу:-Како настаје електрична струја ,од чега зависи јачина струје,Омов закон(примена) и експеримент са 

сијалицом 

ТЕХНИЧКО  И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ: наставница Милка Обренић је са ученицима реализовала  вежбе везане 

за производњу електричне енергије у корелација са наставним садржајем из  српског језика,физике 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 на претходним часовима. 

  Ученици су помоћу лимуна и електроде од бакра и цинка ,проводника и сијалице из  конструкторског комплета за техничко 

и информатичко образовање за 8.разред направили струјно коло. 

СРПСКИ ЈЕЗИК: у завршном делу часа ученици су излагали своја запажања о часу, а наставница  српског језика за домаћи је 

задала да напишу  извештај о овом часу на рачунару у програму за обраду текста и одштампају. 

                                                                                                              Славица Јовићевић Бабовић, Милка Јоровић и Милка Обренић 

4.2.ДИФЕРЕНЦИРАНА НАСТАВА 
Извештај са часа диференциране наставе из предмета  хемије у седмом разреду у издвојеном одељењу у Брезни.  

Час је реализован 26.12.2017.године.Час су припремиле наставница хемије Драгана Бабовић и педагог школе Данијела 

Ракићевић.  

Циљ је оспособити ученике за самопроцењивање свог знања. 

Методе:решавање проблема, интерактивно учење 

Хемија: наставна јединица Грађа атома, језгро, атомски и масени број, изотопи 

Врста наставе и учења: Диференцирана настава, индивидуализована на три нивоа тежине 

 Ученици су подељењни у три групе према нивоу знања. На почетку су добили инструкције од наставнице и педагога. Имали 

су око 35 минута да ураде задатке на наставном  листићу.Ученик је имао задатак , да прочита сва питања да размисли за коју 

оцену ће одговарати и да упише оцену. На крају урађеног теста дбили су црвену оловку. На табли је урађена презентација са 

тачним одговорима. Ученик је проверавао питање и штиклирао одговор. На кају се упоређивала оцена ученика и наставника. 

Ученици су дошли до закључка да им је час био занимљив и радили су задатке према њиховим способностима. Трудили су се 

да опрадвају оцену за коју одговарају, већа мотивација за рад, час је брзо прошао, јер су били активни цео час. 

                                                                       Данијела Ракићевић  и Драгана Бабовић 

4.3.АМБИЈЕНТАЛНА НАСТАВА 
Извештај са амбијенталне наставе из српског језика, историје и географије.Тема: „ Трагови Другог српског устанка“, 

реализована 23.9.2017. 

Циљ је истраживачког карактера. 

Ученици су подељени у групе са задатком.  

ИСТОРИЈА: прикупљају чињенице и податке везане за Други српски устанак у нашем Таковско-рудничком крају на самим 

историјским локалитетима 

СРПСКИ ЈЕЗИК: епске народне песме са тематиком  Другог српског устанка 

ГЕОГРАФИЈЕ:географски положај,  границе и природно географским карактеристикама нашег завичаја.  

Ученици су обишли: „Таковски грм“ , Музеј у Такову, црква брвнара у Такову, Музеј рудничко-таковског краја у Горњем 

Милановцу и спомен – комплекс „ Танаско Рајић“ на брду Љубићу. 

Сви учесници путовања деле заједничко мишљење да је овакав вид амбијенталне наставе врло користан и креативан и за 

ученике али и за њихове наставнике. Он омогућава једну добру сарадњу  свих присутних, корелацију  између више наставних 

предмета  и допушта ученицима да сами долазе до одређених сазнања путем  истраживања на терену док су наставници у 

могућности да координирају и асистирају на пољима где за то постоји  потреба. Искрено се надамо  да ће и наш јавни час бити 

успешно одрађен.  

                                                                             Јелена Александров, Велимир Александров, Ивана Милекић и Горица Ристановић 
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4.4.АМБИЈЕНТАЛНА НАСТАВА 
 
Извештај са амбијенталне наставе из хемије, биологије, географије. Тема: „Настанак животињског и биљног света у доба  јуре“, 

реализована 15.10.2017.године. 

Циљ:истраживачког карактера. 

БИОЛОГИЈА: наставнак живог света у доба  јуре, изглед и грађа. 

ХЕМИЈА: хемијски састав земље и живих бића у доба јуре 

ГЕОГРАФИЈА:изглед Земље у доба јуре. 

Ученици су обишли Природњачки музеј у Свилајнцу. Ученици  су имали задатак да прикупе  релевантне чињенице, запишу их 

фотографишу и документују на одабрани начин да би у другом делу задатка, који следи помоћу тог прикупљеног материјала и 

извора осмислили јавни час на ком ће својим другарима да презентују прикупљене и обрађене податке.  

Сви учесници путовања деле заједничко мишљење да је овакав вид амбијенталне наставе врло користан и креативан и за 

ученике али и за њихове наставнике. 

                                                                                                               Велимир Александров, Јелена Гујаничић и Драгана Бабовић 

 

 

4.5.ИНТЕГРАТИВНА НАСТАВА У КАМЕНИЦИ 
           Интегративна настава се реализовала  се ос 22. до25 фебруара 2018.године у 6-2 одељењу у издвојеном одељењу у 

Каменици.Тема : Храст који нас окупља и чува. Ученици су се упознали са делом Светог Саве. Научили су ново о васпитању 

и образовању некад и данас. 

Први дан српски језик и историја Ученици петог и шестог разреда извели су представу „Свети Сава је увек са нама“, по 

тексту Данијеле Ковачевић Микић. Ту су сазнали све битне податке везане за порекло Светог Саве, замонашење, 

стваралаштво као и за његово место у српском народу. Саставни део представе је и песма „Свети Сава“ Војислава Илића коју 

су опширније анализирали на следећем часу српског језика. Из историје је ово био почетак наставне теме Србија у доба 

Немањића, тако да су на следећим часовима наставили са обрадом ове теме 

Други дан техничко и информатичко образовање- израда плана  манастира  задужбине Немањића. Затим је са ученицима 

урађен пано. Ученици су обновили градиво из петог разреда градивни материјали. План изградње средњовековних манастира 

су приказани Студеница, Жича, Милешево и Дечани. 

Трећи дан физика и педагогија –кроз физику ученици су радили задатке везане за путовање Светог Саве. Колико времена је 

потребно прећи пут са Свете Горе до Милешева.Тама „Васпитање и образовање некад и сад“, са ученицима шестог разреда 

урађена је проблемска настава. Ученици су радили истраживање како је васпитање и образовање данас, пре 40 година и пре 

80 година.Кроз Винеров дијаграм урађено сличности и разлике везане за образовање и васпитање.На крају су ученици 

излагали и дошли до закључка: да је васпитање ученика било лакше, него данас. Ученици су желели да се образују, а није 

било обавезно као данас. Да је школовање мање трајало него данас. Да се ученицима допада проблемска настава омогућава 

ученику да се бави истраживањем и да је он важна карика у настави. Јер истраживањем се учи и најбоље запамти. Учимо 

ученике да примени научено, а то је завршни испит на крају основног образовања и васпитања.     

Четврти дан је репродукција наученог кроз квиз.Овакав начин рада се ученицима допало и запамтили су доста чињеница 

везано за средњовековну историју, књижевност и глуму. 

 

Реализатори:  Слободанка Гавриловић, Ивана Милекић, Славица Дилпарић, Милка Јоровић  наставници  и Данијела 

Ракићевић, педагог. 

 

4.6.ИНТЕГРАТИВНА НАСТАВА КРОЗ СВЕ РАЗРЕДЕ У КАМЕНИЦИ 
 

У Каменици је реализовн 11.априла 2018. интегративни час на тему: „ Природи у час“.Поводом обележавања 

Светског дана шуме, поезије, воде, доласка пролећа сви ученици су укључени у реализацији интегративног часа. 

Маријана Марковић, наставница биологије, говорила је о врстама шума и њиховом значају, а са ученицима 

5.разреда направила је пано о најчешћем дрвећу нашег краја. 

Ученици млађих разреда правили су пано ( 2.и 4.разред) и рецитовали песме о природи и пролећу. Неке су и сами 

написали. Повезали су свет око нас (природу и друштво), српски језик, музичку и ликовну културу. 

Српски језик укључен је кроз песме које су рецитовали ученици 5.и 6,разреда. Тема је била инспиративна па су 

Милош Николић и Душан Ђуровић написали песму о трешњи, а Мирјана Илић о шуми. Ученици 7.разреда читали су саставе 

на тему „ Једно старо дрво“. Они су  на претходном  часу српског језика  обрађивали текст „Јабука на друму“ Вељка 

Петровића, па смо повезали са овом темом.   

Из физике су ученици 6.разреда радили задатке, а наставница Милка Јоровић објаснила је како су повезани са 

природом. На часу техничког образовања говорили су о употреби дрвета , па су од њега направили зидарски висак. 

Ученици 8.разреда су из немачког језика правили  пано на тему заштите животне средине и објаснили на немачком 

језику све што су направили. 

Гости на овом часу били су директор и педагог школе. Њихова реакција је позитивна, а посебно због тога што су 

били укључени сви ученици. 

Реализатори:  Слободанка Гавриловић, Маријана Марковић, Милисавка Бабовић, Бојан Ђуровић, Милка Јоровић, Бојана 

Рацић. 
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4.7.ПРОБЛЕМСКА  НАСТАВА  
 

У договору са наставником историје Јеленом Александров и са ученицима 6-1 одељења у Прањанима реализовала сам 

проблемску наставу кроз наставни предмет историју. Наставна јединица Средњовековна култура у Србији.  

Ученици су добили задатак да у току следече недеље ураде истраживање на тему Васпитање и образовање. Ученици су 

добили три упитника који су испитали на њиховом нивоу, на нивоу  њихових родитеља и на нивоу треће генарације и 

четрврте. 

На часу смо направили ленту времена: како је данас а како је некада било васпитање и образовање. 

Ученици су подељени у три групе од укупно 13 ученика.  

Прва група је читала резултате на нивоу ученика  

Друга група на нивоу својих родитеља 

Трећа група на нивоу својх деда и баба. 

Педагог је васпитање и образовање у средњем веку односно пре 800.година. 

На ленти времена смо ставили све карактеристике васпитања и образовања (трајање, предмети, формално, неформално, групе 

(мешовите, мушка, женска), обавезно школовање, институција. Ученици су по групама давали одговоре и путем 

компаративне методе давали одговоре. Затим је наставник историје Јелена Александров је подсетила ученике на основу 

филма „Немањићи“ упознала ученике о васпитању деце тог времена. 

На крају је путем Веновог дијаграма урађено сличности и разиле васпитања и образовања. Ученици су дошли до закљукча: да 

има више сличности у васпитању и образовању, него разлике.  

Ученици су били главни актери часа и то им се допало. Активни су били током целог часа.Укљученост ученика у настави је 

боља продуктивност часа. Ученици овог узраста умеју да воде наставу по задатку. 

Часу су присустовале психолог Сања Ранковић Илић и наставник историје Јелена Александров. 

                   Данијела Ракићевић, реализаор наставе    

 

 

4.8.ЕДУКАТИВНЕ  РАДИОНИЦЕ 
 
 У Прањанима у 4-1 одељења одржана је радионица 30.3.2018. на тему „Осећањима“. 

 Цељ радионице је упознавање ученика са сложеностима и важностима емотивним сферама живота ученика, изражавање 

осећања пријатна и непријатна и свсставање осећање у категорије. 

Ученици су добили по једну слику из новина и да полеђини папира напишу реченицу коју по њиховом мишљењу „изговара“та 

особа.Ученици су имали задатак да на основу фотографије особе измисле јој име, занимање, особине и представе се групи. 

Потом су ученици извлаћили цедуљице на којима су написана следећа осећања (радост, туга, бес, страх). По четри ученика су 

била група. 

Водитељ је са ученицима припремила папир А3 са задацима и то:  

А) да на нивоу групе продискутују и направе што богатију листу измишљених осећања која би се могла сврстати у категорију 

( нпр. Радост: одушевљење, занос, задовољство, усхићеност и сл). 

Б) осећање које су добили шта им прија када их обузме то осећање? Како реагују када сретну особу са истим осећањем? 

Ученици су активно учестовали у раду групе. Где се осетило несигурност прилазила сам групи и дала додатна објашњења. 

Групе су излагале и записивали смо на хамеру о сваком осећању и свставали смо у категорије. Ученици тачно препознају шта 

доводи до таквог осећања, колико траје.  

Водитељи указује ученицима да је битно да, воде рачуна о својим осећањима, да знају да их препознају.  

Продукт њиховог рада (решења која су писали на папирима) су залепљена на великом папиру  које нам показују сва осећања 

ињихове  категорије, Како и шта све доводи то датог осећања.  

На крају смо заједно прошли кроз дату фотографију слике и правили упоређивање оно што су они написали на основу слике и 

оно што јесте та особа. 

Осврт на реализовану радионицу 

Ученици су се у потпуности укључили у све активности и све кораке радионице. Унутар група су заједно дискутовали и 

проналазили начине решавања задатка. У једној групи је ученицима било потребно више времена за присећање како се све 

може решити. Временско ограничење (један школски час) за реализацију радионице је онемогућило да се у већој мери ангажују 

ученици. Кад су текла извештавања група, тек онда су ученици почели да се јављају са идејама како да на дато осећање можемо 

и другачије реаговати, односно да смо сви различити и да треба да поштујемо различитост, а не исмејавати јер тако повеђујемо 

друге.. Испољили су висок степен укључености, чак су се неки ученици и више пута јављали да кажу како још може да се 

препозна осећање Да је било више времена вероватно би ученици осмислили више начина и стратегија. 

Крајња  активност јавно мњење (новинари) су били као освежење. Сви ученици су своју улогу схатили озбиљно у трудили су 

се да дају што боље решење. 

Постоји потреба да се у наредном периоду са ученицима ради на овај начин. 

Радионицу је реализовала педагог Данијела Ракићевић 

 
 
 



24 
 

V РЕАЛИЗОВАНЕ ПОСЕТE 

5.1.ИЗВЕШТАЈ О СТУДИЈСКОМ ПУТОВАЊУ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА  

Трагом Другог српског устанка 
 Прво студијско путовање планирано је 23.9.2017.године, под називом „Траговима Другог српског устанка“. Ово 

путовање реализовали су наставници: Јелена Александров, Ивана Милекић, Велимир Александров и Горица Ристановић и  16 

ученика седмог и осмог разреда.  

  Циљ путовања је био истраживачког карактера. Посетили су следеће локалитете: 

 „Таковски грм“ , Музеј у Такову, црква брвнара у Такову, Музеј рудничко-таковског краја у Горњем Милановцу и спомен – 

комплекс „ Танаско Рајић“ на брду Љубићу. На локалитетима су ученици имали задатак да прикупе  релевантне чињенице о 

устанку и устаницима. Приликом рада на терену пружена им је и помоћ од кустоса музеја, Милана Брајовића у Такову и Ирене 

Ђорђевић у Горњем Милановцу. Ученици су са великом пажњом и интересовањем слушали њихова излагања и излагања својих 

предметних наставника на појединим локацијама које смо обишли.  

Сви учесници путовања деле заједничко мишљење да је овакав вид амбијенталне наставе врло користан и креативан и за 

ученике али и за њихове наставнике.  

Посета Природњачког музеја у Свилајнцу 
 Друго студијско путовање реализовано је 15. октобра 2017. године посетом  Природњачког музеја у 

Свилајнцу.Путовање су реализовали наставници: Драгана Бабовић, Јелена Гујаничић, Велимир Александров, Јелена 

Александров, Маријана Марковић, Милева Глишић, Гордана Поповић и Данијела Ракићевић и 35 ученика шестог, седмог и 

осмог разреда.  

Циљ путовања је био истраживачког карактера. Ученици су прво у оквиру учионице упознати са циљем и сврхом путовања. 

Сви учесници путовања деле заједничко мишљење да је овакав вид амбијенталне наставе врло користан и креативан и за 

ученике али и за њихове наставнике. Искрено се надамо  да ће и наш јавни час бити успешно одрађен као и ово наше студијско 

путовање. 

 

5.2.ИЗВЕШТАЈ  О ОБЕЛЕЖАВАЊУ ЕДУКАТИВНОГ ФЕСТИВАЛА                                        
,,GM EKO- BALANS “ 
 

Већ пет година за редом одржава се манифестација Еко кићења новогодишње јелке од рециклажног материјала. Наша 

школа је свих пет година узела учешће у овој манифестацији. 

Ове године 27.12.2017. кићење јелке одржало се у Дому културе у Горњем Милановцу.Све основне школе и вртић са подручја 

Горњег Милановца су учестовале у овој манифестацији. 

Украсе које смо правили у школи, у просторијама продуженог боравка, а пет ученика са учитељицом Снежаном Голубов су 

окитили јелку. 

    Као награду добили смо деплому за „Најлепше окићену јелку“ и два новогодишеа пакетића.  

Јелку са бусеном  коју смо добили поклонили смо  вртићи „Сунце“.     
                                                                                                                                                                            Снежана Голубов 

5.3.ПОСЕТА ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ 
 
 Прваци су са својим учитељицама посетили градску библиотеку у Прањанима. Библиотекар градске библиотеке је 

Зорица  Чутовић. Прваци су постали читаоци градске библитеке. Причали су о значају читања, о чувању књиге и врађању у 

библиотеку. 

5.4.САОБРАЋАЈАЦ КОД НАС 
    У  ОШ „Иво Андрић“ у Прањанима  25.9.2017.године, ученике првог разреда је посетио представник МУП-а. Он је 

ученицима приказао филм: ,,Безбедност у саобраћају“ и причао о безбедном кретању у саобраћају. Ученици су се подсетили 

онога што већ знају, а и научили су нешто ново. На сликовит начин им је приказано како се прелази улица, како се креће 

коловозом, како тротоаром, а како се треба правилно понашати у превозним средствима: аутомобилу и аутобусу. 

     Ова посета је била веома поучна и корисна за наше најмлађе ђаке јер су научили саобраћајна правила која су за њих важна 

јер се крећу у средини где нема свуда ни тротоара, а пешачких прелаза и семафора нема уопште. Због тога, морају више бринути 

о безбедности, а у томе им је веома помогло данашње предавање.Научили су нешто ново и добили одговоре на питања која су 

их занимала. 

                      Подносилац извештаја: Мирјана Маћић, учитељ 1.разреда 
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5.5.ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕТИ ФЕСТИВАЛУ НАУКЕ 
 

Извештај са Фестивала науке у Београду, који је реализован 16.12.2017.године.Било је четири наставника и директор 

школе  са 17 ученика седмог и осмог разреда. Ученици су видели занимљиве експерименте, презентације и  симулације из 

различитих области као што су географија, физика, биологија, хемија, математика, техника, архитектура, агрономија, 

медицина, геологија, археологија, електроника, роботика, шумарство, психологија, енергетика, фармација и још доста њих, 

укључујући и циркуске вештине . Могли су слушати, видети и закључивати о многим важним питањима из свакодневног 

живота. 

5.6.ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕТИ ПОЗОРИШНОЈ ПРЕДСТАВИ У ШКОЛИ 
 

  Извештај са позришне представе“ Принцеза и Жабац“. Београдско позориште „Шарени сунцокрети“ су 

30.10.2017.године у нашој школи приказали представи за децу. Глумци су песмом, игром и својом занимљивом 

интерпретацијом забављали  гледаоце. Они су им узвраћали аплаузом и заједничком песмом. На радост свих, неколико ученика 

је позвано да помогне глумцима, што је допринело да представа буде  занимљивија. 

          Овом представом обогаћен је и улепшан још један дан у нашој школи. 

5.7.ИЗВЕШТАЈ О МОБИЛНИМ ПЛАНАТАРИЈУМУ 
    У среду, 27.12.2017. године малишани из прањанског вртића  са  васпитачицом ,ученици из Теочина, Брезне , Каменице , 

Коштунића и Прањана , су са својим  учитељима  посетили Планетаријум у Прањанима. 

Мобилни планетаријум чини шатор, специјализован пројектор „рибље око“ и компјутер. Шатор, направљен од посебне врсте 

платна, скројен је тако да, када је потпуно надуван, добије облик полулопте. 

Предавач Астрономског друштва „Руђер Бошковић“ је кроз забаву и разговор са ученицима демонстрирао небеску сферу и 

привидно кретање небеских тела на њој, открио тајне звезданог неба, сазвежђа, планета и сателита, галаксије, све до објекта на 

самом рубу свемира. 

Упознавање космоса је основни мотив  свих за долазак у Планетаријум. 

Ученици су одгледали и кратак филм о Сунчевом систему и на тај начин завршили путовање кроз свемир.  

За ученике је био то незабораван ужитак, небо које се врти изнад њихових глава, звезде које сијају.   

                                                                                              Гордана Поповић 

 

5.8.ИЗВЕШТАЈ О МАКЕТИ ГРАДА НА ВОДИ 
 
Ученици наше школе су 1.јуна 2018 године били у посети изложбе највеће макете на Балкану „Градић за децу“ у фискултурној 

сали Основне школе „ Десанка Максимовић“ у Горњем Милановцу. Обилазак је трајао један школски час, у две групе, за 

ученике млађих и старијих разреда. 

Прегледно је приказан живи свет, функционално повезивање у различитим животним заједницама и стаништима као и ланци 

исхране у њима – рекао је аутор макете Боривоје Вујић. 

Циљ изложбе је био да аутор личним примером покаже и појасни како се упорним реализацијама идеја могу направити велика 

дела уз промоцију правих вредности рада, креативности и етике. 

 
 

5.8.ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕТИ КОМПАНИЈЕ „СОКО ШТАРК“ У БЕОГРАДУ 
 
Дана 16.маја 2018.године ученици из Теочина су са својом васпитачицом и учитељицом посетили Соко Штарк. 

Организованим превозом од стране школе са поласком у 07:00 часова из Теочина у Београд смо стигли у 10:00 часова. Пауза 

за доручак била је у Љигу. 

На улазу у фабрику дочекали су нас представници компаније који су нам уједно приредили групно фотографисање са њиховом 

маскотом. Потом смо се припремили за обилазак производње тако што смо обукли заштитна одела и ставили заштитне капе. 

Ради ефикасности самог обиласка поделили смо се у две групе и наизменично одлазили у Производњу и Истраживање и развој. 

Вође група били су Технолог производње и Инжењер развоја. Након тога групе су се ротирале. Приликом посете сектору 

Истраживања и развоја дегустирали смо производе и активно учествовали у квизу и игри „Израда омиљеног слаткиша“, које 

су организовале стручне службе предузећа. По завршетку обиласка имали смо организован ручак у ресторану фабрике. Затим 

нас је маскота испратила и уручила поклон пакете са сланим и слатким производима и фотографије са елементима Смоки 

Смокић и  Бананица. 

По одласку из фабрике направили смо паузу за освежење у Лазаревцу. 

Са пуно лепих утисака стигли смо у Теочин у 16:30 часова. 

         Ана Зарић, учитељица I-IV/7 одељења 
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VI  РЕАЛИЗАЦИЈА  АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ 

6.1.ИЗВЕШТАЈ О СВЕЧАНОМ ПОЧЕТКУ НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 2017-2018.  
 

У  основној  школи  „Иво Андрић“  у  Прањанима  обележио  се  почетак  нове  школске 2017-2018. године свечаним 

подизањем  школске заставе и звоњењем  звона. 

Заставу је подигла  ученица првог разреда Лена Трифуновићи и  ученик осмог разреда Бојан Томовић  уз присуство  учитеља  

Драгана  Алуровића.  

Подизању школске заставе присуствовали су ученици школе, учитељи , наставници и  родитељи. Присутнима се  у 

име директора школе Зорана Пантовића, обратио наставник Милољуб Ристановић, пожелевши свима срећан и успешан почетак 

школске године. 

                                                       Подносилац извештаја: Гордана Поповић

  

6.2.ДАН ЗДРАВЕ ХРАНЕ 
  
 У нашој школи обележеј је Дан здраве хране 16.октобра 2017.Библиотекар Гордана Поповић је ученицима од првог 

до четвртог разреда приказала презентацији о здравој исхрани. Са ученицима је разговарала о пирамиди исхране. Ученици су 

заједно са учитељицом продуженог боравка направили изложбу воћа и поврћа које су донели од куће. На крају су дегустирали. 

              

6.3.ИЗВЕШТАЈ СА ПРОСЛАВЕ ДАНА ШКОЛЕ 
 
            Дана 12.10.2017.године, обележена је 159-годишњица постојања школе.  

Дан школе је прослављен и издвојеном одељењу на Гојној  Гори. Културни програм изведен је у Дому у Гојној Гори. Повод да 

се Дан школе прослави тамо је обележавање постојања деведесет година ове сеоске школе. За ову прилику снимљен је и филм 

о Гојној Гори. У његовој изради учествовали су Милољуб Ристановић, наставник физичког васпитања, проф. у пензији 

Миливоје Трнавац, др професор Братислав Средојевић и Ненад Поповић, професор физике. 

Присутнима се обратио директор Зоран Пантовић, говорио је о значајним  улагањима у школу да би се услови 

побољшали. Уручио је захвалнице људима  који су учествовали  у реновирању  кухиње. Присутнима се обратио и председник 

Општине Горњи Милановац Дејан Ковачевић.  Упознао је присутне са значајним улагањима у просвету, а приоритет ће бити 

обнављање школа на сеоском  подручју.  

Културни програм био је шаролик. Наступио је фолклор са две кореографије, извео је ,,Игре из Србије“ и ,,Шопске  

игре“. Песмице ,,Моје село“ и ,,Школа“ рецитовале су ученице из Гојне Горе. Чланови Драмске секције у Прањанима извели 

су ,,Сумњиво лице“ Бранислава Нушића, а ученици шестог разреда из Каменице драматизацију шаљиве приче ,,Еро с онога 

свијета“. Хор је отпевао песме ,,Мој голубе“ и ,,Тамо далеко“. 

                                                                  Подносилац извештаја: Горица Ристановић, наставник српског језика 

 

6.4.ИЗВЕШТАЈ О ОБЕЛЕЖАВАЊУ МИСИЈЕ „ХАЛИЈАРД“ 
 
      Дана 16.септембра 2017. године обележена седамдесетотрећа годишњица Мисије Халијард. Централној манифестацији 

присуствовале су делегације Сједињених Америчких ДржаваВелике Британије, Пољске, Француске,  представници Војске 

Србије и  локалне самоуправе, ученици, наставници  као  и бројни  мештани  Прањана. 

Обележавање годишњице Мисије Халијард започело на Галовића пољу у Прањанима. Присутнима су се обратили амбасадор 

САД у Србији Кајл Р. Скот и председник општине Дејан Ковачевић. 

Током  посете школи, оркестар ваздухопловства САД одржао је концерт ,а амерички амбасадор  уручио  је захвалнице од стране 

Фондације Халијард, потомцима породица које су током акције пружале помоћ америчким авијатичарима.  

 
 

6.5.ИЗВЕШТАЈ О СЕМИНАРУ КОЈИ ЈЕ ОДРЖАН У НАШОЈ ШКОЛИ „ОД 
КВАЛИТЕТНОГ НАСТАВНИКА ДО УСПЕШНОГ И ЗАДОВОЉНОГ УЧЕНИКА“ 
 

У нашој школи одржан је 17-18.11.2017.године,  дводневни семинар „Од квалитетног наставника до успешног и 

задовољног ученика“.Семинару су присустовали 23 запослених. Организатор семинара је координатор тима за стручног 

усавршавања Данјела Ракићевић, педагог.Семинар су реализовали: проф.др Емина Копас  Вукашиновић, Тијана Иветић, 

стручни сарадник-психолог и Дарко Михајловић стручни сарадник –педагог. 

Циљ семинара је оспособљавање наставника за ефикасно подстицање учења код ученика кроз разне методе и технике 

учења. 
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6.6.Извештај са обуке–ПРИМЕНА НОВИХ ПРОГРАМСКИХ САДРЖАЈА ИЗ  
ПРЕДМЕТА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 
  
       Семинар је реализован  18.11.2017.год.у ОШ,,Др.Драгиша Мишовић“  у Чачку  и носи 8 бодова. 

     Организатор семинара је  Школска Управа Чачак ,реализатори су били Данијела Микић Ковачевић , Милорад Славковић и 

Рада Марковић . 

Обука је  подржана  од стране  Министарства просвете,науке и технолошког развоја . 

  Приоритетна област овог програма стручног усавршавања је унапређење дигиталних компетенција  наставника   у реализацији 

образовно-васпитног процеса. наставног предмета ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА. 

  Компетенције које су програмом развијене су наставна област ,предмет и методика наставе,проучавање и учење,подршка 

развоју личности ученика,комуникација и сарадња. 

• На семинару сам се упознала са наставним планом и програмом новог предмета Техника и технологија за 5. разред 

основне школе,усмеравајући га ка исходима. 

• са међупредметним компетенцијама са фокусом на предузетништво; 

• Са примена пројектне наставе и релевантних програмских садржаја усмерених према исходима.  

Ова обука ми пуно користи у настави новог наставног предмета техника и технологија, као и у настави техничког и 

информатичког образовања. 

                                                                                                                                                                                             Милка Обренић 

6.7.Извештај са семинара,,НАСТАВА ПРОГРАМИРАЊА У ПЕТОМ  И  ШЕСТОМ 
РАЗРЕДУ“ 
  
       Семинар је реализован  у току два дана 15.10.2017. и 29.10.2017.године у  СШ,,Свети Ахилије“,Ариље и носи 12 бодова. 

     Организатор семинара је Фондација Петља,семинар је подржан од стране  Министарства просвете,науке и технолошког 

развоја  и има статус програма од јавног интереса. 

  Приоритетна област овог програма стручног усавршавања је унапређење дигиталних компетенција  ученика и наставника и 

употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса. 

  Компетенције које су програмом развијене су наставна област ,предмет и методика наставе. 

На овом семинару сам се упознала са програмским језицима  Скреч и Пајтон,  савладала различите врсте алгоритамских 

структура  такође сам се упознала са материјалом који се налази на сајту Petlja.org. 

 Семинар је веома користан  и већ га примењујем у настави и раду са ученицима.  

  

                                                                                                                                                                                             Милка Обренић 

6.8.ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕТИ ШКОЛСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ 
  

Сваке школске године ученици првог разреда су посетили школску библиотеку.Заједно са учитељицом Мирјаном 

Маћић ученици првог разреда су 7.11.2017.године, посетили школску библиотеку.  Ту их је дочекала библиотекар, Гордана 

Поповић која им је говорила о значају читања. Такође им је објаснила правила којих се морају придржавати као чланови 

библиотеке, како да чувају књиге и како да се према њима опходе.  

Првацима су показане књиге које одговарају њиховом узрасту. На њихову радост, већ сада су могли да позајме по 

књигу коју ће понети да читају наредних дана.  

 

6.9.ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДЕЧЈЕ  НЕДЕЉЕ 2017. 
 

Циљ обележавања Дечје недеље је: афирмисање другарства, различитости, неговање дечјег стваралаштва,  поштовање 

права детета кроз заједничке активности деце, васпитача, породице и друштвене средине. 

            Дечја недеља је прилика да се кроз активности и садржаје остварују дечја права, уважава индивидалност сваког детета  и 

његова  потреба за игром и стваралаштвом. 

Програм активности: украшавање дворишта испред школе, радионица „пријатељства“, конвенција дечијих права, приредба 

посвећена ђацима првацима, спортски дани, крос, негујемо породичне вредности. 

6.10.САЈАМ КЊИГА 
 
Сајам књига није реализован, због малог броја пријављених наставника. 
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6.11.ИЗВЕШТАЈ О КИЋЕЊУ ЈЕЛКЕ У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ У ПРАЊАНИМА 
 

Дана 25.децембра 2017.године,у холу школе у Прањанима окитили су јелку поводом Новогодишњих празника. У 
кићењу јелке учестовали су  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 

6.12.ИЗВЕШТАЈ О КИЋЕЊУ ЈЕЛКИ У ШКОЛСКОМ ДВОРИШТУ 
 
         И ове године одржано је 28.децембра 2017.године у 12:30 часова,  ткмичење у кићењу јелке у дворишту школе. Овом 

такмичењу су учестовали ученици првог, другог, трећег, четвртог, шестог и осмог разреда. Најлепше окићена јелка је јелка 

осмог разреда. Ученици су добили новогодишњи пакетић.Остали учесници су добили утешну награду.  

 

                                              Подносилац извештаја: Гордана Поповић 

 

6.13.ИЗВЕШТАЈ О ОРГАНИЗОВАЊУ НОВОГОДИШЊИХ  КВИЗОВА 
„СВЕЗНАЛИЦА“ И  „ЗНАЊЕ ЈЕ БЛАГО“ 
 
 Традиционално већ  трећу  годину  у  нашој  школи  организују  се  квизови „Свезналица“  и  „Знање  је  благо“. 

Ове  године  квизови  су  одржани   11. јануара 2018.године  у  просторији  матичне  школе.  Оно што нам  је  посебно  драго  

да су се  ове  године прикључили    ученици  из  издвојених  одељења: Каменице, Срезојеваца,  Брезне,  Теочина,  Коштунића  

и  Гојне Горе. То нам  показује  да  су  ови  квизови  заинтересовали  како  ученике,  тако  и наставнике  и одељењске  старешине  

и  оправдали  њихов  смисао  организовања  и  реализовања. 

Оно  чиме  можемо  да  се  похвалимо  јесте  и  већи  број  спонзора  који  су  нас  подржали  и  помогли  у  обезбеђивању  

награда  за  освојено  прво место. То су: СТР. „Аница“ из Богданице, песникиња, Љиљана  Браловић  из  Прањана  и  књижара  

„Оригинал“  из Горњег Милановца. 

Аутори  квизова су Данијела Ракићевић и  Јелена  Александров.  У  реализацији  квизова  помогли  су :  Зоран  Пантовић, 

директор  школе,  Снежана  Голубов,  Ана Зарић, Саша  Васиљевић  и Славица  Дилпарић . 

Учестовало  је  48 ученика  подељењних  у  две  мешовите  категорије    млађих  и  страријих  разреда.  У  млађој  категорији  

било је  6  екипа  трећег  и  четвртог  разреда.  Такође  у старијој категорији  било  је 6 екипа  петог,  шестог,  седмог  и осмог  

разреда. 

У квизу  „Свезналица“,  у  млађој  категорији  победила  је екипа „Б“  и то:  Катаринаа Пантовић, Бојан Јанићијевић, Вук Гајевић 

и Анђела Папић. 

У квизу  „Знање  је  благо“ у  старијој  категорији  победила  је екипа „А“ и  то: Тамара Биорац, Ана Јеремић, Ђорђе Вујанић и 

Немања Сарић. 

Сумирајући  утиске  са овогодишњих   квизова,  схватили  смо да смо на добром  путу   и  да  већ  можемо  почети   са  

припремама  за наредну  годину. 

     
                                                          Подносиоци извештаја:Данијела Ракићевић и Јелена Александров 

6.14.ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕТИ ДЕДА МРАЗА У ПРАЊАНИМА 
 

Ове године сви ученици првог разреда је од компаније “Swisslion Таково“, добили су новогодишње пакетиће. У 

Прањанима је 29.12.2017. пакетиће поделио Деда Мраз.  Деца су била изненађена овој посети. У издвојена одељења пакетиће 

је поделио директор школе. 

6.15.ИЗВЕШТАЈ СА ОБЕЛЕЖАВАЊА ШКОЛСКЕ СЛАВЕ СВЕТОГ САВЕ 
Прослављен Савиндан  у ОШ ,,Иво Андрић“ у Прањанима 

Ко је писмен, духовно је јачи 

У суботу, 27. јануара 2018.године културно-уметничким програмом обележена је школска слава.  Програм је започео 

Светосавском химном, затим су ученици трећег разреда рецитаовали текст ,,Четири свеће “, а ,,У колони Светог Саве“ су извели 

ученици другог разреда. Анђелија Лазовић је одсвирала ,,Валцер“. У другом делу програма наступили су  чланови Драмске 

секције, припремили су одломак из драме у стиховима ,,Немањићи“. На крају програма наступили су најмлађи полазници 

фолклора. Програм је водила Јана Столица.  

Ученике су припремале Бранка Рајчевић, Славица Јевтовић и Горица Ристановић. Хором је руководио Марко Станојевић, а за 

костиме се побринула Снежана Голубов, учитељица у продуженом.  

На крају свечаности многобројним гостима се обратио директор. Истакао је значај добре сарадње родитеља и наставника, као 

и велику родитељску одговорност испричавши народну причу ,,Свети Сава  и отац и мати с малим дететом“, а затим је уручио 

захвалнице. 

Овогодишњи домаћини за школску славу су били ученици осмог разреда, њихови родитељи и одељењски старешина. 

                                                                            Горица Ристановић 
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6.16.ИЗВЕШТАЈ О ПРЕДАВАЊУ О ПТИЦАМА 
 

У недељу, 01. октобра 2017.,  обележен је  Европски викенд посматрања птица (EBW17) у Овчарско - кабларској 

клисури, под слоганом „Птице никад ближе“. Програм је обухватао посету орнитолошком кампу у Овчар Бањи, вожњу 

катамараном и учешће у интерактивним радионицама у школи у Овчар Бањи .  Програм је реализовало Друштво „Сове на 

опрезу” уз учешће свих чачанских основних школа и ОШ „Иво Андрић“ из Прањана. 

„Милиони птица селица ових недеља ће напустити Европу и одлетети на своја зимовалишта у Африци. Птице селице 

преваљују хиљаде километара и многе опасности које их угрожавају на њиховом селидбеном путу ” ,кажу наши пријатељи из 

Друштва за заштиту и проучавање птица Србије. 

 Из наше школе на излет је кренуло 12. ученика уз пратњу наставнице биологије, Јелене Гујаничић. 

      Обишли смо стару школу у Овчар Бањи, где смо посетили изложбу о заштити угрожених врста и погледали презентацију о 

занимљивим врстама у овом заштићеном добру. Домаћин нам је био Зоран Рајичић из Друштва „ Сове на опрезу” који је 

приредио међушколски квиз (победници квиза) и послужење. 

      Пловили смо Западном Моравом, уживајући у лепоти клисуре и птицама које смо уочили на води и обали. На катамарану 

друштво нам је правио Горан Николић из ТОЧ-а, показивао нам је птице и причао о занимљивостима везаним за клисуру.  

      У орнитолошком кампу нас је дочекао Драгиша Гиша Петровић, објашњавао нам је како се птице прстенују, због чега се то 

ради и показао нам је мрежу која помаже орнитолозима при хватању птица и њиховој детерминацији. 

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

                      Јелена Гујаничић 

 

6.17.ИЗВЕШТАЈ О МЕЂУНАРОДНОМ ДАНУ ЗАШТИТЕ ОЗОНСКОГ ОМОТАЧА 
 
16. септембра 2017. године обележен је Међународни дан заштите озонског омотача.  

     Обележавање дана заштите озонског омотача у Србији је ове године усмерено на најмлађу популацију. Министарство 

заштите животне средине и просторног планирања, у сарадњи са Министарством просвете и УНЕП-ом реализује пројекат “Ози 

и ја чувамо планету”.  

Ученици осмог разреда су гледали филм који носи назив „ОЗИ ОЗОН“  и на занимљив начин се упознали са озонским омотачем, 

са факторима угрожавања и последицама које носи оштећење озонског омотача. 

                                                                                                                                                                                        Јелена Гујаничић

      

6.18.ПРЕДАВАЊЕ О ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА  ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 
 

Представници Општине Горњи Милановац, сектор за ванредне ситуације , су посетили нашу школу 5.10.2017.године. 

Овом приликом су запосленима одржали кратко предавање о ванредним ситуацијама и презентовали  ,,Породични приручник 

за понашање у ванредним ситуацијама. Нарочито су се осврнули на потенцијалне природне ( и изазване) катастрофе које су 

карактеристичне за наш крај.  

Запослени су добили по један примерак приручника, а обезбеђен је и по једа за сваког ученика. 

Предавање је било веома корисно, јер смо добили информације како се понашати и кога позвати у помоћ у ванредним 

ситуацијама.  

                                                                      Гордана Поповић 

6.19.ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОМ  ЧАСУ ПОСВЕЋЕН ВУКУ С.КАРАЏИЋУ 
 

Поводом обележавања 230  година од рођења Вука Стефановића Караџића, 6.11. 2017. и 8.11.2017. године Гордана 

Поповић, библиотекар, у сарадњи са учитељима   и  ученицима млaђих разреда у Прањанима  посветила је  час овом великану. 

Након подсећања на живот и дело Вука Стефановића Караџића ученицима је приказана  презентација  ,,Народне 

умотворине “ .На овом часу, старији ученици су се подсетили, а млађи упознали са  животом и делом  Вука С. Караџића . 

Уз решавање  загонетки, причање  пословица, питалица и анегдота час  је био занимљив. Ученици су активно 

учествовали у решавању народних умотворина приказаних на слајдовима . 

                                                     Гордана Поповић 
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6.20.КЛУБ    РОДИТЕЉА  И  НАСТАВНИКА 
Клуб родитеља и наставника је основан са циљем да би се остварила ближа сарадња родитеља и наставника а тиме унапредио 

рад школе. 

Клуб родитеља и наставника наше школе је млад, постоји тек годину дана, али је за ово време остварено и покренуто неколико 

веома значајних акција и иницијатива.  

На састанку Клуба родитеља и наставника одржаном 28. 11. 2017. године приказан је филм Виолете Петровић ''Сачувајмо 

школу у Брезни''. Школа у Брезни основана је давне 1842. године и спада међу најстарије школе у Србији те стога има значајну 

баштинску вредност. Присутни наставници и родитељи су могли погледати и презентацију Мирослава Вујанића из Срезојеваца 

''Развој сеоских подручја кроз обнову и развој образовно-културних институција''. Иначе, у Срезојевцима је у претходном 

периоду обновљена школа и Дом а све у сарадњи са мештанима овога села.  

На овом састанку је, на иницијативу Ученичког парламента, покренута и хуманитарна акција прикупљања новчане помоћи за 

ученика осмог разреда у Каменици Стефана Милетића. 

20. априла 2018. године у издвојеном одељењу Основне школе ''Иво Андрић'' у Теочину одржани су Теочински дани, 

манифестација која доприноси  представљању и неговању културе и правих вредности нашег завичаја. Дружење се већ шести 

пут организује на иницијативу учитељице Ане Зарић а уз велику подршку родитеља и мештана Теочина. Догађај је  био 

пропраћен одговарајућим културно-уметничким садржајем у којем су учествовали ученици наше школе  као и КУД ''ФРА'' из 

Чачка и КУД ''Шумадија'' из Горњег Милановца; стихове су казивали песници из КД ''Запис'' Љиљана Браловић и Радош 

Марковић као и професор Високе школе у Чачку Мр Миливоје Брковић родом из Теочина. За мале основце је у просторијама 

школе је уприличена мини ликовна колонија уз подршку сликарке Александре Луковић из Теочина. 

30. маја 2018. године у Брезни је организована донаторска приредба за обнову школе ''Иво Андрић'' у Брезни. Иницијативу за 

овај догађај су покренули ђаци и родитељи уз подршку наставничког кадра. Ученици наше школе су тим поводом извели 

пригодан програм. Присутнима су се обратили Драгољуб Петровић, редовни професор Филозофског факултета у Новом Саду, 

Милоје Стевановић, власник фирме КМН из Чачка, наша песникиња Љиљана Браловић као и директор наше школе Зоран 

Пантовић.  

Овом приликом је приказан документарни филм ''Сачувајмо школу у Брезни'', а његова ауторка  Виолета Петровић, која је овим 

филмом направила први корак ка обнови школе , се такође обратила присутнима. 

За обнову школе у Брезни јавило се 13 фирми које су понудиле своју помоћ. 

За крај августа/почетак септембра месеца планирана је трибина  Игора Јурића на тему заштите деце на улици и интернету. 

Треба напоменути да су све активности Клуба родитеља и наставника подржане од неколико телевизијских станица са 

националном и регионалном покривеношћу. 

Јун 2018. године 

Председник Клуба родитеља и наставника, 

Мирјана Матовић 

 

 

6.21.ИЗВЕШТАЈ СПОРТСКИХ ДАНА 

6.21.1.Школски крос 
 
Дана 29.9.2017.године одржан је Јесењи крос на Брезаковом терену. Ученици млађух разреда су се такмичили у више 

категорија дечаци и девојчице.У категорији дечака 1.и 2 разреда прва три места освојили су ученици другог разреда. У 

категорији девојчица 1. и 2. разреда 1.и 2.место освојиле су ученице другог разреда и 3.место ученица 1.разреда. У категорији 

дечака 3. и 4. разреда прва три места освојили су ученици 4.разреда и у категорији девојчица 3. и 4. разреда такође прва три 

места освојиле су девојчице из 4.разреда. 

6.21.2.Општински крос 
 
Општински  крос у Г. Милановцу  је одржан 14.10. 2017.године на теренима фудбалског  клуба ,,Таково“. На општинском кросу 

наши ученици су освојили: 1 прво место, 1 дуго и два трећа места. 

 
 6.21.3..Oпштинско такмичење у стоном тенису 
 
На општинском првенству у стоном тенису које је одржано у четвртак,  19.10.2017. године у ОШ,,Арсеније Лома“ на Руднику  

ученици наше школе постигли су следеће резултате: једно прво место појединачно, једно прво место екипно девојчице и једно 

друго место екипно дечаци. 
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6.23.ТРЕЋИ ХУМАНИТАРНИ ФЕР ПЛЕЈ ТУРНИР У ПРАЊАНИМА 
 
Дана 24.12.2017. године  новогодишњи турнир у фудбалу под именом „Фер плеј турнир Прањани”. 

Циљ овог турнира је да деци покажу како се спортом могу бавити на један фер и коректан начин, да се игра у спортском духу, 

без насиља. Прањанска школа је у програму „Школа без насиља". 

„Ово је једна од активности који вршњачки тим из Прањана заједно са управом школе спроводи како би програм против 

насиља заживео. Деци треба помоћи на прави начин да развију љубав према спорту”, рекао  је директор школе Зоран Пантовић 

за Глас западне Србије. 

Турнир се  одржава пету годину заредом и од прошле године носи име „Халијард трофеј Прањани”, по чувеној мисији Халијард 

која је у нашем крају 1943. године изведена као највећа спасилачка мисија. 

 Овај догађај је својим доласком подржало шест екипа - Душковци, Прокери, Брезак, Гојногорац, а две екипе су чинили ученици 

прањанске школе који су и отворили турн 

Турнир се  одржава пету годину заредом и од прошле године носи име „Халијард трофеј Прањани”, по чувеној мисији 

Халијард која је у нашем крају 1943. године изведена као највећа спасилачка мисија. 

 Овај догађај је својим доласком подржало шест екипа - Душковци, Прокери, Брезак, Гојногорац, а две екипе су чинили 

ученици прањанске школе који су и отворили турнир      

Игра је била неизвесна до самог краја такмичења, тимови су се смењивали, али победу је однела екипа сениорског 

фудбалског тима Гојногорац, док је пехар за најбољег стрелца добио Зоран Гавровић. 

Капитен Гојногорца Никола  Тимотијевић  је задовољан успехом који су постигли на овом турниру. 

„Све екипе су биле добре, било је врло напорно и неизвесно до самог краја, али најбољи су ипак победили, а то смо ми. 

Веровали смо да ћемо успети што се и десило. Свака част противницима и надам се да ћемо опет ускоро имати прилику да 

заиграмо на неком од наредних турнира”, изјавио је Пантовић. 

Крај турнира уприличен је коктелом који је био организован у просторији школе. 

 

 

 

 

 

6.24.ПРВИ СВЕТОСАВСКИ ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ 
 

Ове године се по први пут организовао Светосавски турнир у малом фудбалу .На иницијативу председника клуба ФК 

Гојногорац и директора школе „Иво Андрић“ организовали су турнир у малом фудбалу у спортској сали. На турниру је 

учестовало 14 екипа и то:ФК“ Младост радост“ 1.ФК“ Младост радост“ 2,  ФК“ Гаучоси“ 1,ФК“ Гаучоси“ 2  ,ФК“ Јединсто“ 

Горња Горевница,     ФК“ Јunior  soccer“,  FK“ Будућност“ Ариље,  ФК“ Арес“,   ФК“ Борац“ Чачак,  ФК“ Ахилије“ Ариље,   

ФК“ Бубамара“,   ФК“ Гојногорац“,  ФК“ Црвена звезда“  Ужице   и  ФК“ Иво Андрић“ Прањани. 

На почетку турнира  интонирана је химна Републике Србије „ Боже правде“ , а потом су играче, њихове тренере и госте 

поздравили  председник ФК“ Гојногорац“ Никола Тимотијевић и директор ОШ“ Иво Андрић“ Прањани Зоран Пантовић. Они 

су присутнима пожелели пуно успеха у такмичењу и да се надају да ће овај турнир  прерасти у  традицију. Никола Тимотијевић 

је подсетио присутне да се у школи „ Иво Андрић“ спроводи програм „Школа без насиља“ и да очекује од присутних фер и 

коректну игру.  

Директор Пантовић је упознао госте са Прањанима и специфичностима школе. Том приликом је напоменуо да школа ове 

године прославља јубилеј-160 година постојања и да је овај турнир и прослава Светог Саве на неки начин почетак обележавања 

овог великог јубилеја. Потом је капитенима екипа поделио захвалнице за фер-плеј игру, јер су  сви, како је рекао, који су данас 

овде, победници.Чланови Вршњачког  тима  Прањани су изрецитовали песме о борби против насиља, а потом је почело 

надметање.На крају такмичења, председник ФК“ Гојногорац“ Никола Тимотијевић је уручио пехаре најуспешнијим екипама и 

то: 

1. место ФК“ Младост радост“ 1 

2. место  ФК“ Арес“ 

3.место ФК“ Гаучоси“ 1 

Турнир је протекао у духу фер-плеја. Деца, њихови тренери, родитељи и бројни посматрачи уживали су у бравурама младих 

фудбалера . Ко зна, можда неки од њих заблистају у великим европским клубовима. Ми им то од срца желимо. 

6.25. ИЗВЕШТАЈ СА ОБУКЕ  И РЕВИЈЕ  ФРИЗУРА 
 
У нашој школи  одржала се Обука у прављењу фризура по епохама, у трајању четири дана од 24. до 26.јануара. Ревија фрузира 

30.1.2018.године.Организатор обуке је педагог школе. Обуку су водити: Снежана Голубов, учитељица у продуженом боравку  

и  ученице 8.разреда:Тамара Толић 8/1, Кристина Јеремић 8/1 и Теодора Лазовић 8/1. 

За учешће у обуци – модела пријавило се 13 ученика.  

Циљ обуке : учење  од  ученика  прављење фрузире , плетенице, кикице које су носиле и наше баке и прабаке.  

Задаци: обучити учеснике у прављењу  различитих фризура са плетеницама, кикицама; без коришћења фена, пегле за коцу, 

лака и гелова да фрузура лепо изгледа и одмерено према узрасту ученика. 

Ученици су на Ревији носиле фризуре које су направиле ученице осмог разреда и представиле прво професионалним фризерима 

из Прањана Гордани Толић и Бојани Лазовић. Потом  наставницима на седници Наставничког већа. Велики допринос ове 

манифестације дала је и учитељица продуженог боравка Снежана Голубов. Свој простор је дала за обуку и учила како се на брз 

и лак начин праве лепе фризуре. Професионални фризери су одушевљене овом манифестацијом, јер деца показују своји 

креативност и умеће. 

Данијела Ракићевић                                                                                     
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6.26. ИЗВЕШТАЈ СА   МАСКЕМБАЛА У ШКОЛИ 
 

Дана , 13.02. 2018. године у ОШ ,, Иво Андрић “ у Прањанима одржано је предтакмичење  за фестивал маски. Учествовали 

су ученици из матичне школе, Гојне Горе, Каменице, Коштунића и Теочина  и предшколци.Учествовало је 29 појединачних и 

1 групна маска. Директрно пласиране маске су: 1.мессто Шумска чаролија- Николина Трнавац, 2.место Краљица жита – Маша 

Јевтовић, 3.место Веска богиња пролећа – Јована Станојевић. Пласирано је још 15 маски за Финално такмичење у Дому културе 

у Чачку. 

6.27. ИЗВЕШТАЈ СА  ФИНАЛНОГ ТАКМИЧЕЊА У  МАСКЕМБАЛУ 
 

 

Дана, 25.02.2018. године у Дому културе у Чачку одржано је финално такмичење у маскенбалу поводом Беле покладне недеље. 

Организатор такмичења је КУД „Абрашевић“ из Чачка у сарадњи са основним школама Моравичког округа. 

Пет ученика, представника наше школе, остварило је значајан успех и као награду понели су пехар са овог такмичења. 

То су: Маша Јевтовић, други разред из Прањана, маска „КРАЉИЦА ЖИТА“ 

Јована Станојевић, други разред из Прањана, маска „ВЕСНА БОГИЊА ПРОЛЕЋА“ 

Катарина Браловић, трећи разред из Каменице, маска „КЛОВН“ 

Вук Дринчић, трећи разред из Теочина, маска „ВОЈВОДА МИЛИЋ ДРИНЧИЋ“ 

Николина Трнавац, четврти разред из Гојне Горе, маска „ШУМСКА ЧАРОЛИЈА“. 

Честитамо победницима уз жељу да и у наредним такмичењима победи маштовитост, креативност и аутентичност у изради 

маски. 

 

6.28. ИЗВЕШТАЈ  КУТИЈЕ  ПРИЈАТЕЉСТВА 
 
На часу одељењског старешине у осмом разреду предложено је да се направи кутија пријатељства. 

У периоду од 20. до 28. фебруара 2018.године  кутија је стајала код дежурног ученика. Ученици од петог до осмог разреда су 

обавештени да у кутију убацују поруке којима ће обрадовати друга, другарицу или симпатију. Када је прошло наведено време, 

ученици осмог разреда су уручили поруке.  

Атмосфера је била ведра, весела, колективне поруке су окачене на огласну таблу. 

 

6.29. ИЗВЕШТАЈ  СА  ШКОЛСКОГ ТАКМИЧЕЊА У РЕЦИТОВАЊУ 
 

У оквиру   манифестације ,,Песниче  народа мог“, у организацији Културног центра  из Горњег Милановца, у нашој 

школи је, у петак 23.III 2018. године, одржано школско такмичење у рецитовању. Сви учесници су веома лепо говорили 

одабране песме, а трочлана комисија је одабрала ученике који ће представљати нашу школу на општинском такмичењу: У 

млађој категорији 4 ученика и у старијој три ученика. 

 

6.30. ИЗВЕШТАЈ  СА  ТАКМИЧЕЊА  „МИСЛИША“ 
 
   На математичком такмичењу ,, Мислиша 2018.“  ученици наше школе добили су похвале за учешће и то::Маша Јевтовић 

2.разред  и Лука Вуковић 6.разред. 

 

6.31. ИЗВЕШТАЈ  СА  МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА КЊИГЕ ЗА ДЕЦУ 
 

                     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 нојезика и била су надахнуће за стварање многих позоришних и балетских представа. 

Тим поводом у уторак  10.4.2018. године чланови Библиотечке секције и  продуженог боравка  извели су за ученике млађих 

разреда драматизовану бајку ,,Принцеза на зрну грашка “. 

Затим је следио песнички час. Својим песмама представили су се ученици наше школе који учествују на многобројним 

наградним конкурсима. 
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6.32. ИЗВЕШТАЈ  СА ЗАВИЧАЈНЕ  ПОЕЗИЈЕ 
 

Књижевно друштво „Запис“ и Културни центар, поводом Дана општине Горњи Милановац у среду, 18.04.2018.године 

у холу Велике сале организовали су вече завичајне поезије. 

У програму су осим чланова Књижевног друштва  наступили и ученици књижевног конкурса на тему „Завичај“. 

Ученици Основне школе „Иво Андрић“ из ИО Брезна и Теочин били су учесници у програму који је припремио и водио песник 

Радош Марковић. 

Награђени ученици из Брезне су: Ђорђе Вујанић, 6.разред, треће место за поезију, Сретен Ђоловић, 6.разред, треће 

место за поезију, Милена Брковић, 7.разред за прозу и Немања Сарић, 7.разред, похвала за поезију. 

Награђени ученици из Теочина су: Ана Дринчић, Дуња Ђоловић, Александра Луковић, први разред и ученици трећег разреда: 

Бранислав Дамљановић, Вук Дринчић и Јована Контић – посебна похвала за поезију. 

Ово је прилика да деца осете искуство јавног наступа и учине радост својим родитељима и наставницима. 

 

6.32. ИЗВЕШТАЈ  АКЦИЈЕ „УРЕДИМО НАШ ГРАД И ОПШТИНУ“ 
 
У четвртак, 19.04.2018.године реализована је акција уређења и чишћења школског дворишта и околини школе у 

Теочину са почетком у 10 часова. 

Учесници акције били су ученици који похађају предшколски програм и ученици млађих разреда са васпитачицом Драганом 

Красојевић и учитељицом Аном Зарић. 

За прикупљање отпада било је обезбеђено неколико пари рукавица и пластичних врећа. 

Ова акција има за циљ – очување животне средине и развијање еколошке свести код ученика. 

Активним учествовањем  у решавању еколошких проблема у природи постижу се и остварују циљеви васпитања за заштиту, 

обнављање и унапређивање животне средине. 

Ученици су показали и доказали позитивне емоције према природи свога села, као и неговању смисла за уочавање лепог у 

природи. 

 

6.33. ИЗВЕШТАЈ  СА МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ТЕОЧИНСКИ ДАНИ“ 
 

Дана 20.априла 2018.године одржана је манифестација „Теочински дани“ у издвојено одељење у Теочин. 

Ова културно – уметничка манифестација доприноси представљању и неговању културе и правих вредности нашег завичаја. 

Пре шест година смо први пут организовали манифестацију и  жеља наших ученика била је да прерасте у једну лепу традицију, 

традицију која данас повезује садашње и бивше ђаке школе, ђаке матичне школе и њених издвојених одељења као и ђаке са 

сеоског и градског подручја. 

Програм је отворио школски хор са песмом „Боже правде“. Публика је уживала у драматизацији текста „Седам 

прутова“, рецитацијама на српском и енглеском језику. Програм су својим наступом увеличали КУД „ФРА“ из Чачка и КУД 

„ШУМАДИЈА“ из Горњег Милановца. 

Стихове за децу казивао је професор Високе школе у Чачку мр Миливоје Брковић, родом из Теочина и песници из КД „Запис“ 

Љиља Браловић и Радош Марковић. 

У просторијама школе уприличена је мини ликовна колонија за ученике млађих разреда уз подршку сликарке 

Александре Луковић из Теочина.После програма дружење се наставило уз закуску у школском дворишту.Овом приликом 

директор школе Зоран Пантовић доделио је захвалнице бројним појединцима, организацијама и предузећима за подршку 

манифестацији коју школа организује. 

Ана Зарић, учитељица  

6.34.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 14.маја 2018.године у посети наше школе била је школа из Чачака Машинско-саобраћајна школа.  Предавачи су 

причали о могућностима запошљавања и начину рада њихове школе. 

Дана 25. маја 2018.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.  

 

Организатор посета:Данијела Ракићевић 
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6.35.ИЗВЕШТАЈ СА ДЕВЕТОГ ШАХОВСКОГ ТУРНИРА У БОГДАНИЦИ 
 

Поводом Првог маја, Празника рада, у Богданици је одржан девети по реду шаховски турнир. Организатор турнира 

је ОШ“ Иво Андрић“ Прањани, издвојено одељење у Богданици. На турниру је учествовало 26 такмичара у сениорској и осам 

ученика у јуниорској конкуренцији. Турнир је меморијалног карактера и носи назив“ Милојка Кнежевић“, по јединој жени са 

ових простора која је играла шах.  

Турнир је отворио директор школе Зоран Пантовић, који је у свом говору направио кратку ретроспективу овог 

турнира, поздравио присутне и захвалио се шаховском клубу „Пролетер“ из Миндена и СТР“Аници“ из Богданице, као 

спонзорима ове спортске манифестације и родитељима који су помогли одржавање овог турнира. Такође се захвалио 

Бранимиру Кнежевић и Милојку Чоловић који су помогли у организацији такмичења. Директор Пантовић је похвалио ученика 

из основних школа из Горњег Милановца који су на окружном такмичењу направили добар резултат. Чак њих осам се 

пласирало на републичко такмичење, које ће се одржати у Зрењанину. Међу њима је и један ученика осмог разреда из Прањана 

Бојан Томовић. Том приликом је рекао да школа ове године слави 160 година постојања и да је свака манифестација коју 

организујемо посвећена том јубилеју. Такође је најавио да ће за следећи, јубиларни десети турнир бити организован и богат 

културно-уметнички програм. 

Судија турнира био је Владан Бановић из Горњег Милановца. 

По завршетку такмичења, директор је уручио пехаре и медаље победницима и најстаријим учесницима турнира. 

 У јуниорској конкуренцији прво место заузео је Драган Вуковић, други је био Стефан Милетић, док је треће место 

заузео Марко Ивановић. 

Код сениора , прво место је освојио Матовић Петар из шаховског клуба „Борац“ из Чачка, други је био Вујовић Вук 

из Горњег Милановца, док је треће место заузео Розгић Димитрије из Чачка. 

По завршетку церемоније доделе пехара, за све је припремљен ручак-пасуљ из земљаног лонца који су сви похвалили. 

                                                                                                                      Зоран Пантовић, директор школе 

 

6.36.ИЗВЕШТАЈ СА ШКОЛСКЕ СЦЕНЕ У КАМЕНИЦИ 
 

Основна школа „Иво Андрић“ из Каменице учествовала је и ове године на „Школској сцени“ у Горњем Милановцу. 

Представили смо се 10.5.2018. са представом „Свети Сава у мојој кући“ за коју је текст писала Данијела Ковачевић Микић. 

Редитељ представе је Слободанка Гавриловић. 

Учествовало је пет ученика шестог разреда (Душан Ђуровић, Милош Николић, Софија Стојановић, Анђела 

Обрадовић, Марија Милинковић), три ученице петог разреда (Милица Лазовић, Александра Обрадовић и Мирјана Илић) и 

ученик осмог разреда (Драган Вуковић) 

Представа је одиграна на спортском терену у Каменици.  Представници Културног центра били су задовољни 

представом, ученике су наградили слаткишима. Као и претходних година школа у Каменици добила је захвалницу за учешће 

на фестивалу, а редитељ је добио признање за унапређење и развој позоришне уметности. 

                                                                                                                   Слободанка Гавриловић, наставник српског језика 

 

6.36.ИЗВЕШТАЈ СА  ВИТЕЗОВОГ ПРОЛЕЋА 
 
    На Витезовом конкурсу за дечје стваралаштво (песме,приче,састави,ликовни радови), ученици 4. разреда из Каменице :Вук 

Гајевић, Марко Петровић, Миленко Браловић, освојили су лепе награде. 

    Ученици су 20.маја били у Сава Центру на Београдском фестивалу писаца за децу ВИТЕЗОВО ПРОЛЕЋЕ,где су преузели 

награде и дивили се богатом програму који је припремљен за младе уметнике. 

     БРАВО за наше будуће уметничке ствараоце.    

                                                                                                                                Милисавка Бабовић,учитељица II-IV/2 одељења 

6.36.ИЗВЕШТАЈ СА  ДОНАТОРСКЕ ПРИРЕДБЕ 
 
        У среду, 30. маја 2018. године организована је донаторска приредба поводом обнављања једне од најстаријих школа у 

Србији – ОШ „Иво Андрић“ у Брезни.  

       Иницијативу за обнову покренули су ђаци и родитељи уз подршку наставничког кадра. Тим поводом ученици су 

припремили одговарајући културно-уметнички програм којим су се представили публици. Програм је отворио школски хор 

песмом „Пукни зоро“. Затим су се присутнима обратили Драгољуб Петровић, редовни проф. Филозофског факултета у Новом 

Саду и Милоје Стевановић, власник фирме КМН у Чачку, као и песникиња Љиљана Браловић. Публика је уживала слушајући 

композицију „Сини, јарко сунце, са Косова“ у извођењу ученица Милице и Ленке Вујанић, у драматизацији „Најбоље 

задужбине“ и у наступу фолклорног ансамбла наше школе. Приказан  је документарни филм „Сачувајмо школу у Брезни“ 

аутора Виолете Петровић. Након филма присутнима се обратио директор школе Зоран Пантовић који је уручио благодарја 

присутним донаторима.  На крају програма обратила се и  Виолета  Петровић са неколико речи о овом пројекту јер је она, 

заправо, направила први корак ка обнови школе својим документарним филмом. 

   Након приредбе организован је коктел добродошлице у просторијама наше школе. 

   Догађај је подржало и неколико телевизијских  станица са националном и регионалном покривеношћу. 

                                                                                                                                                          Славица Јовићевић Бабовић  
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6.37.ИЗВЕШТАЈ СА  ПРИРЕДБЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ У БРЕЗНИ 
 
    Крај школске године у издвојеном одељењу школе у Брезни обележен је одговарајућим културно-уметничким програмом. 

 Програм је отворио школски хор композицијом „Пукни зоро“, а потом су уследиле рецитације ученика нижих разреда. 

Награђени учесници литерарних конкурса „Ах, та љубав“ и „Завичај“ прочитали су своје радове. У наставку програма 

публика је уживала слушајући песме „ Ђурђе војвода“ и „Заспао Јанко“ , као и у драматизацијама „Седам прутова“ и 

„Косовки бој“-  

Након програма присутнима се обратио директор школе и уручио диплому ђаку генерације - Тамари Биорац  као седмог 

разреда који је ове школске године остварио највише успеха на такмичењима – Немањи Сарићу. 
                                                                                                      Славица Јовићевић Бабовић  

 

 

 

 

6.38.ИЗВЕШТАЈ СА МАНИФЕСТАЦИЈЕ  ИЛИНДАНСКИ ДАНИ 
 
Традиционални 8.илиндански дани одржани су 1.и 2. августа 2018.године у Каменици. Првог дана манифестације, поред културно 

уметничког програма и наступа фолклорних група КУД „Шумадија“ из Горњег Милановца и КУД „Фра“ из Чачка, наступ је имала и певачка 
група „Лира“ из Чачка и књижевно друштво „Запис“, а завршен је концертом Биљане Јевтић и Аце Илић. 
Организована су и спортска такмичења, шаховски турнир у јуниорској и сениорској конкуренцији, турнир у стоном тенису и малом фудбалу, 

као и ликовна колонија. 
У име домаћина учеснике, госте програма и мештане Каменице и околних села поздравио је директор основне школе „Иво Андрић“ из Прањана 

Зоран Пантовић, рекавши да ова манифестација треба да буде супротност ријалити програмима који се свакодневно приказују на малим 

екранима. 
„Жеља нам је да нашим ученицима, нашој деци покажемо да постоји и друга, лепша страна. Трудићемо се и даље да ова манифестација траје, 

да сваке године буде све масовнија и успешнија“, рекао је Пантовић. 

У име општине Горњи Милановац присутне је поздравила заменица председника општине Јадранка Достанић која је овогодишње Илинданске 
дана отворила. 

„Општина Горњи Милановац активно прати и подржава све културне манифестације које се одржавају посебно на сеоском подручју наше 

општине и покушавамо да их омасовимо. Тако је и када је реч о овој манифестацији, која после осам године, сваке године има већи број 
учесника и посетилаца“, рекла је Достанић. 

Испред удружења грађана „ГМ еко баланс“ присутнима се обратио Иван Бешлагић који је поздравио учеснике кампа „Извиђачка авантура – 

Сувобор 2018“ и уједно се захвалио општини Горњи Милановац, Црвеном крсту Горњи Милановац и основној школи „Иво Андрић“ из 
Прањана који су помогли и подржали одржавање овог кампа. 

Иначе, ову манифестацију су организовали месна заједница Дружетићи и основна школа „Иво Андрић“ из Прањана, уз подршку општине 

Горњи Милановац, Културног центра Горњи Милановац и Туристичке организације Горњи Милановац са циљем да се српска култура, језик, 
традиција и фолклор отргну од заборава. 

Другог дана  манифестација је  настављена јутарњом литургијом у једној од најстаријих цркава у маљенском крају која је обновљена ове 

године, традиционалним турниром у малом фудбалу, а завршава се народним вашаром. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

VII  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНА УСТАНОВЕ 

7.1.ОРГАН  УПРАВЉАЊА – ШКОЛСКИ ОДБОР 
 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

Школски одбор је у првом   полугодишту школске 2017-2018.године, одржао пет седница. Током певог полугодишта у сазиву 

ШО није било измена.ШО је у првом полугодишту школске 2017-2018.године, на својим редовним седницама: 

-разматрао  и усвајио Извештаја о припремљености школе за почетак рада у школској 2017-2018.г. 

-донео Анекс Школског програма за други циклус основног образовања и васпитања 

-донео ГПР школе за шк.2017/18.г. 

-донет ПСУЗ за школску 2017/18.г. 

-разматрао и усвојио  трећу и четврту измену Финансијског плана за 2017.г. 

-разматрао и усвојио извештаје  педагога о успеху и владању ученика  на првом тромесечју и првом полугодишту школске 

2017/18.г. 

-донео Финансијски план за 2018.г. 

-разматрао преоруку радне групе за праћење ангажовања  запослених у МО. 

У току другог полугодиша Школски одбор одржа____ седница.  

       

                                                                                Председник Школског одбора Данијела Ракакићевић 

 

7.2.РУКОВОДЕЋИ ОРГАН- ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА  ШКОЛЕ  ШКОЛСКА 2017/18. ГОДИНА 

 Школска година је почела  1. септембра  2017. године, симболичним подизањем школске заставе. 

 Потом сам обишао издвојена одељења у Брезни, Теочину, Коштунићима, Богданици и Каменици, где сам  ученике и 

наставнике упознао са школским календаром и актуелностима за нову школску годину. Половином септембра примио сам 

председника општине Дејана Ковачевић, који је обишао радове у школској кухињи и упознао га са стањем у нашој школи, како 

у погледу броја ученик и запослених, тако и у погледу опремљености школе.  

Успешно смо спровели  иницијално тестирање ученика петог  и седмог  разреда  из српског језика и математике, које 

је спроведено 14. и 21. септембра 2017. године. 

У сарадњи са колегама достојанствено смо обележили Дан школе уз бројне госте и пригодан културно-уметнички 

програм. Прослава је одржана у Гојној Гори јер је ова школа обележила 90 година постојања.  

Почетком октобра присуствовао сам приредби посвећеној ђацима првацима, коју су припремили учитељи школе са 

својим ученицима.  

Мисија „ Халијард „ је обележена 16.9.2017.. године. Том приликом у школи је  по други пут одржан концерт  музике 

тридесетих година, у извођењу војног оркестра америчке војске.  На манифестацији је био присутан и амбасадор САД господин 

Кајл Скот. 

Поводом Митровдана, школа у Брезни је организовала традиционалну манифестацију „ Митровдански дан“. 

Програму су присуствовали родитељи, ученици из Срезојеваца и Теочина. Том приликом премијерно је емитован филм“ 

Сачувајмо школу у Брезни“, аутора Виолете Петровић. 

Присуствовао сам семинару“ Од квалитетног наставника до задовољног и успешног ученика“, који је одржан 17. И 

18. 11.2017. године. Потом сам узео учешће на другој седници Клуба наставника и родитеља где су презентовани примери 

добре праксе. 

Такође сам организовао одлазак наших ученика на  Фестивал науке, који се одржава у Београду. Ученици су том 

приликом посетили и аеродром „Никола Тесла“ и тада су  имали јединствену прилику да се опробају у улози пилота на  

симулатору летења уз инструкције професионалног пилота.  

Крајем децембра учествовао сам у организацији  три  фер-плеј турнира у малом фудбалу. На једном су учествовали 

ученици из Душковаца и Јежевице са нашим ученицима. Други турнир у малом фудбалу под називом „Халијард трофеј 

Прањани“, одржан је 24.12.2017. године. Учешће је узело шест екипа. Први пут, ове године, у сарадњи са ФК“Гојногорац“ 

организовао сам светосавски  турнир у малом фудбалу. Учешће је узело 14 екипа из западне Србије. Том приликом Вршњачки 

тим Прањани је поделио захвалнице свим екипама за фер-плеј. 

Такође, крајем децембра око  сто наших ученика имало је прилику да посети планетаријум и да на један занимљив 

начин упозна космос. 

Почетком јанура учествовао сам у организацији квиза „Знање је благо“, који је ове године организован и за ученике 

нижих разреда. Спонзори квиза били су СТР“Аница“ из Богданице, књижара „Оригинал“ из Горњег Милановца и Љиљана 

Браловић песникиња из Прањана. 

Узео сам учешће у организацији прославе школске славе Свети Сава. Том приликом сам присуствовати  прослави у 

Прањаним и Срезојевцима.  

У сарадњи са Горданом Поповић, организовао сам песнички час у Богданици, Каменици и Прањанима. Гост је била 

млада песникиња из Лучана Катарина Тодоровић, која је промовисала своју књигу песама. 

Одржао сам четири  седнице Наставничког већа, три  седнице  Педагошког  колегијума, присутвовао на две седнице 

Савета родитеља ,две   седнице Школског одбора и шест Актива директора. Присуствовао сам и на једном родитељском 

састанку који је одржан у Богданици. 
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Посетио сам 10 часова и том приликом сам  видео да се наставници труде да настава буде занимљива и прилагођена 

ученицима.  

Крајем јануара школу су посетили председник фондације  „Халијард“ Џон Капело и Тимоти Дејвис  председник 

Удружења ратних ветерана САД. Том приликом договорено је да ученицима осмог разреда поделе стипендије у висини од 300 

до 500 долара за литерарни рад који ће написати.Тема је прича из Другог светског рата. 

Што се тиче финансија, план за прво  и друго полугодиште  школске године је остварен. Школа не дугује  новац. 

Сви рачуни се редовно исплаћују. Купљене су три беле табле за Прањане, Каменицу и Брезну. Добили смо пет рачунара од 

Министарства просвете као донацију и један за Срезојевце од људи који живе у Швајцарској. Купљен је један лап-топ, 

рачунар и штампач за потребе школе. Набављен је намештај( столови, столице и витрина) за канцеларију директора школе 

као и полице за оставу у кухињи и  звучници за две канцеларије. Купљено је пет пећи на чврсто гориво и један 

шпорет.Инсталирана је једна клима у наставничкој канцеларији. Окречене су школе у Богданици и Брезни. Уграђена је 

столарија ( 18 прозора и улазна врата) у Брезни. 

У сарадњи са педагогом школе спровели смо истраживање о утицају мапе ума на резултате учења, које смо 

спровели у другом , четвртом и петом разреду. 

Успешно смо организовали општинско такмичење из биологије, као и пробни завршни испит за ученике осмог 

разреда. 

Првог маја организовао сам традиционални девети шаховски турнир у Богданици, спортски сусрет са ученицима из 

ОШ“ Петар Лековић“  у Јежевици, као и посету престолонаследника Александра и принцезе Катарине Карађорђевић. 

Активно сам учествовао у организацији донаторске приредбе у Брезни, која је одржана 30.5.2018. године, са циљем 

да прикупимо средства за обнову школе. Овај догађај је пропраћен на локалним електронским и штампаним медијима, као и 

на РТС-у и Првој телевизији. 

Од 18. до 20.6.2018. године одржан је завршни испит за ученике осмог разреда, где су ученици показали солидно 

знање и у односу на прошлу генерацију постигли боље резултате. Све је прошло у најбољем реду. Наши дежурни наставници 

и супервизори су професионално одрадили свој део посла, као и педагог, секретар школе и помоћник директора. 

На крају школске године присуствовао сам родитељским састанцима у Богданици, Брезни, Срезојевцима, Каменици 

и Прањанима, где сам поделио књиге носиоцима Вукове дипломе и Ђаку генерације. Том приликом сам упознао родитеље са 

резултатима које су наши ученици постигли на такмичењима, инвестицијама у школи, манифестацијама које смо успешно 

организовали са циљем промовисања ученика и саме школе уз позив да се сви укључе у живот и рад установе, како би 

резултати били још бољи и да активно учествују у раду Клуба наставника и родитеља. 

Последњи дан школске године био је обележен  дружењем, спортским такмичењима ученика и свечаним 

спуштањем школске заставе, што симболично значи да је ова школска година успешно завршена. 

Одржани су“ Илиндански дани“ по осми пут  1. и 2. августа, уз богат културно-уметнички и спортски програм. 

 

 

                                                                                                                                                              Зоран Пантовић, директор школе 

                                                                                                                                                                                                 

7.3. РУКОВОДЕЋИ ОРГАН-  ПОМОЋНИКА  ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 
  Годишњи извештај о раду помоћника директора 
Почетком септембра  урадила сам план рада помоћника директора . Планиране активности током године су и реализоване. 

Са педагогом и директором школе радила сам на Годишњем плану рада за школску 2017 /2018. годину.  Помагала сам 

директору у педагошко-инструктивним пословима; Организовала помоћ наставницима,ученицима и ученичким 

организацијама ;сарађивала са родитељима ;Пратила сам успех ученика на класификационим периодима;Пратила реализацију 

допунске, додатне и припремне наставе  ,слободних и ваннаставних активности ;Контролисала сам педагошку документацију( 

дневници рада,  дневник слободних  активности, додатна и допунска настава, записници стручних органа); давала инструкције  

и пружала неопходну помоћ новим колегиницама. Присуствовала сам на пет  угледних  часова  у току ове године ; 

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 и спровођењу кућног реда школе ; сарађивала са родитељима ; договарала се са директором , педагогом, 

психологом  и колегама око обележавања важних датума ; организовања приредби;  обавештавала запослене о свим догађајима 

и дешавањима у школи , пружала све неопходне информације за реализацију образовно-васпитног рада ; обавештавала о 

наградним конкурсима ; учествовала у организацији пробног испита за осмаке као и Завршног испита .Договарала сам се са 

директором око Ревизије књижног фонда.Формирали смо  комисију која је овај посао започела ,а Ревизија ће бити окончана до 

краја августа када ће сви записници и листе бити предати директору ,а затим ће директор дати предлог Школском одбору за 

отпис библиотечке грађе по наведеним критеријумима. 

Посетила сам сва издвојена одељења по  неколико пута . Непрекидно координирам са свима. 

 Свој посао тимски приводимо крају.Активно смо и у јеку припрема за почетак нове школске године. Ускоро би требало да 

кренемо на заслужени одмор, а почеком августа чекају нас нове радне обавезе. 

 

                                                          Гордана Поповић, помоћник директора                                 

7.4. САВЕТОДАВНИ ОРГАН 
Савет родитеља у школској 2017/18. броји 24 члана.  

Предесеник Савета  родитеља   је Данијела Милошевић. 
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7.4.1. САВЕТ РОДИТЕЉА 
Савет родитеља је у првом полугодишту  школске  2017/18. године одржао три седнице, на којима су разматрана и решавана 

следећа питања важна за рад школе: 

-разматрао  и  усвојио ИОР школе за шк.2016/17.г. 

-разматрао  и усвојио извештај о раду директора школе  за школску 2016/17.г. 

-разматрао  и усвојио извештај о припемљености школе за почетак рада  школске 2017/18.г. 

- разматрао  и усвојио Анекс Школског програма за други циклус основног образовања  и васпитања 

-разматрао  и усвојио   ГПР школе за школску 2017/18.г. 

-донет ГПР Савета родитеља  за  школску 2017/18.г. 

-разматрао и донео одлуку о избору  понуђача  осигурања ученика за шк.2017/18.г. 

- разматрао и донео одлуку о избору понуђача  за фотографисање ученика за шк.2017/18.г. 

- разматрао и донео одлуку о избору добављача  за ђачку кухињу за шк.2017/18.г. 

-разматрао  и  дао сагласност  на  план ескурзије за школску  2017/18.г. 

-донео одлуку о избору понуђача за реализацију екскурзије за  школску 2017/18.г. 

- донео одлуку о избору представника  Савета родитеља ОШ „Иво Андрић“ Прањани,   у општински Савет   родитеља   за 

школску 2017/18.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.2. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 
 

Ученички парламент је конституисан 11.9.2017.године. У нашој школи постоји три радне  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).   

Тајним гласањем је одлучено да председник УП  је  Тијана Вукашиновић 8/1, потпредседник  Ана Толић 8/1  и записничар  

Кристина Јеремић 8/1 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 току првог полугодишта  чланови УП су имали 6 састанака, а у току другог полугодишта УП је имао 5 састанана, 

што је у току године 11 састанака. Чланови Парламента  из целе школе су покренули хуманитарну акцију за друга из Каменице 

Стефана  Милетића. Пошто смо сазнали да је ученик у тешкој материјалној ситуацији и да су му неопходна новчана средства, 

чланови УП су покренули акцију. На седници Наставничког већа су изнели своју идеју  да помогну  свом другу и да би требало 

и да наставници подрже ову хуманитарну акцију. Прикупљени новац одељења предаваће се помоћнику директора Гордани 

Поповић. Овој аквији поред ученика  прикључило се и 31 наставник. За Стефана Милетића је сакупљено  86.020,00 динара и 

30 евра.Директор је предао навац породици Милетић. Ученички парламент је учестовао у квизу „Знање је благо“.  

На иницијативи УП координатор је организовала Обуку у прављењу фризура. Чланови УП  Теодора Лазовић 8/1, Тамара Толић 

8/1 , Кристина Јеремић 8/1 и учитељица продуженог боравка Снежана Голубов су водитељи обуке. Обука је трајала три дана и 

четврти дан је била Ревија фризура.Обуви се  прикључило  15 ученика који су били модели обуке. Ову манифестацију су 

подржале професионалне фризерке Гордана Толић и Бојана Лазовић  из Прањана. 

Педагог школе је у договору са ученицима ученичког парламента  спровео истраживање „Шта ученици 7.и8.разреда мисле о 

оценама и оцењивању, као и шта је за њих оцена“. Урађена је анализа и путем презентације презентовеће се на следећој седници 

наставничког већа. 

Ученици су били укључени и у Светосавски турнир у малом фудбалу. Чланови УП су се бавили  успехом и дисциплином 

ученика у школи, мерама за побољшање школског живота, организовањем културно-забавног програма, резултатима 

такмичења 

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   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. 

Ученички парламент је покренуо две хуманитарне акције прикупљање новца за двоје ученика који су оболели од 

тешке болести. Акција се проширила на целу школу. Затим су учестовали у хуманитарну акцију које је покренуло друштво 

папаплегичара из Чачка. Било је потребно купити лопте.  

На крају су се састали да дају мишљење о уџбеницима које су користили прошле године од петог до осмог разреда. 

Организовали су заједно са другарима из Каменице и Брезне матурско вече са својим родитељима. 

Ученички парламент у Каменици је у току првог полугодишта  одржао три састанка, а у другом полугодишти 

реализовано је три састанка, што је укупно пет у току године. Први састанак је одржан у октобру и на њему је конституисан 

Парламент. Чланови УП из Каменице су Драган Вуковић, Милош Мићовић, Александра Стојановић, Бојана Јовичић (ученици 

8.разреда) и Марија Браловић, Данијела Крњић, Марина Мићовић, Јана Трнавац и Дарко Сретеновић (ученици 7.разреда) . За 
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записничара је изабран Драган Вуковић. Овом састанку присуствовала је Данијела Ракићевић која је упознала ученике са 

улогом УП и активностима које су планиране за ову школску годину. Договорено је да седницама Наставничког већа због 

превоза присуствују ученици из Прањана.  

Други састанак одржан је у новембру и на њему су ученици предложили да се сакупи новчана помоћ за Николу 

Вулиновића коме је неопходна операција. У акцију ће бити укључени ученици и наставници из Каменице.Такође су захтевали 

да се реши проблем доласка паса у школско двориште. 

Трећи састанак је одржан у децембру. Ученици сматрају да не би требало да пролазе краве кроз школско двориште . 

Приметили су да власници често ове животиње воде преко фискултурног терена, при чему прљају терен што ученицима смета. 

Ученички парламент предложио је да се сакупи новчана помоћ за Стефана Милетића, ученика 8.разреда. Предлог је прихваћен 

на седници Наставничког већа, тако да су се у ову акцију укључили и ученици и запослени у школи. 

Ученички парламент у Брезни  је у току првог полугодишта  одржао три састанка и у другом полугодишту одржано 

је три састанка, укупно шест састанака.Учестовали су у хуманитарним акцијама које су се организовале у школи, затим у 

квизовима „Свезналица“ и „Знање је благо“. Узели су учешће у организовању школске сцене, где су освојили другу 

награду.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.Ученици су учестовали у Донаторској 

вечери Сачувајмо школу у Брезни. 

Ученички парламент у Каменици Брезни су такође учестовао у хуманитарној акцији за Стефана, учестовали су у квизу 

„Знање је благо“и о свим битним питањима њихове школе. 

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 УП : у Прањанима Данијела Ракићевић, педагог, Слободанка Гавриловић, наставник српског језика и 

Јасмина Павловић, наставник математике.                           

8.СТРУЧНО ОРГАНИ И ТИМОВИ 

8.1. НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 
У току школске године 2017/2018. одржано је осам седница Наставничког већа. 

На седницама су разматране следеће теме: 

1. Разматрањи и усвајање Годишњег извештаја о раду школе за   2016/2017. 

2. Разматрањи и усвајање Годишњег плана рада школе за школску годину 2016/2017. 

3. Разматрањи и усвајање Извештаја о раду директора школе за школску 2016/2017. 

4. Родитељски састанци- избор чланова за Савет родитеља 

1. Усвајање Записника са претходне седнице одржане у уторак, 12. септембра 2017.  

2. Разматрањи и усвајање извештаја о успеху ученика на крају првог тромесечја 

3. Извештај о посети Природњачком музеју у Свилајнцу 

4. Извештаја о прослави Митровдана у Брезни 

5. Клуб родитеља 

6. Различити облици наставе 

7. Протокол о поступању када се уочи насиље 

8. Усвајање Записника са претходне седнице одржане у четврак, 18. јануара 2018.  

9. Разматрањи и усвајање извештаја о успеху ученика на крају првог полугодишта 

10. Оцењивање ученика  

11.  Одржавање часова код ученика четвртог разреда и припремна настава за ученике осмог разреда 

12. Полугодишљи извештаја о раду школе 

13. Полугодишљи извештаја о раду директора 

14. Школска сцена  

15. Извештај о новогодишњем квизу ,,Знање је благо“ и ,,Свезналица“ 

16.  Извештај о прослави Савиндана 

17. Усвајање Записника са претходне седнице одржане у четврак, 30. јануара 2018.  

18. Разматрањи и усвајање извештаја о успеху ученика на крају трећег тромесечја 

19. Анализа остварености наставног плана и програма 

20.  Постигнути резултати на такмичењима 

21. Организовање и припрема за извођење екскурзије 

22. Припреме у вези са вредновањем договорене области самовредновања 

23. Усвајање Записника са претходне седнице одржане у четврак, 12. 4.2018.  

24. Избор нових чланова Школског одбора 

25.  Усвајање Записника са претходне седнице одржане у четврак, 21. мај 2018.  

26. Разматрањи и усвајање извештаја о успеху ученика осмог разреда на крају школске    године 

27. Избор Ђака генерације 

28.  Избор спортисте генерације 
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29. Припреме за реализацију завршног испита 

30. Усвајање Записника са претходне седнице одржане у четврак, 31. маја 2018. 

31. Анализа успеха и владања ученика на крају другог полугодишта 

32. Анализа остварености наставног плана и програма на крају другог полугодишта 

33.  Извештај са разредног тестирања 

34. Анализа истраживања ,,Утицај нових техника учења на усвојеност и примену знања код ученика“ 

35. Резултати испитивања зрелости ученика за полазак у основну школу 

36. Реализација завршног испита за ученике осмог разреда 

37. Реализација Ученичке олимпијаде и спуштање заставе 

38. Распоред припремне наставе за полагање поправног испита и информације у вези са почетком рада у августу 

39. Разно (Школски програм за период 2018/19-2022/23, Годишњи план рада, Годишњи извештај о раду) 

      Записничар Горица Ристановић, наставник српског језика 

8.2. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 
У току првог полугодишта одржана су два састанка Педагошког колегијума. 

Састанку су присустовали чланови педагошког колегијума. Актуелна питања која су се разматрала су анлализа успеха и 

дисциплине ученика на тромесечју; Анекс школског програма за пети разред за предмете техника и технологија, физичко и 

здравствено васпитање, информатика и рачунарство и свакодневни живот у прошлости;усвајање ИОП-а за ученике седмог и 

осмог разреда; планиране активности предвиђене Школским развојним планом; прослава Дана школе. 

Такође разматрани су и усвојени извештаји о раду школе; разматрани су извештаји рада директора школе; успех и владање 

ученика на крају првог полугодишта; иновације у настави и реализација активног учења у настави; формирање тимова око 

обележавања 160 година од постојања школе у Прањанима; извештаји о прослави школске славе „Светог Саве“ и укљученост 

родитеља домаћина у Прањанима и у Срезојевцима; реализација квизова „Свезналица“ и „Знање је бладо“, као и укључивање 

више спонзора за реализацију ове манифестације.Разматрана су и многа друга питања од значаја за дату седницу које се 

одржавала. 

8.3. ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА 
Због специфичности наше школе седнице Одељењских већа млађих разреда одржавају се заједно, као и седнице старијих 

разреда. 

8.3.1.ПРВИ РАЗРЕД 
Извештај о раду одељењског већа првог разреда  

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.У мају је био избор уџбеника на наредну школску 

2018/19. На основу прегледања сви приспелих издавачких кућа изабрали смо Нови Логос, јер је најпрактичнији за рад како у 

чистим тако и у комбинованим одељењима.  

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: 

8.3.2.ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 
Извештај о раду продуженог боравка   
Рад у продуженом боравку је необавезан облик васпитно образовног рада, који се одвија  после наставе и има своје 

педагошке, васпитне,образовне,здравственеисоцијалневредности. 

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; 
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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, ...) 

- 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. 

                                                                                Снежана Голубов 

 

 

8.3.4.ДРУГИ РАЗРЕД 
Извештај о раду одељењског већа другог разреда  

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   

ТРЕЋИ РАЗРЕД 
Извештај о раду одељењског већа трећег разреда  

Одељенско веће трећег разреда одржало је у току школске 2017/2018. године  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 трећег разреда: 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
Извештај о раду одељењског већа четвртог разреда  

Одељенско веће четвртог разреда одржало је у току школске 2017/2018. године  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 четвртог разред 

 

 

ПЕТИ РАЗРЕД 
Извештај о раду одељењског већа петог разреда  
 

 

           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; 
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-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; 

-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 

Фебруар 

 

-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 

 

Педагог школе је из сагласност директора формирала је Тим за подршку ученика у учењу. Тим чине : наставници, 

педагог, психолог, ученик и родитељ. Ученицима је омогућено да из предмета имају могућност парцијалног одговарања. 

Родитељ је имао задатак да прати учење код куће и да до априла може имати увид у школску докуентацију.  Родитељи по први 

пут су добили детаљне информације на који начин може помоћи свом детету. Свест родитеља је да дете треба да заслужи 

позитивну оцену , а не да је поклоњена.Родитељи ће бити упознати са тим на родитељским састанцима, као и са могућношћу 

понављања на крају школске године.  

                                                                                                                                         Руководилац Одељенског већа петог разреда      
                                                                             
ШЕСТИ РАЗРЕД 
Извештај о раду одељењског већа шестог разреда  

 

           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 

Фебруар 

 

-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 

                                          
Педагог школе је из сагласност директора формирала је Тим за подршку ученика у учењу. Тим чине : наставници, 

педагог, психолог, ученик и родитељ. Ученицима је омогућено да из предмета имају могућност парцијалног одговарања. 

Родитељ је имао задатак да прати учење код куће и да до априла може имати увид у школску докуентацију.  Родитељи по први 

пут су добили детаљне информације на који начин може помоћи свом детету. Свест родитеља је да дете треба да заслужи 

позитивну оцену , а не да је поклоњена.Родитељи ће бити упознати са тим на родитељским састанцима, као и са могућношћу 

понављања на крају школске године.  

 

                                                                                                                               Руководилац ОВ 6.разреда:  
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СЕДМИ РАЗРЕД 
Извештај о раду одељењског већа седмог разреда  

Седница Одељењског већа 7.разреда у току школке године одржано је пет седница. Одељењске старешине ( Велимир 

Александров, Слободанка Гавриловић и Јелена Гујаничић). 

На седницама се расправљало о успеху и владању ученика, о резултатима такмиења и изостанцима ученика. Ученици су ове 

године било на многа такмичења и освојили су прва три места како на општинском тако и на окружнам и републичком 

такмичењу. Што се тиче уџбеника остају по старом. 

Што се тиче успења ученика од укупно 37 ученика 31 ученик има позитиван успех и 6 ученика упућени су на полагање 

из математике. Из Каменице 4 ученика и из Прањана 2 ученика.Сви  часови редовне наставе су  реализовани је по плану. 

Педагог школе је из сагласност директора формирала је Тим за подршку ученика у учењу. Тим чине : наставници, педагог, 

психолог, ученик и родитељ. Ученицима је омогућено да из предмета имају могућност парцијалног одговарања. Родитељ је 

имао задатак да прати учење код куће и да до априла може имати увид у школску докуентацију.  Родитељи по први пут су 

добили детаљне информације на који начин може помоћи свом детету. Свест родитеља је да дете треба да заслужи позитивну 

оцену , а не да је поклоњена.Родитељи ће бити упознати са тим на родитељским састанцима, као и са могућношћу понављања 

на крају школске године.  

                                                                                                                      Слободанка Гавриловић, руководилац ОВ 7.разр 

 

ОСМИ РАЗРЕД 
Извештај о раду одељењског већа осмог разреда  
      У ОШ,,Иво Андрић“Прањани  у школској 2017/2018.год.има три одељења осмог разреда.У Прањанима има 24ученика 

,одељењски старешина је Горица Ристановић.Један ученик ради по ИОП-у. У Каменици има 10 ученика ,одељењски 

старешина је Мирјана Матовић. У Брезни има 3 ученика а одељењски старешина је Милка Обренић. 

 -  Прва седница Одељењског већа у текућој школској години  је одржана  05.09.2017.год. на којој је за председника 

Одељењског већа изабрана Милка Обренић. Седници су присуствовале одељењске старешине осмих разреда. (Записник са 

ОВ од 05.09.2017.год.) 

-Друга седница ОВ је одржана 14.11.2017.год.на крају првог тромесечја школске 2017/2018.год. . Седници су присуствовале 

одељењске старешине осмих разреда и предметни наставници (Записник са седнице од 14.11.2017.) 

-Трећа седница је одржана на крају првог полугодишта 26.01.2018.год. Седници су присуствовале одељењске старешине 

осмих разреда и предметни наставници.(Записник са седнице ОВ од 25.01.2018.год.)На тој седници  се утврђивао  успех и 

владања на крају првог полугодишта. 

-Четврта седница је одржана   20.04.2018. где је сумиран  успех и владање на крају трећег тромесечја школске 2017/2018. 

године – 8. Разред и анализирани резултати такмичења ученика . 

-Пета седница је одржана 01.06.2018.год.са следећим дневним редом: 

 Све активности ОВ осмог разреда  у школској 2017/2018.год. се детањно  могу сагледати у  наведеним записницима. 

 

 

Милка Обренић, руководилац ОВ 8.разреда 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             -Утврђивање успеха и владања на крају другог полугодишта 

              -Професионална оријентација 

              Припремна настава 

             -Предлог ђака генерације, вукове дипломе и посебне дипломе и  

               организација завршног испита 

         -  Шеста седница Одељењског већа осмог разреда је одржана 26.06.2018. На тој седници су анализирани 

     резултати  завршног испита осмака  и избор Тамаре Биорац за ђака генерације . На крају осмог разреда   

    три ученика  су носиоци Вукове дипломе:Тамара Биорац,Тијана Вукашиновић и Драган Вуковић. 

     Вршене су припреме  за завршне приредбе које су заказане за 27.06.2018.у Брезни а 28.06.2018.  

    у Каменици и  Прањанима. 



44 
 

8.4. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ 
 
У школској 2017/ 2018..год. Стручно веће за разредну наставу у Основној школи „Иво Андрић“ у Прањанима има четрнаест 

чланова -  Славица Јевтовић, Драган Алуровић, Мирјана Маћић, Бранка 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. 

Бојан Ђуровић 

8.5. СТРУЧНО ВЕЋЕ ИСТОРИЈЕ И ГЕОГРАФИЈЕ 
 Стручно веће Историје и Географије je у школској 2017/2018. години одржало 11 седница, на којима су увек сви чланови били 

присутни. 

 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, 16.12. 2017. године 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. Неки ученици су учествовали 

у интегративним часовима из Историје, Географије и Српског језика у септембру „ Траговима Другог српског устанка“ и 

Географије и Биологије „ Посета Природњачком музеју у Свилајнцу у октобру месецу.  

Сви чланови већа су учествовали у семинару „ Од квалитетног наставника до задовољног ученика“ 16 и 17. новембра 

2017.године уреализованом у просторијама наше матичне школе. 

   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 техничка подршка. Квиз је реализован у просторијама 

матичне школе у Прањанима 11.01.2018. 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 конференцији историчара „ Велике 

годишњице и настава историје“ на Филозофском факултету у Београду, 24. фебруара 2018. године. 

             На општинском такмичењу из Историје, које је одржано 17. марта 2018. године у ОШ „Таковски устанак“ у Такову, 

ученици су постигли изузетно запажене резултате.  

Четворо ученика се пласирало на наредни ниво такмичења. На окружном такмичењу из историје које је одржано 22.04. 

2018.год. у Такову ученик шестог разреда Ђорђе Вујанић је освојио треће место. 

           Што се тиче такмичења из предмета Географија ове школске године је учествовала два  ученика 7. разреда ИО Брезна, 

Атанасије Брајовић и Немања Сарић. На општинском такмичењу из предмета Географија, које је одржано 11. марта у ОШ 

„Арсеније Лома“ на Руднику, Атанасије Брајовић освојио је 1. место, а Немања Сарић 2. место. Обојица су се пласирала на 

Окружно такмичење у Котражи, 28.4. 2018. где су постигли значајан успех. Атанасије је опет био први и пласирао се на 

Републичко такмичење, дој је Немања био трећи и није остварио даљи пласман. 

На Републичком такмичењу из Географије, које је одржано на Департману за географију, туризам и хотелијерство у Новом 

Саду 20. маја 2018. Атанасије Брајовић је заузео десето место у Републици Србији.  

        Ивана Милекић, је  обележила  „Дан погрома Срба на Косову и Метохији“(17.март) и „Дан сећања на жртве Холокауста у 

Југославији“ (22.априла). Такође је и  била реализатор интегративног  часа -Свети Сава (историја, српски језик, техничко) у 

Каменици од 20-23.2.2018. године. 
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Наставници, Јелена и Велимир Александров су реализовали  2 интегративно – корелативна часа у 6. разреду у Прањанима. 

Први је одржан крајем првог полугодишта, 30.1.2018. године на тему Републике Словенија и Хрватска, а други 10.4.2018. 

Уједињено Краљевство. 

 Обе наставнице Историје су у периоду 10-30.4.2018. биле у тиму евалуатора уџбеника за 5. разред ИК Клетт, Нови Логос и 

Фреска. Чланови нашег већа су израдили и планове ђачких екскурзија за ученике од  V – VIII разреда, које су реализоване у 

априлу месецу  2018. 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 50.000 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  

личним извештајима предметних наставника СВ Историје и Географије.  

                                                                                                                            Руководилац Стручног већа Велимир   Александров 

                                                                                                                                                

8.6. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 
Полугодишњи извештај Стручног већа за српски језик 

Стручно веће се од почетка школске године састало три пута.Скоро све активности предвиђене планом Стручног већа су 

реализоване, осим посете Сајму књига и одласка на Зимски републички семинар. 

Веће је усвојила план свог рада. 

Урађени су годишњи планови, распоред додатне, допунске и других видова наставе( драмска секција). 

Планирани су контролни и писмени задаци. 

Урађено је иницијално тестирање ученика 5- 8. разреда. 

Урађени су планови за два ИОП-а. 

Обележен Дан школе у Прањанима и Митровдан у Брезни. 

Свечано обележен Савиндан.У оквиру амбијенталног учења, на тему ,,Трагом Другог српског устанка“, ученици осмог разреда 

су са наставником географије Велимиром Александровим, наставницом историје Јеленом Александров и наставницом српског 

језика Горицом Ристановић, посетили Таково и Љубић. Презентација са овог путовања биће презентована у априлу. 

Инегративни час ,,Производња, пренос и коришћење електричне енергије, са освртом на живот и дело Николе Тесле” одржан 

је у Брезни.Веће остварује сарадњу са Подружницом за српски језик за Моравички округ. 

Планирано је да три представе буду приказане на ,,Школској сцени“у Горњем Милановцу. 

Предвиђени часови се реализују, а чланови Већа у континуитети раде на стручном усавршавању. 

Славица Јовићевић Бабовић има 26 сати стручног усавршавања, а ван установе 16, Горица Ристановић има 40 сати у установи, 

а ван установе 16, Слободанка Гавриловић 40 у установи.  

Уз Извештај прилажем табеле стручног усавршавања. 

У Прањанима, 31.1.2018.                                                                                                               председник Већа Горица Ристановић 

 

8.7.СТРУЧНО ВЕЋЕ  ЗА ОБЛАСТИ СТРАНОГ ЈЕЗИКА 
 

             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 2.до4.р. и Klett-од 

6.до8.р.); -извршена је промена уџбеника за 1. разред (ИП Фреска, Smiles1) и за 5. разред (ИП 

Фреска, Right on 1); -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; 
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8.9. СТРУЧНО ВЕЋЕ  ЗА ОБЛАСТИ БИОЛОГИЈЕ, ФИЗИКЕ И 
ХЕМИЈЕ 
 
Годишњи извештај о раду стручног већа за област предмета природних наука биологије, физике и хемије, школске 

2017/2018.год 

Чланови већа су: Јелена Гујаничић и Маријана Марковић –наставнице биологије, Милка Јоровић -наставник физике и Јелена 

Чоловејић наставник хемије.  

У току првог полугодишта одржано је 5 састанака стручног већа на којима су се наставници договарали о сваком даљем раду. 

Договарали су се о начину и времену реализовања иницијалног, 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 полугодишта, наставници овог већа су реализовали три струдијска  путовања  уз помоћ и подршку директора школе 

Зорана Пантовића. Прво путовање је било 1.10.2017. у Овчарско-Кабларску клисуру, Европски викенд посматрања птица 

(EBW17) , где је у организацији и вођењу ученика учествовала Јелена Гујаничић, друго је  било 15.10.2017.године у Свилајнцу, 

посета Природњачком музеју, где су учествовале Јелена Гујаничић, Драгана Бабовић и Маријана Марковић,  док је треће  

путовање било 16.12.2017.год у Београд, Сајам науке и посета аеродрому ,,Никола Тесла'', у организацији и вођењу ђака 

учествовале су Драгана бабовић и Јелена Гујаничић. Наставници су одрНаставници су учествовали кроз осмишљавање питања 

за свој предмет у квизу ,,Знање је благо'' чији је аутор и реализатор педагог школе Данијела Ракићевић.   

Наставник Маријана Марковић је одржала угледни час ,,Стабло'' 20.11.2017. 

Наставници Драгана Бабовић и Маријана Марковић су одржале интегративни час ,,Издвајање хлорофила из листа'' у Каменици, 

4.12.2017. 

Драгана Бабовић и педагог школе Данијела Ракићевић, одржале се угледни час ,,Атом и структура атома'', 26.12.2017, у Брезни.  

20.11.2017.године уместо наставника физике Ненада Поповића дошла је наставница Милка Јоровић.  

Наставници су се током године стручно усавршавали и стекли одређени број сати и бодова стручног усавршавања. Извештаји 

о стручном усавршавању су достављени педагогу школе.   

У другом полугођи одржано је шест седница Стручног већа. Наставници су у току другог полугођа одржали три интегративна 

часа који су се реализовали један у Брезни и два у Каменици.Наставници примењују нове технологије у настави. Од 

3.3.2018.године уместо Драгане дошла је Јелена Чоловејић. 

                                                                                                                                                     Подносилац извештаја:Милка Јоровић 

8.10.СТРУЧНО ВЕЋЕ  ЗА ОБЛАСТИ ТЕХНИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА 
Руководилац стручног већа: Милка Обренић а члан стручног већа:Зоран Лекић до 01.12.2017.год. 

Од 01.12.2017.год .чланови стручног  већа су: Милка Обренић, Драгана Лечић  и Славица Дилпарић. Руководилац стручног 

већа је била :Милка Обренић. 

ОДРЖАНЕ СЕДНИЦЕ СТРУЧНОГ ВЕЋА: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. АНГАЖОВАЊЕ  ЧЛАНОВА  СТРУЧНОГ  ВЕЋА  У ШКОЛСКОЈ 2017/2018.ГОД.до 01.12.2017. 

Име и презиме 

наставника 

Предмет који предаје Укупан број  часова Одељења  у  којима  

предаје 

Зоран Лекић ТИТ, ТИО, ИНФ 20- одлази 5-8/1,5-8/2 

Милка Обренић ТИТ, ТИО, ИНФ 20 5-8/3,5-8/2,8/1 

Драгана Лечић ТИТ, ТИО, ИНФ 10 5-8/1 

Славица Дилпарић ТИТ, ТИО, ИНФ 9 5-8/2 

 

 

2. У ШКОЛСКOJ  2017/2018.СУ РЕАЛИЗОВАНИ ЧАСОВИ  РЕДОВНЕ  НАСТАВЕ У ПОТПУНОСТИ КАО И ЧАСОВИ 

ВАННАСТАВНИХ  АКТИВНОСТИ 

    У Брезни је у 8.разреду 30.01.2018.одржан интегративни час из техничког и информатичког образовања са физиком, српским 

језиком и информатиком и рачунарством. 

    У току школске године су биле обуке чланова који су тада били запослени , у виду стручног усавршавања  из технике и 

технологије и информатике и рачунарства -области програмирање. 

Име и презиме присутних чланова на одржаним 

стручних већа на седницама 

Датум одржавања седница 

Милка Обренић и Зоран Лекић 1.21.08.2017. 

 2.25.09.2017. 

3.27.11.2017. 

Милка Обренић, Драгана Лечић  и  Славица 

Дилпарић 

4.26.02.2018. 

Милка Обренић, Драгана Лечић  и  Славица 

Дилпарић 

5.07.05.2018. 

Милка Обренић, Драгана Лечић  и  Славица 

Дилпарић 

6.22.06.2018 
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Па су се чланови усавршавали како у  установи тако и ван ње. 

  У РЦЧ 17 и 18. Фебруара 2018.је реализован семинар: Примена информатичких технологија у школи где су били Милка 

Обренић и Драгана Лечић а Обука за Електронски дневник је реализована у Крагујевцу 11.марта 2018. где су биле Славица 

Дилпарић и Драгана Лечић такође су  сва три члана прошле обуку Програмирање  у основној школи коју је реализовала : 

..Петља“. 

  Члан  актива за техн. и инф. Славица Дилпарић је  била уређиваћ сајта наше школе а Драгана Лечић  је била координатор за 

полагање завршног испита осмака и уписа у средњу школу. 

 

3.Школско такмичење из техничког и информатичког образовања је одржано 28.02.2018.године.На Општинско такмичење су 

се пласирали следећи ученици: 

1.Брковић Милена 7 разред     дисциплина- РАД  ПО ЗАДАТКУ  

( наставник:Милка Обренић) 

2.Биорац Тамара     8. Разред    дисциплина  -РАД  ПО ЗАДАТКУ 

( наставник:Милка Обренић) 

 

4.ИЗБОР УЏБЕНИКА; 

На састанку 07.05.2018.  су присуствовала сва три члана већа и изабрани су уџбеници за следећу школску годину(детањно у 

записнику) са састанка  актива наставника тех.и информатике. 

 

5. На састанку одржаном 22.06.2018.год.су анализирани резултати такмичења и закључено да треба да буду бољи у следећој 

школској години. 

 Такође су анализиран успех на крају школске године  из ТТ,Техн.и инф. и  информатике и рачунарства. 

    30.06.2018.Прањани                                                   Председник стручног већа:   Милка Обренић     

 

8.11.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, 

8.13. 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 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, 

 

8.14. СТРУЧНО ВЕЋЕ  ЗА ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКЕ 
 
 У току школске 2017-2018.године одржано је 10 седница Стручног већа. Чланови већа::Милева Глишић, Миленко 

Петровић и Јасмина Павловић 

Садржаји- Реализовано Доказ Реализатори 

и сарадници 

1. Дефинисање критеријума оцењивања ученика редовне наставе  01.09.2017. записник Чланови већа 

2. Утврђивање критеријума за избор ученика у секције и друге видове 

ученичког ангажовања и критеријума индетификовања обдарених 

ученика по предметима 

01.09.2017. записник Чланови већа 

3. Утврђивање распореда одржавања контролних задатака, вежби и 

ваннаставних активности 

01.09.2017. записник Чланови већа 

4.Израда иницијалних тестова 01.09.2017. записник Чланови већа 

5. Стручно усавршавање професора према плану стручног усавршавања и 

учешће на индивидуалним семинарима 

01.09.2017.-

током шк 

записник Чланови већа 

6. Претплата на Математички лист 01.09.2017. записник Чланови већа 

7. Сарадња са стручним друштвима, факултетима, институтима, 

предузећима и установама и осталим стручним већима 

01.09.2017. записник Чланови већа 

8.Анализа резултата иницијалних тестова 04.10.2017. 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) 

22.11.2017. 

29.01.2018. 

23.04.2018. 

22.06.2018. 

записник Чланови већа 

10. Избор ученика за такмичење 22.11.2017. записник Чланови већа 

11.Пријава ученика за математичко такмичење Мислиша 04.12.2017. записник Чланови већа 

12. Кадровске промене 04.12.2017. записник Чланови већа 

13.Организација школског такмичења 12.01.2018. записник Чланови већа 

15. Преглед реализације фонда часова 29.01./22.6.18 записник Чланови већа 

16. Анализа остварених делова програма додатне, допунске наставе и 

секције на крају првог и другог полугодишта 

29.01.2018. 

22.06.2018. 

записник Чланови већа 

17. Анализа резултата школског такмичења 29.01.2018. записник Чланови већа 

18. Анализа резултата Општинског такмичења  02.03.2018. записник Чланови већа 

19. Анализа резултата МТ „ Мислиша“ 23.04.2018. записник Чланови већа 

20. Анализа резултата Окружног такмичења 23.04.2018. записник Чланови већа 

21. Избор уџбеника за ученике 5. разреда 21.05.2018. записник Чланови већа 

22. Анализа резултата ЗИ 22.06.2018. записник Чланови већа 

                                                 Стручно усавршавање 

 

у установи ван установе 

М.Глишић 40 М.Глишић 77 

М.Петровић 16 М.Петровић 26 

Ј.Павловић 16 Ј.Павловић 44 

                                                                                                                        Руководилац већа: Милева Глишић                                                                   
                                                                                                                  

8.15. СТРУЧНО ВЕЋЕ  ЗА ОБЛАСТИ ГРАЂАНСКОГ И ВЕРСКЕ 
НАСТАВЕ 

Чланови већа су: Душан Симовић, Слободанка Гавриловић, Јелена Чоловејић, Никола Гавриловић и Дарко Главоњић. 

У току године је одржано 5 састанака стручног већа на којима су се наставници договарали о сваком даљем раду.  

 

8.16. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 
 У току  првог полугодишта Стручни актив за развој Школског програма је учестовао у израду Анекса школског 

програма за пети разред,  годишњих и оперативних планова. У сарадњи са Стручним тимом за додатну подршку  ученицима 

разматрао је потребу за израдом ИОП-а. За сада се ради само за два ученика који су седми и осми разред. Ради се 

индивидуализација за ученике: првог, другог, седмог зазреда. 

Анекс школског програма урађено је за следеће предмете: Техника и технологија, Информатика и рачунарство, Физичко и 

здравствено васпитање и Свакодневни живот у прошлости. На почетку школске године ученици петог разреда су анкетирани 

о избору слободних наставних активности према њиховим способностима и склоностима. На нивоу Стручних већа направљена 

је листа предмета који могу се изучавати и да је кадровски покривено. 

Примећено је да се остварује Школски програм по програму који је донет 2014/15.и важи до јуна 2017/18.До израде новог 

Школског програма морамо да сачекамо Правилнике за први, пети и шести разред наредне школске године, као и иструкције 

просветних саветника Школске управе Чачак.  

У току другог полугодишта Стручни актив за Школски програм је учестовао и изради Новог Школског програма за период ос 

2018/19. до 2022/23.године.  Координатор школског програма и психолог су  биле на састанак у Школској управи у Чачку на 

консултације око израде Школског програма. Руководиоци стручних већа су поделили задужења око израде Школског 

програма. Учитељу који узимају први разред били су на обуци око пројектне наставе. Наставници математике, српског језика 

и биологије су били на обуцу почетком јула месеца у трајању два дана, а остали наставници страног језика, музичке културе, 

ликовне културе, историје, географије и другог страног језика обука је реализована у августу. Има иновација у изради 

Школског програма. Школски програм је усвојен 30.јуна 2018.године. 

       Координатор  актива  Данијела Ракићевић 

 

8.17. 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 

-професор енглеског језика Тамара Богдановић-професор физичког образовања Душан Симовић-профеор разредне наставе 

Ружица Томанић-ученик Ученичког парламента Тијана Вукашиновић 8/1-родитељ  члан Савета родитеља Данијела 

Милошевић 

-члан Школсог одбора Миодраг Дамљановић 

Седница Актива за развојно планирање је имала две седнице.  
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На првој седници се анализирало које кључне области ће се у школској 2017/2018.години пратити. Одлучено је да се вредније 

област Ресурси и Руковођење образовном установом. 

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 19.500,00 

динара. Такође је добила и уџбенике и часописе за децу са посебним потребама по први пут.Купљене су две паметне табле за 

Прањане и Брезну, планира се и за Каменицу. Опремљена је комплетно канцеларија за директора школе, а намештај из његове 

канцеларије дат је школи у Брезни. 

Директор школе заједно са родитељем Виолетом Петровић организовао Донаторску вечеру за прикупљање новчаних средстава 

Сачувајмо школу у Брезни. Многи приватници су се прикључили овој вечери. До сада је прикупљено око 200.000, динара. 

 

8.18. 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 
 
У току школске 2017-2018.године Тим за самовредновање изабрале су две области вредновања и то: Ресурси и Руковођење. 

ИЗВЕШТАЈ ОБЛАСТИ САМОВРЕДНОВАЊА –РЕСУРСИ 
кључна област 7. Ресурси 

подручје рада 
7.3.  У школи су обезбеђени/постоје материјално-технички ресурси (простор, опрема и 

наставна средства).  

показатељи 

7.3.1. Школа је физички безбедно место. 

7.3.4. Школски простор је опремљен у складу са прописима. 

7.3.5. Школа је опремљена потребним наставним средствима за реализацију квалитетне 

наставе. 

7.3.1. Школа је физички безбедно место. 

А. Безбедност физичког окружења у школи (показатељ 7.3.1) 

Показатељи од 1 до 10 се односе на физичку безбедност окружења у коме ученици и запослени бораве. Молимо  

вас да стање у вашој школи означите превасходно заокруживањем једне од могућности (ДА / НЕ) . 

 

Да ли сте за: ДА НЕ 

1. Документа школе су усаглашена са важећим националним документима у области превенције и 

заштите деце и ученика од насиља. 

 

  

2.  Школа самовреднује свој рад у области превенције насиља. 

 

  

3. У Развојном плану школа је предвидела активности за превенцију насиља. 

 

  

4.  У школској згради је успостављен видео надзор. 

 

  

5.  У дворишту школе је успостављен видео надзор.             

                                                                                                                                      

6.  Простор којим се ученици крећу и у коме бораве је осветљен. 

 

  

7.  Школско двориште и прилази школи су осветљени. 
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Чек листа списак школске документације-доказа о обезбеђивању школе као безбедне средине 

 

У циљу повећања безбедности ученика у школи, појачана су дежурства наставника која се обављају по следећем распореду: 

РАСПОРЕД ДЕЖУРСТА НАСТАВНИКА 

 

8.  Простор школске зграде је ограђен. 

 

  

9. У време наставе ангажована је особа која се стара о физичко-техничком обезбеђењу.   

10.  У школи се спроводе дежурства наставника, према планираном распореду.   

ДОКУМЕНТАЦИЈА – ДОКАЗИ 

 

ДА 

 

НЕ 

 

Правилник о понашању ученика и запослених +  

Кућни ред школе +  

Правилник о безбедности ученика +  

У школи је формиран тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања +  

Јавно истакнута имена чланова тима за заштиту ученика од насиља +  

Процедуре за спречавање и реаговање на случајеве насиља, злостављања и малтретирања +  

Школа има израђен програм заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања +  

Школа има израђен едукативни и образовни програм за развој, мир и толеранцију +  

Школа има израђен програм упознавања ученика с Повељом дечјих права УН +  

Школа има израђен програм социјалне заштите ученика +  

Програми културне и јавне активности школе, школских приредби, манифестација и сл +  

Евиденција о реализованим акцијама за превенцију насиља ученика и реализацију програма 

образовања за мир 
+ 

 

Евиденција о начину реаговања и мерама за сузбијање неприхватљивог понашања ученика +  

Евиденција о реализованим културним активностима у школи и посетама ученика 

институцијама културе 
+ 

 

Евиденција о раду ученичких организација (ученички парламент и сл.) +  

Евиденција о ваннаставним активностима +  

Евиденција о активностима које су иницирали ученици +  

Промовисање и обавештавање о реализованим школским активностима (сајт, записници) + 

 

 

РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА НАСТАВНИКА У КАМЕНИЦИ 

Место Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

ШКОЛСКО 

ДВОРИШТЕ пре 

наставе, после 

наставе, за време 

одмора 

Милисавка  

Бабовић 

Микан Петровић 

Мирјана Матовић Маријана 

Марковић 

Душан Симовић 

Бојана Рацић Бојан Ђуровић 

Слободанка 

Гавриловић 

РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА НАСТАВНИКА У ПРАЊАНИМА 

Место Понедељак Уторак  Среда  Четвртак Петак  

ШКОЛСКО 

ДВОРИШТЕ пре 

наставе, после 

наставе, за време 

одмора. 

Јелена Гујаничић Велимир 

Александров 

Тамара 

Богдановић 

Слађана Лекић Марко Станојевић 

(до 10:35) 

ХОЛ пре наставе 

и за време сваког 

одмора 

Јелена Гујаничић 

Драгана Лечић 

Горица 

Ристановић 

Тамара 

Богдановић 

Никола 

Гавриловић 

Милева Глишић 

Слађана Лекић 

Марко Станојевић 

(до 10:35) 

Милка Јоровић 

 

      КУХИЊА за 

време доручка 

Драгана Лечић Јелена 

Александров 

Никола 

Гавриловић 

Милева Глишић Милка Јоровић 

Хол „мале школе“ Славица Јевтовић Мирјана Маћић Бранка Рајчевић Драган Алуровић Учитељи 

наизменично 
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Дежурни наставници су у обавези да сачекају да стигне школски превоз и да безбедно ученике упите својим кућама.Поред тога 

организована су дежурства два ученика у Матичној школи у Прањанима, у издвојеним одељењима то се не практикује. Један 

дежурни ученик је у обавези да звони за почетак и крај школског часа и дочекује евентуалне посетиоце школе. Његово 

ангажовање траје од 8:10 до 13:20 h. Други дежурни ученик је задужен да помаже у кухињи, он обавља тај посао у трајању од 

9:00 до 11:45 h. У школи нема видео надзор и у време наставе није ангажована особа која се стара о физичко-техничком 

обезбеђењу као што је то случај у већини градских школа. 

7.3.4. Школски простор је опремљен у складу са прописима. 

      Школа поседује 32 учионице, фискултурну салу, кухињу са трпезаријом (Прањани, Каменица, Брезна и Гојна Гора), четири 

спортска терена (Прањани, Каменица, Богданица и Брезна), две дигиталне учионице (Прањани и Каменица).Свака школа има 

велико двориште и велики лепо уређен парк богат разноврсним биљкама. Ученици нижих разреда у Прањанима одвојени су у 

посебном крилу од ученика старијег узраста. Школа поседује  једну библиотеку, продужени боравак и три кабинета. Због 

безбедности ученика радионица и ложионица су измештене ван крила са учионицама. У школи није заступљена кабинетска 

настава. 

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

 Приказ савремених наставних средстава 

ХОЛ пре наставе и 

за време сваког 

одмора 

Милисавка  

Бабовић 

 

Ивана Милекић Маријана 

Марковић 

 

Марко Станојевић Бојан Ђуровић 

 

      КУХИЊА за 

време доручка 

Микан Петровић Славица Дилпарић Душан Симовић Милољуб 

Ристановић 

Слободанка 

Гавриловић 

РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА НАСТАВНИКА У ПРАЊАНИМА 

Место Понедељак Уторак  Среда  Четвртак Петак  

ШКОЛСКО 

ДВОРИШТЕ пре 

наставе, после 

наставе, за време 

одмора. 

Јелена Гујаничић Велимир 

Александров 

Тамара 

Богдановић 

Слађана Лекић Марко Станојевић 

(до 10:35) 

ХОЛ пре наставе 

и за време сваког 

одмора 

Јелена Гујаничић 

Драгана Лечић 

Горица 

Ристановић 

Тамара 

Богдановић 

Никола 

Гавриловић 

Милева Глишић 

Слађана Лекић 

Марко Станојевић 

(до 10:35) 

Милка Јоровић 

 

      КУХИЊА за 

време доручка 

Драгана Лечић Јелена 

Александров 

Никола 

Гавриловић 

Милева Глишић Милка Јоровић 

Хол „мале школе“ Славица Јевтовић Мирјана Маћић Бранка Рајчевић Драган Алуровић Учитељи 

наизменично 

РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА НАСТАВНИКА У БРЕЗНИ 

Место Понедељак Уторак  Среда  Четвртак Петак  

ШКОЛСКО 

ДВОРИШТЕ пре 

наставе, после 

наставе, за време 

одмора. 

Душан 

Милосављевић 

Ивана   Милекић 

Дејан Јеверица  

Милка Јоровић 

Милка Обренић Јелена Гујаничић 

Јасмина Павловић 

 

Бранка 

Станојевић 

Бојана Рацић 

ХОЛ пре наставе 

и за време сваког 

одмора 

 

Душан 

Милосављевић  

 

Дејан Јеверица  

 

 

Ненад Тешовић 

 

Јасмина Павловић 

 

Бранка 

Станојевић 

 

      КУХИЊА за 

време доручка 

Ивана Милекић Милка Јоровић 

 

 

Славица 

Јовићевић-

Бабовић 

 

Јелена Гујаничић 

 

Бојана Рацић 
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Прањани -Интерактивна табла (налази се у посебној учионици, учитељи и наставници се служе са њом према 

предвиђеном распореду). 

-Дигитални кабинет (15 + 1); 

-Пројектор + лап-топ /дигитална школа (два комада)-наставници и учитељи се по потреби служе са 

њима. Налази се у наставничкој канцеларији; 

-У две учионице се налази TV SAMSUNG; 

-Један лап- топ  и један рачунар код учитеља 

Брезна -Интерактивна табла без пројектора; 

-Два лап – топа; 

-Један пројектор; 

-Три рачунара. 

Каменица -Интерактивна табла; 

-Дигитални кабинет (5 + 1); 

- Лап- топ  + пројектор /дигитална школа; 

-Рачунар (два комада); 

-Телевизор 

Богданица Лап топ + пројектор/дигитална школа (један комад); 

-Рачунар (два  комада); 

-Телевизор. 

Гојна Гора -Лап топ + пројектор/дигитална школа (један комад); 

-Телевизор. 

Теочин -Лап топ + пројектор/дигитална школа  

Коштунићи -Лап- топ (два комада) и рачунар (један комад); 

-Телевизор. 

Срезојевци -Лап топ  + пројектор (један комад); 

-Телевизор. 

На основу приказаних података у анализи претходног индикатора закључујемо да школа поседује потребне ресурсе за 

реализацију савремене наставе.  

У матичној школи и већини  издвојеним одељењима постоји интернет веза која омогућава лакши рад наставницима и 

ученицима. Издвојена одељења у Коштунићима и Теочину још увек немају интернет, али то је планирано за следећу 

школску годину. 

ЗАКЉУЧАК: 

Школа је физички безбедно место. Дежурства наставника су појачана и редовно се спроводе. Редовно дежурају по два 

ученика (хол школе и кухиња). За време боравка у школи ученици се могу кретати само унутар дворишта школе.  

Школа је опремљена савременим мултимедијалним средствима која се редовно примењују у настави. Школа поседује 

дигиталне кабинете који се наменски користе. Матична школа као и издвојена одељења у Брезни и Каменици добила 

су интерактивне табле које омогућавају бољу и квалитетнију наставу. Рад кухиње је под редовном контролом санитарне 

инспекције. 

ПРЕПОРУКА: 
Постојећа мултимедијална средства треба чувати због чега се учионице редовно морају закључавати. Стално 

одржавати постојеће ресурсе и у складу са могућностима школе увек их обнављати. Због увођења пројектне наставе у 

првом разреду школи ће требати још рачунара и лап-топа. 

 

кључна област 7. Ресурси 

подручје рада 7.4. Материјално-технички ресурси користе се функционално. 

показатељи 
7.4.1. Простор се користи према плану коришћења школског простора. 

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

7.4.1. Простор се користи према плану коришћења школског простора. 

      У Прањанима се интерактивна табла налази у посебној учионици,  наставници и учитељи на основу урађеног распореда 

одржавају часове у њој. У Каменици инетактивна табла се налази у учионици учитељице Милисавке Бабовић а у Брезни у 

учионици ученика шестог разреда.  

Учитељи доводе своје ученике два пута седмично, наставници који имају четири или више часова седмично у једном одељењу 

доводе ученике два пута у току недеље а наставници са два часа седмично у једном одељењу једном у току недеље. 

Наставници користе рачунарску опрему у складу са својим потребама. 

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

За вредновање овог индикатора коришћен је један инструмент: 

 анкета за ученике, 

Анкета за ученике 

Тим за самовредновање сачинио је анкету за ученике, која се састоји од 6 питања затвореног типа и једног питања отвореног 

типа. Циљ анкете јесте испитивање мишљења и ставова ученика о значају употребе савремених наставних средстава, односно 

колико они утичу на њихову заинтересованост и подизање квалитета наставе. Узорак на ком је спроведено анкетирање је 119 

ученика, и то петог, шестог и седмог разреда. Урађена је статистичка анализа добијених резултата. 

 

АНКЕТА ЗА УЧЕНИКЕ 

1. Наставници на часовима користе (можеш да изабереш више одговора): 

 интерактивну таблу  телевизију 
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 рачунар 

 интернет 

 енциклопедије 

 часописе 

 

2. Наставници нам омогућују да радимо радове на рачунару које касније презентујемо пред целим разредом: 

       ДА         НЕ 

3. Наставник омогућава ученицима да користе интерактивне табле за време часа: 

       ДА         НЕ 

4. Волим кад наставник користи рачунар или интерактивну таблу јер ми је тако час занимљивији: 

       ДА         НЕ 

5. Волим кад наставник користи рачунар или интерактивну таблу јер тако брже и лакше учим: 

    ДА         НЕ 
6. Наставници нас упућују да користимо интернет сајтове са вежбама, игрицама и другим материјалом како бисмо 

што боље усвојили градиво: 

      ДА         НЕ 

7. Да ли постоји још неко наставно средство које би по твом мишљењу побољшало и олакшало наставу: 

     _________________________________________________________________ 

 

Анализа анкете: 

 

Питање 1. 

На основу добијених резултата закључујемо да се у настави најчешће користе садржаји са интернета (55%), рачунар (69, 41%)  

и интерактивна табла (50%), док се најређе користе енциклопедије и часописи (20%).  

Питање 2. 

Према мишљењу ученика наставници у великом броју (85%) омогућавају ученицима да креирају радове коришћењем 

савремене технологије, те да их касније презентују у току редовне наставе. На тај начин настава се прилагођава интересовањима 

и индивидуалних потребама ученика. 

Питање 3. 

У 87, 41 % случајева наставници омогућују ученицима да сами користе интерактивну таблу у активностима на часу и самим 

тим подижу заинтересованост ученика за активно учешће у процесу стицања знања. 

Питање 4. 

Чак 92,48% ученика сматра да коришћење савремених наставних средстава (рачунара и интерактивне табле) чини наставу 

занимљивијом. 

Питање 5. 

Чак 82,87% ученика сматра да коришћење савремених наставних средстава (рачунара и интерактивне табле) олакшава процес 

стицања знања. 

Питање 6.Већина ученика (75%) потврђује да их наставници упућују на додатне материјале на интернету ради што бољег 

утврђивања градива. 

Питање 7. 

На основу анализе договора добијених на питање број 7, закључујемо да већина ученика изражаваја велико задовољство 

постојећим савременим наставним средствима који се користе у настави (77, 5%). Мањи број ученика би волео да у школи 

постоје таблети уз помоћ којих би могли да усвајају градиво. 

 

Однос јаких и слабих страна: 

 

Јаке стране: 

У школи постоје задовољавајући материјално-технички ресурси у виду простора, опреме и наставних средстава. 

Школа је физички безбедно место. 

Школски простор је опремљен у складу са прописима.  

Наставна средства се користе у циљу унапређења наставе и постизања што бољих резултата. 

 

Лоше стране: 

Ученици нису под сталним надзором дежурних наставника и радника обезбеђења. 

У школи није постављен видео надзор.  

Нису све учионице опремљене савременим мултимедијалним средствима.  

У настави се претежно користе ппт презентације док се остали облици занемарују. 

Оцена нивоа остварености: 3 

 

ИЗВЕШТАЈ ОБЛАСТИ САМОВРЕДНОВАЊА- РУКОВОЂЕЊЕ 
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8.19. ТИМ ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
8.19.1.ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА КУЛТУРНЕ  ДЕЛАТНОСТИ ЗА ПРАЊАНЕ 

Месец Активности Носиоци Планирано Одржано, 

није 

планирано 

 Мисија Халијард Директор и одељењ.старешине 16.9.2017.  

Септембар Тематски час ,,Трагом другог 

српског устанка“ 

Ј. Александров, Велимир Александров 

и Горица Ристановић 

23.9.2017.  

Европски дан језика Тамара Богдановић 27.9.2017.  

 Безбедност деце у саобраћају Представници МУП-а Г.Милановац и 

учитељи првака 

25.9.2017.  

 Школски крос Одељењске старешине 29.9.2017.  

Октобар Европски дан посматрања 

птица 

Јелена Гујаничић  1.10.2017. 

Презентација Приручника за 

ванредне ситуације 

Представници Сектора за 

ван.ситуације из  Г.Милановца и 

запослени 

 5.10.2017. 

Посета Природњачком 

музеју у Свилајнцу 

Чланови већа природних наука 14.10.2017.  

Прослава Дана школе Г.Ристановић, Марко Станојевић, 

наст.музичке културе, Слободанка 

Гавриловић 

12.10.2017.  

Дечја недеља  Учитељи од 1.до 4.разреда,  Гордана 

Поповић,                                                                                                                                                                                          

2-8.10.2017.  

Гостовање београдског 

позоришта ,,Шарени 

сунцокрети“ 

Директор  30.10.2017.  

Дан здраве хране Учитељи 1-4.р.и библиотекар 

Г.Поповић 

16.10.2017.  

Новембар Месец књиге, посета ИО 

библиотеке у Прањанима 

Мирјана Маћић 2.11.2017.  

Песнички час учитељи 3.11.2017.  

Посета школској библиотеци Мирјана Маћић и Гордана Поповић 7.11.2017.  

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

Г.Поповић 

6.11.2017.  

Дан толеранције ,,Једна 

бундева, а два миша“ 

Гордана Поповић, и учитељи 16..11.2017.  

Формиран Клуб наставника и 

родитеља 

Директор и одељењске старешине 28.11.2017.   

Посета Фестивалу науке у 

Београду  

В.Александров, Д.Бабовић, Ј. 

Гујаничић, Милева Глишић 

  

16.12.2017. 

 

Децембар Новогодишњи турнир у 

фудбалу 

Kоординатор ВТ Јелена Дрманац, 

директор, Милољуб Ристановић 

24.12.2017.  

Новогодишње чаролије Снежана Голубов 25.12.2017.  

Мобилни планетаријум Директор 27.12.2017.  

Такмичење у украшавању 

јелке еко- украсима 

Уч.1-8 разреда и одељ.старешине 29.12.2017.  

Јануар Знање је благо,квиз; 

Свезналица 

Ј.Александров,, Д.Ракићевић 11.1.2018.  

Приредба за Савиндан Г.Ристановић,С.Голубов и 

М.Станојевић, Б.Рајчевић, С.Јевтовић 

27.1.2018.   

Ревија фризура Д. Ракићевић, С Голубов 30.1.2018.  
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Фебруар Маскенбал, Учитељи  У школи 

13.2.2018. 

Дому културе 

25.2.2018. 

 

Дан матерњег језика Горица Ристановић, Гордана Поповић 21.2.2018.  

Март Кутија пријатељства Горица Ристановић 1-8.3.2018.  

Април Ускршњи пано Снежана Голубов и Гордана Поповић 12.4.2018.  

Међународни дан књиге за 

децу 

Гордана Поповић 2.4.2018.  

Уредимо град и општину Директор, учитељи, одељ.старешине 19.4.2018.  

Мај Екскурзије Директор, учитељи, одељ.старешине   

Обично поподне, представа Горица Ристановић и чланови Драмске 

секције 

10.5.2018.  

Крос РТС-а Одељ.старешине, учитељи  11.5.2018. . 

Посета Њ.краљевског 

височанстава принцезе 

Катарине и 

престолонаследника 

Александра 

Директор  28.5.2018.  

Јун Посета изложби највеће 

макете на Балкану 

Директор, учитељи, одељ.старешине  1.6.2018. 

Спортске игре М. Ристановић, учитељи, 

одељ.старешине 

14.6.2018.  

Приредба за Видовдан 

драматизација шаљиве 

приче,,Еро с онога свијета“  

Г.Ристановић 28.6.2018.  

 

                                                                                                           Подносилац извештаја Горица Ристановић, координатор  

8.19.2.ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗА КАМЕНИЦУ 

 
Месец Активности Носиоци 

септембар Приредба за предшколце       15.9.2017. Милена Томовић 

Школски крос                          28.9.2017. Одељењске старешине, наставник 

физичког васпитања 

Траговима Другог српског устанка  Ивана Милекић 

октобар Дан школе                                          12.10.2017. Верица Трнавац, Слободанка 

Гавриловић, Марко Станојевић 

Дечја недеља  од 2. до 6.10.           

-Прављење и украшавање                             колача,посета 

матичној школи, цртање, спортске активности,  ревија 

фризура                                                          

Милисавка Бабовић,Бојан 

Ђуровић,Слободанка 

Гавриловић,Верица Трнавац, Милена 

Томовић 

Општински крос у Горњем Милановцу                                      

14.10.2017. 

Наставник физичког васпитања 

Амбијентална настава- Природњачки музеј, Свилајнац       

15.10.2017. 

Наставници биологије, географије, 

физике, хемије 

Светски дан хране 

16.10.2017. 

Милисавка Бабовић 

Позоришна представа  „Принцеза и жабац“                                           

30.10.2017. 

Позориште „Шарени сунцокрети“ 

новембар Хуманитарна акција за Николу Вулиновића  Ученици и наставници 

 Песнички час Катарине Тодоровић (промоција збирке 

„Несташко“)       3.11.2017. 

Учитељи из Каменице, Богданице и 

Г.Горе, наставник српског језика 

Час посвећен Вуку Караџићу и израда паноа    7.11.2017. С. Гавриловић 

децембар Турнир у одбојци                           6.12.2017.              Наставник физичког васпитања 

Турнир у рукомету                           13.12.2017. Наставник физичког васпитања 

Сајам науке                                       Драгана Бабовић, Велимир 

Александров, Ненад Поповић 

Новогодишње приредбе и журке, кићење јелке                                        

29.12.2017. 

Учитењи из Богданице ,  Г.Горе и 

Каменице, С.Гавриловић 

јануар Хуманитарна акција за Стефана Милетића Ученици и наставници 
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Учешће у квизу „Свезналица“ и „Знање је благо“ Милисавка Бабовић, Слободанка 

Гавриловић, Верица Трнавац 

Приредба за Савиндан  у школи и цркви                                                

27.1.2018. 

Слободанка Гавриловић, М.Бабовић, 

Б.Ђуровић,Вера Трнавац 

Пиредба и маскенбал поводом завршетка 1.полугођа                                      

31.1.2018. 

Милена Томовић, Милисавка Бабовић, 

Бојан Ђуровић 

фебруар Први српски устанак и Сретењски устав  14.2.2018. Ивана Милекић 

 Дан матерњег језика                             21.2.2018. Слободанка Гавриловић 

 

март  

Приредба поводом Осмог марта           8.3.2018. С.Гавриловић, М. Бабовић, Б. Ђуровић 
Предавање ПУ Горњи Милановац-Безбедно коришћење 

интернета, насиље као негативна друштвена појава, 

трговина људима 

Представници ПУ Горњи Милановац 

април  Светски дан поезије, шума, вода, долазак пролећа                                                  

11.4.2018. 

Наставнице српског језика, немачког 

језика, биологије, физике, ТО, учитељи 

Очистимо наш град и општину     19.4.2018. Одељењске старешине 

 мај Шаховски турнир  - Богданица                           1.5.2018. Милена Томовић 

Крос РТС-а                                            10.5.2017. Наставник физичког васпитања, 

учитељи, одељењске старешине 

Школска сцена –представа „Свети Сава у мојој кући“                                            

10.5.2017. 

С.Гавриловић 

јун Изложба „ Највећа макета на Балкану“1.6.2018. М.Бабовић, С.Гавриловић, И.Милекић, 

М.Томовић, В.Трнавац 

Спортски дан – Прањани            14.6.2018. С.Гавриловић, М. Бабовић, Б. Ђуровић, 

М. Томовић 

Приредба за крај школске године     28.6.2018. Учитељи из Каменице, Г.Горе, 

Богданице,С.Гавриловић 

                                                                                                                                  Координатор тима Слободанка Гавриловић 

8.19.3.Извештај Културне делатности за  Брезну 

 
Месец Активности Носиоци Реализовано 

планирано није плани 

октобар Дечја недеља Н. Тешовић  2.10. - 8-10. 

2018. 

 

Представа „Животно доба“ Н. Тешовић   30.10.2018. 

Уређивање паноа посвећеног 

Иви Андрићу  

С. Ј. Бабовић  Током 

октобра 

 

новембар Митровдан у Брезни 

 

Н.Тешовић,С. Ј. Бабовић, М. 

Станојевић 

 

8.11.2016.  

децембар Израда новогодишњих честитки Б. Станковић   последња 

децембра 

Новогодишњи турнир у стоном 

тенису 

Наст.физичког, одељењске старешине  последња 

децембра 

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

Станојевић 

27.01.2018.  

април  Манифестација „Теочински 

дани“ 

С. Ј. Бабовић, М. Станојевић 20.04.2018.  

мај  Представа „Свињар“ 

 

Донаторска приредба за обнову 

школе у Брезни  

С. Ј. Бабовић  

 

 

Н. Тешовић, М. Станојевић, С. Ј. 

Бабовић  

10.5.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.5.2018. 

јун  Приредба за крај школске 

године 

 

 

Н. Тешовић, М. Станојевић, С. Ј. 

Бабовић   

 

27.6.2018. 

 

 

                                                                                                                              Наставник Славица Јовићевић Бабовић 
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8.20. ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

8.20.1.Извештај о реализацији програма за ИО за прво и друго  полугодиште 2017/18.  
    У току првог полугодишта школске 2017/18.год. тим се састао  2. пута по унапред планираној динамици а повремено су и 

одржаване консултације чланова  у  вези планирања подршке за ученике.  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. На почетку школске године урађен је Акциони план који је део 

Годишњег плана школе. 

 И ове школске године Тим је настојао да континуирано пружа подршку  тимовима за додатну подршку, ученицима и 

наставницима у планирању додатне подршке за ученике. У току првог полугодишта 2. Ученика су усвајали наставне садржаје 

по ИОП-у са измењеним програмом: 

- Ученик седмог  разеда у Каменици ради по ИОП-у са измењеним сарджајима из свих наставних предмета. Поред тога 

ученик  два пута седмично има часове и логопедски третман у ШОСО“1. Новембар“ у Чачку. Школа је и ове школске 

године на основу Мишљења Интерресорне комисије при општини Пожега, упутила молбе Општини Г. Милановац и 

Школској управи у Чачку за обезбеђивање педагошког асистента за ученика. На жалост, ове молбе нису уважене. 

Након што је школи достављен нови Анекс Мишљења Интерресрне комисије, упућена је нова молба Школској 

управи. Такође, како би унапредили подршку ученику договорено је да се почетком другог полугодишта одрже 

састанци наших наставника са дефектолозима из ШОСО „ 1. Новембар“. 

- У Прањанима по ИОП-у са измењеним стандардима наставне садржаје усваја ученик осмог разреда. Ученицима, по 

решењу Интерресорне комисије. Ученику је додељен лични пратилац професор разредне наставе Саша Васиљевић, 

који му и помаже у раду на часу. 

- Ученица трећег разреда Наталија Шиљајева  је до сада радила по индивидуализованом приступу, док је у припреми 

ИОП са прилагођеним приступом за друго полугодиште школске 2017/18. године. 

- Ученик првог разреда Владан Јочовић је због потешкоћа у усвајању предвиђаених наставних садржаја, такође усвајао 

наставне садржаје уз индивидуализовани приступ. У току је израда  ИОП-а 1 како би се унапредила подршка ученику 

у другом полугодишту. 

- Ученик четвртог разреда у Брезни ради по индивидуализованом приступу. Постоји потреба за унапређивањем 

подршке у другом полугодишту. 

Индивидуализовано се ради са појединим ученицима у Прањанима, Каменици и Брезни , пре свега у виду прилагођавања 

приступа, метода, наставних материјала, темпа рада, подршке вршњака. Психолог школе је пружала подршку наставницима у 

планирању рада са ученицима и набавци дидактичких материјала, као и испитивање способности и корективни рад са 

ученицима. 

Школа настоји да различитим активностима  промовише  дечија права и инклузивну праксу, развија позитивне вредности и 

креира атмосферу прихватања,сарадње и  толеранције .    

Ове године ученици нису учествовали у активностима Регионалног центра за таленте. 

Путем индивидуалних консултација и родитељских састанака одељењске старешине и педагошко-психолошка служба  настоје 

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. 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, 

између осталог и стручно усавршавање наставника ради унапређивања подршке ученицима. 

                                                                                                                                                             Сања Ранковић Илић, психолог 

 

8.21.  СТРУЧНИ ТИМ ЗА ДОДАТНУ ПОДРШКУ У ОБРАЗОВАЊУ И 
ВАСПИТАЊУ 
У току првог полугодишта тим се састао три пута за додатну подршку ученицима којима је потребна додатна подршка у 

образовно-васпитном раду.Имамо за сада два ученика који раде по ИОП-у 2 са измењеним стандардима и успешно су били на 

првом полугодишту. Ученик у Прањанима има личног пратиоца, који ради са њим на часу или индивидуално и има напредка. 

Овај ученик је осми разред и на крају године полагаће завршни испит који ће саставити наставници који му предају. Договорили 

су се са личним пратиоцом да почне са њим у другом полугодишту да интезивно раде на усвајају садржаја који ће добити на 

завршном испиту.Други ученик  седми разред у издвојеном одељењу матичне школе у Каменици. Од прошле године од 

децембра изгубио је персоналног асистента и наставницима је отежан рад у таквом одељењу, јер не могу да се у потпуности 

посвете њему. Он иде два пута недељно у специјалну школу у Чачку. Констатовали су да мање напредује у односу на прошлу 
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годину. Ове године добили су оба ученика бесплатне уџбенике, али мало, односно нимало не могу да их користе, јер нису њима 

примерени.тако да се наставници сналазе како умеју и знају. 

Имамо и ученике који раде за сада по индивидуализацији. Неком ученицима  ни овај облик рада не даје успешне резултате. 

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. 

Додатна подршка за даровите 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. 

У току другог полугодишта педагог школе је заједно са одељењским стрешинама, педметним наставницима, ученицима, 

психологом  и родитељима покренула Тим за подршку у учењу за ученике који имају више недовољних оцена. Родитељи су 

упознати са ситуацијом у којој се дете налази. Дате су прекруке како да се помогне ученику. Да градиво се подели на парцијално  

и у договору са предметним наставником одговара. Родитељ је имао обавезу да прати учење код куће и до априла долази и 

заједно са наставником добије повратне информације о напредовању свог детета.  

Овакав начин сарадње са родитељима ученици су дали резултате и поправили су  недовољне оцене. 

Са ученицима и родитељима којима је потребна додатна подршка радило се током  школске године, тако да су слабије 

напредовали показали задовољавајуће резултате на крају првог полугодишта, док су ученици који су обухваћени додатном  

наставом показали изузетно добре резултате на такмичењима и активности које се реализују у школи и активно учествују. 

                                                                                                                  
                   Данијела Ракићевић 

8.22. 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. 

8.23. 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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9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
9.1.ПЕДАГОГ 
9.1.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА ЗА ПРВО И ДРУГО  ПОЛУГОДИШТЕ ШК.2017-2018. 
 
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАД 

Августа и септембра 2017.год.   учествовала сам  у изради  Годишњег плана рада школе (број ученика  по полу и разреду,  

израда табеларног  приказа годишњег фонда редовне, изборне и факултативне наставе; табеле -образовни ниво родитеља, 

путовање ученика од куће до школе, дефицијентност породице , план рада стручних сарадника;  обрада анкете за ученике петог 

разреда о избору слободних наставних активности; обраду анкете о учешћу ученика у допунској, додатној настави и секцијама 

од петог до осмог разреда; израда глобалног и оперативног плана педагога, план отворених врата за родитеље, распоред осталих 

облика у ОВР-у; подела наставника у тимове школе;израда плана за стручно усавршавање педагога, израда плана за стручно 

усавршавање запослених за школску 2017/18.обрада утитника родитеља о избору предмета (ВН/ГВ). 

Јануар и фебруар писање полугодишњег извештаја о свом раду, плановима, сређивање Извештаја о раду школе за школску 

2017-2018.годину.Координирала у изради Школског програма за школску 2018-2019.за први и пети разред за период од четри 

године.Помоћ координаторима и припремању истраживања Самовредновања области Ресурси и Руковођење. 

Учестовала и изради планова за додатну подршку ученицима, план за стручни актив за  школски програм, план за 

школско развојно планирање, план сарадње са родитељима, план  Ученичког парламента. Унос података о запосленима, норми 

часова, подела по одељењима и  по предмету у  Доситеју. Формирала Тимове за подршку у учењу заједно са родитељима, 

наставницима и ученицима. 

 Сарадња са шефом рачуноводства око писања  Финансијског плана  за Општински буџет(број ученика, успех ученика 

у претходној годину, просек ученика, просек на завршном испиту на ниву округа, такмичења за нареду школску годину и 

потредба наставна средства, секције, семинари наставника за нардну школску годину и др.) 

Сарадња са наставницима око  планирања иновација у настави, писање глобалног и оперативног плана, поделе 

задужења у оквиру 40-то часовне радне недеље. Писање Решења о 40- то часовне радне недеље. Договор са наставницима око 

реализације заједничких часова. Са одељњским старешинама израда упитника о ученимима, упитник за родитеље, подела 

бесплатних уџбеника од првог до осмог разреда (27 ком.). Пружењу подршке наставницима у избору дидактичких средстава у 

настави, техника учења и методе у раду. 

Организатор и аутор квизова „Знање је благо“ и  “Свезналица“. 

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 кроз посете часова и  разговарала са одељењским старешинама, давала препоруке 

у отклањању недоумица или отклањања евентуалне потешкоћа. 

Сарадња са одељењским старешимана и наставницима око наставног плана и програма. Дала сам смернице око 

писања Школског програма за први и пети разред.  

Израда распореда пријема родитеља у матичној школи, распоред посета часовима и распоред осталих облика ОВР-а. 

У циљу унапређивања наставе и учења на часу увела сам нову диференцирану наставу са индивидуализацијом  на три 

нивоа тежине. Са наставницом хемије реализовали смо заједно час са ученицима седмог разреда у издвојеном одељењу у 

Брезни. Учење ученика да сами процењују свој рад. Часу је присустовала и пом.директора Гордана Поповић. Искуство је 

изузетно и реакција ученика је позитивна. Добила сам верат у леђа од стране помоћника директора да је оваква настава 

занимљива и да су ученици цео час били активни и реални у процењивању свог знања. 

Увела сам иновацију у настави проблемска настава у предмету историја. Ученици су урадили истраживање на тему 

Васпитање и образовање некад и сад. Часу су присустовале психолог Сања Ранковић Илић и наставник историје Јелена 

Александров. Прекорука ученика и наставника да је реализација и иновација часа у потпуности остварена. Ученици су били 

цео час активни. 

У циљу технике учења на часу историје реализовали смо час са наставницим историје у петом разреду у Прањанима. 

Ученици су добили иструкције како се хватају белеке, где је мисаона активност присутна. На крају часа сам добила повратну 

информацију од ученика да су више запамтили наставног садржаја и да су били активни. Потрудили су се да што више битних 

информација запишу. Показала сам ученицима да је могло да се уради табела која садржи само кључне речи где ствараш слику 

о датој лекцији.  

Спроведено је тестирање ученика од првог до четрвртог разреда разумевање прочитаног, брзине читања, диктат и 

читање у себи. Урађена је анализа. Да има ученика који не разумеју прочитано и да споро читају у односу на узраст детета.  

Напредовање ученика се прати кроз критеријумски тест од певог до четрвгтог разреда. Има ученика који су све 

урадили , али једна већина није савладала основне рачунске операције и нису самостални у раду. 

Ажурирање ученичких досијеа у коме се налазе значајни извештаји, мишљења, упитници, разредна тестирања и 

препоруке за даље напредовање. Заједно са наставницима у Каменици и Брезни планирана су два интегративна часа. Један је 

везан за васпитање у средњем веку ( ученицима је за време распуста дат задтак  истраживања о васпитању. Увођење проблемске 

наставе копаративна метода, ново у настави и са ученицима шестог разреда.  

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, увођење иновација у настави. Постоји добра сарадња са наставницима у вези организовања разних манифестација 

квизова, обука , где су се максимално већина наставника укључило.Урађена је анкета са наставницима  „Ставови наставника о 
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оцењивању“. На предлог наставнице да се и ученици анкетирању и да се упореди .  У току године пратила сам напредовање 

ученика кроз посете часова и то:  

Почетком октобра 2017. године посетила сам час историје у 8/2 одељењу са директором школе. Наставница Ивана Милекић, 

ради већ 4.године и није полагала лиценцу. Наставна јединица : „Политичке партије на почетку 19.века. Час је реализован у 

дебати зашто је нека партија боља и зашто је треба бирати. Дебата је једна од метода учења на часу. Ученици су били активни, 

али излагање није у потпуности припремљено за улогу коју су добили. Ученици нису припремљени за јавни наступ. За вођење 

дебате мора да постоје „јаки“ аргументи убеђивања. 

Истог дана посетила сам час математике код наставника Миленка Петровића у 8/2 одељењу. Наставна једница : „Решавање 

линеарних једначина“. Одељење има 10 ученика од тога 3 ученика који могу да решавају текстуалне задатке везане за ову 

наставну јединицу. Оно што сам приметила да ученици у изради задатка на табли не говоре до пишу и ученици губе доста 

времена у преписивању задатка, а не да истовремено раде са учеником који је на табли.  

Новембру 2017.године посетила сам  час из биологије у 5/2 одељењу код наставнице Маријане Марковић. Наставна јединица:  

„Стабло“.Презентација нје могла да се покрене, па се губило време, Онда је наставница заједно са ученицима изашла у 

двориште да пронађу стабла биљака. Тај део часа је био активан за ученике. Трудили су се да пронађу што више биљака. 

Остатак часа је био у учионици. Ученици су закључивали разлике и сличности које уочавају код биљке. Ученици су били 

активни до краја часа и умели су да одговоре шта је био циљ часа. 

Почетком децембра је било више посета часова и то: код наставнице  Слађане Лекић, немачког језика, одржан је час у 8/1 

одељења. Ученици су припремили презентацију о карневалима и фестивалима у немачкој. Презентацију су стремали у малим 

групама од три или четири ученика. Сваки ученик је био део групе са својим задатком. Наставница је на основу излагања дала 

оцену ученицима. 

Бранка Рајчевић, учитељица другог разреда, одржала је 13.12.2017.године час у кабинету интерактивне табле. Реализовала је 

час  из предмета Свет око нас, наставна јединица Часовник. Ученици су добро савладали мерење времена часовником. Часу су 

присустовали директор и помоћник дирректора.Анализирали смо час да су били заспитљени све елементи, технике и методе 

часа. 

Присустовала сам класичном часку код Драгане Лечић. У  шестом разреду одржала час из Техничког и информатичког 

образовања, наставна јединица Грађевински маретијали. Часу је присустовала помоћ.директора. После  часа сам дала 

препоруке око организације часа, припреме и вођење педагошке свеске.  

Присустовала сам часу код Милеве Глишић у шестом разреду. Тип час систематизација за контролну вежбу. Наставна јединица 

Троугао и угао. Наставница је објашњавала шта није ученицима јасно. Ученици су радили задатке на табли.  

Посета часа код Славице Дилпарић из предмета Техничко и информатичко образовање у 7/1 одељењу, наставна јединица 

„Пројекција“. Час је класичан ученици су на основу слике цтрали пројекцију у својим свескама. Постојала је добра сарадња 

између наставника и ученика.  

Посета часа музичке културе  у 5/1 одељења , код наставника Марка Станојевића. Наставник свирао на клавиру, а ученици су 

певали песме.после одржаног часа са наставником сао обавила разговор о часу. 

Посета часа физике у 7/1 одељења, код наставника Милке Јоровић. Наставник је са ученицима радила исправку контролне 

вежбе. Ученицима је указано где су грешили у задацима. Постојала је радна атмосфера на часу. 

Посета часа  српског језика у 6/1 одељења , код Милице Матовић, замена.Часу су присустовали директор школе, педагог и 

психолог.Успостављена је добра сарадња између наставника и ученика. Путем презентације ученици су усвајали градиво. 

Ученик који је имао јединицу био је активан на часу. Сви ученици су били активни на часу. На крају сви који су учестовали у 

реализацији часа добили су усмену похвалу. 

Посета часа за полагање лиценце, код наставника немачког језика Биљане Станковић у одељењу 7/3 одељења у издвојеном 

одељењу у Брезни. Час је реализован 6.јуна 2018.године. Час је добро припремљен. Ученици су били подељењни у три групе 

од укупно 9 ученика. Обнављали су претходну лекцију о придевима. 

РАД СА УЧЕНИЦИМА 

На почетку школске године  2017/18.учестовала сам у организацији пријама  ученика првог разреда, пратила 

адаптацију ученика како у матичној школи тако и у издвојена одељења у Брени и Каменици.  

Организовала сам предавања са ученицима од петог до осмог разреда на тему: “Како се учи и како се праве добре 

белешке“, према литератури. На основу њиховор разговора и израде теста, причали смо где настају грешке и како их треба 

отклонити.  

Индивидуални развовори и саветодавни рад са ученицима који не умају да уче. Као организовати рад на учењу путем 

теста Начин учења, организовање времена за учења, како се сконцетрисати на учење, вештине слушања на часу и формирање 

радних навика.  

Саветодавни рад са учеником  који има недовољне оцене. Формирање тима који ће пратити њехов рад у школи и рад 

код куће. У школи одељењски старешина, а код куће родитељ.Битно је да постоји сарадња између родитеља и одељењског 

старешине и да сви заједно раде на истом задатку у добро бит детета и помоћ у отклањању узрока неуспеху. 

Са ученицима од петог до осмог разреда урађен је упитник о ангажовању ученика у ваннаставним активностима 

(допунској настави, додатној настави и секцијама). Анкета за ученике седмог и осмог разреда „Шта ученици мисле о оценама 

и оцењивању“, урађена је презентација о занимљивим подацима до којих сам дошла. Додали смо још једно питање по случајном 

избору „Шта је за њих оцена“, ученици су дали веома занимљиве одговоре. Ученице осмог разреда су дошле на идеју да се 

резултати презентују на седници Наставничког већа уз моју помоћ.са ученицима петог разреда урађена је анкета о избору 

слободних наставних активности. Од понуђених ученици су се определили за предмет Свакодневни живот у прошлости. Од 

ове године изучаваће се у три одељења наше школе и предаваће наставница историје  Ивана Милекић. 

Организовала сам са три ученице 8/1 одељења и учитељицом продуженог боравка „Обуку за прављење фриузра од 

плетеница“- плетенице су у моди. Обука је трајала три дана и четврти дан је била Ревија. Пријавило се 15 модела девојчица са 

дугим косама. Ревија је била на седници Наставничког већа. Циљ ове обуке је да и ми учимо од ученика.ученици су показали 

умеће у прављењу фризура. Све похвале за подршку ученика и наставника. 
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Организовала сам са директором, наставницима, учитељима, родитељима, спонзорима  и ученицима квизове 

„Свезналица“ и „Знање је благо“. Захваљујем свима који су се укључили у манифестацију квиза. 

Са члановима Ученичког парламента организовали смо хуманитарну акцију у прикупљању новчаних средстава за 

ученика наше школе.  

Организовали смо кићење јелке у холу и кићење јелке у дворишту од рециклажног материјала. У јануару организовала 

сам са ученицима Ученичког парламента и учитељом продуженог боравка Ревију фризура. Обука је трајала четри дана.  Ревија 

је приказана на седници Наставничког већа.  

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 току првог полугодишта имала сам десет  индивидуална разговора са родитељима ученика који имају потешкоће у 

учењу. Заједно са одељењским старешинама и родитељима направила сам тимове који ће пратити напредак ученика, односно 

детета са датим инструкцијама. Дугогодишње искуство је показало да разговор само са учеником што се тиче учења није добро 

док се не укључи и родитељ и одељењски старешина. 

У манифестацијама које су реализоване у школи родитељи су се организовали превоз ученка. Једна од тих 

манифестација је и квиз „Свезналица“ и „Знање је благо“. Друга манифестација је Обука у прављењу фризура, где су две 

родитељке дошле на Ревију фрузура да пропрате моделе направљених фризура. Било им је драго да су уважене као фризерке и 

да се вреднује и њихово мишљење. 

Родитељ који је у Школском одбору је предложио да ће одржати предавање и ученицима и родитељима на тему 

„Препознавање дете жртве и дете насилник“.  
У 7/2 одељења одржана су два  предавања „О правилима и обавезама ученика и родитеља“. 

За будуће прваке заједно са учитељом Драганом Алуровић и психологом Сањом Ранковић Илић организовали смо 

приредбу и предавање за родитеље. Поделили смо флајере родитељима и позив за тестирање ученика. 

Са родитељима осмог разреда организовала сам предавање и обуку  за попуњавање „О школама и образовним 

профилима, израчунавање број бодова , потребна документација за уписи обука за попуњавање  листе жеља у Каменици, 

Прањанима 22.5.2018. и Брезни 23.5.2018. 

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.  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, договор око предавања за родитеље и спровођења теста ТИП/1. 

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

сређивање паноа. 

Сардања са личним пратиоцом ученика Сашом Васиљевићем, 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. У реализацији квизова 

„Свезналица“ и „Знање је благо“, музичке активности. 

Сарадња са  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. 
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  три седнице  Педагошког колегијума.  

Сарађивала сам са осталим координаторима за самовредновање. У пружању помоћи око обраде статистичких података  и 

прослеђивање података за њихову област.  

Са ученичком организацијом- Ученички парламент координатор сам тима одржано је шест  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 
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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 четвртог и шестог разреда предвиђене 8 тема. 

 Заводом за јавно здравље и Домом здравља из Горњег Милановца 

 Предшколска установа 

 Учитељски факултет у Ужицу (пракса студентима) 

 Центар за стручно усавршавање запослених у Крагујевцу 

 Регионални центар у Чачку 

 Књижаре у окружењу 

 Школска управа у Чачку 

 Основне и средње школе у Чачку и Горњем Милановцу 

Сарадња са школском управом око израде Доситеја 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. 

Сарадња са средњим школама око посета наших ученика осмог разреда. 

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 

9.2.ПСИХОЛОГ 
9.2.1.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  ПСИХОЛОГА ЗА  ПРВО  И ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШК 2017/18.  
 
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

          Августа и септембра 2017.год.   учествовала сам  у изради делова Годишњег плана рада школе план рада стручних 

сарадника. 

          Учествовала сам у изради  плана  рада тима за инклузивно образовање, тима за заштиту ученика од насиља, 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 ( ? часова) , учествовала у анализирању 

резултата завршног испита, иницијалног тестирања. 

         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. 

          Учествовала сам у праћењу и вредновању примене мера индивидуализације за ученике  и ИОП-а за ученика. 

Путем анализа и извештаја пратила сам и вредновала различите облике образовно – васпитног рада. Пратила сам адаптацију 

ученика првог разреда, као и адаптацију на предметну наставу кроз посете часовима и разговоре са одељенским старешинама, 

учениццима и предметним наставницима. 

Пратила сам остваривање наставног процеса путем посете редовним и огледним часовима. 

Заједно са педагогом школе, разредним старешинама, ученицима и родитељима учествовала сам  у тиму за додатну подршку 

ученицима са више слабих оцена. 

Као координатор тима за инклузивно образовање пружала сам додатну подршку ученицима и наставницима и пратила  

реализацију индивидуалног образовног плана (ИОП) за четири ученика. 
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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 (ИОП, 

индивидуализација), за рад са ученицима изузетних 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. 

        Посетила сам пет редовних часова, 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 одељењске 

старешина петог разреда са  карактеристикама појединих ученика и  резултатима  анкете и дала препоруке за унапређивања 

адаптације ученика на школске услове. Упознала сам одељењске старешине са резултатима разредног тестирања ученика првог 

и другог разреда и предлагала мере за унапређивање успеха ученика. 

    Упознала сам наставнике са процедурама реаговања у ситуацијама насиља и значајним смерницама из Протокола о 

реаговању у ситуацијама насиља. 

      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. 

Обављала сам   информативне и едукативно - саветодавне разговоре са наставницима у циљу пружања подршке реализацији  

напосредног образовно-васпитног рада  са ученицима нарочито у области прилагођавања рада образовно-васпитним потребама 

детета, стварања подстицајне атмосфере у групи, развијања конструктивне комуникације и односа међусобног уважавања. 

  
РАД СА УЧЕНИЦИМА 

           У првом полугодишту  2017/18.год.  учествовала сам  у организацији пријема ученика,  и подршци  деци у превазилажењу 

еветуалних  тешкоћа адаптације. 

          Извршила сам процену зрелости 14 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. 

         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  (3 ученика), особине  личности, мотивацију за школско учење 

и друге карактеристике ради планирања даљег рада и давања препорука за рад наставницима и родитељима. Учествовала сам 

планирању и реализацији појачаног васпитног рада за два ученика. 

   Са ученицима првог разреда реализовала сам радионицу „Свест о себи“  26.12.2017.год.), ученицима другог разреда на тему 

радних навика ( 28.12.), трећег разреда на тему развојни страхови ( 3.10. и 28.12.), четвртог разреда ( 3.10. и 28 .12.) на тему 

контроле беса и  ненасиле комуникације, ученицима млађих разреда у Брезни на тему суочавања са непријатним емоцијама.  

Одржала сам радионице на тему Метода и техника успешног учења ченицима петог разреда у Брезни  и Прањанима ( 28.12.). 

        Пружала подршку члановима Вршњачког тима да одговоре на питања својих вршњака из сандучета поверења. Заједно смо 

обележили  Дечију недељу, Дан толеранције и Дан превенције трговине људима израдом едукативних паноа. Пружала сам 

подршку ученицима у  организацији кратког програма о ненасилној комуникацији и фер игри и изради захвалнице за учеснике  

Првог Светосавског турнира у малом фудбалу који је одржан у матичној школи. 

У току полугодишта  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. Посебну пажњу сам обратила на 

ученике првог разреда и њихово прилагођавање на школу, и на ученике петог разреда и њихово прилагођавање на предметну 

наставу. Такође, сам посебну пажњу обратила на ученике  осмог разреда, задала сам им Тест професионалних интересовања, 

анализирала резултате и кроз индивидуалне разговоре са њима пружила им максималну подршку и смернице у избору средње 

школе. 

Извршила сам процену зрелости 16 предшколаца за полазак у школу. 

 

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 и старатељима  ученика који имају различите 

тешкоће у развоју, учењу, понашању и упућивала их на подршку других установа, у зависности од потреба деце. 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.   
  Током полугодишта континуирано сам  сарађивала са директором и педагогом  у циљу што бољег функционисања педагошко 

– психолошке службе школе. Успешну сарадњу сам остварила  са секретаром школе и са службом рачуноводства, посебно 
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везано за податке који су ми били потребие за писање пројекта „ Ново школско возило“ којим смо конкурисали код Амбасаде 

Владе Јапана. 

      
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 асистентом Сашом Васиљевић у циљу што адекватнијег остваривања 

активности предвиђеним ИОП-ом за ученике. 

Током другог полугодишта  учествовала сам у раду  Наставничког већа. Као координатор тима за инклузивно образовање 

обављала сам све потребне радње у циљу што боље примене мера индивидуализације наставног програма за ученике којима је 

потребна додатна подршка. Као психолог чколе и члан тима за заштиту ученика од насиља узела сам активно учешће у 

појачаном васпитном раду  у случају злоупотребе информационих технологија на друштвеној мрежи „ Месинџер“ од стране 

ученица 7. и 8. разреда у ИО Каменица, а све у циљу промене понашања ученица које су извршиле повреде забране и заштите 

ученице која је у овом случају жртва. Такође сам појачано васпитно деловала у ИО Срезојевци услед агресивних испада ученика 

2. разреда и одбијања похађања школе без присуства оца. О свему наведеном постоје детаљни извештаји у документацији 

психолога. 

 

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 (записничар ) ,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  седмог  и осмог разреда). 

Сарађивала сам са шефом рачуноводства у процесу набавке дидактичких средстава за ученике којима је потребна додатна 

подршка. 

Ради што успешнијег остваривања циљева образовно-васпитног рада и добробити ученика сарађивала сам са надлежним 

установама и организацијама у окружењу.  

Сарађивала сам са: 

Интерресорном комисијом за процену потреба за додатном подршком за ученике у Горњем Милановцу и Пожеги, психолозима 

у другим образовним установама, Регионалним центром за стручно усавршавање запослених у образовању, Школском управом 

у Чачку, Друштвом психолога Србије. 

 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА 

Ради што успешнијег остваривања циљева образовно-васпитног рада и добробити ученика сарађивала сам са надлежним 

установама и организацијама у окружењу. Сарадња са представницима МУП-а одвијала се кроз учествовање у 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 ) 

• 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)  

• 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 

• Актив стручних сарадника Моравичког округа 

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.     

О свом раду редовно водим евиденцију у виду дневне евиденције о раду, досијеа о индивидуалном раду са ученицима, затим 

евиденције рада са наставницима, документације о извршеним анализама, тестирањима, као и извештаја и друге прописне 

документације. 

 

                                                                                                                 Јелена Дрманац  и Сања Ранковић Илић, психолог 
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9.3. БИБЛИОТЕКАР 
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА  
 I ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

           И ове године писала сам годишњи план рада , план рада Библиотечке секције , месечне планове, водила Дневник рада 

школског библиотекара и Летопис школе. Планиране посете  издвојеним одељењима сам и реализовала. Остварене су и све 

планиране заједничке активности у школи(програм за дочек првака, спортске активности,културне активности). Остварена је 

и набавка уџбеника и стручнe литературe у складу са потребама ученика и  наставника. Уџбеници од 1.до 8. разреда су 

подељени ,као и уџбеници потребни за реализацију наставе и образовно-васпитног рада. Уписани су нови чланови 

библиотеке(ученици првог разреда ). Обновљен је књижни фонд (школе  су добиле новац од Министарства просвете за 

обнављање књижног фонда  библиотеке, као и набавку књига и часописа за децу која раде по ИОП-У.) 

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 првог полугодишта биле су: учлањавање нових корисника, набавка књига 

за библиотеку(средства су обезбеђена од Министарства просвете) , 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 , присуству часовима ,заједничким активностима поводом Дечје недеље , 

Дана школе,Дана здраве хране ; Дана толеранције и школске славе Светог Саве. Информисала сам  кориснике  школске 

библиотеке  о новим насловима у библиотеци преко огласне табле у холу школе. 

Остварена је сарадња са наставницима на промоцији читања ради задовољства кроз све облике образовно–васпитног 

рада(набавка шире и уже литературе,наставних средстава,посета првака библиотеци и упућивање  коришћења библиотечких 

услуга.  Остварена је сарадња са учитељима и наставницима –посета библиотеке и упис нових чланова . Договор је остварен о 

активностима поводом Дечје недеље. Посетила сам издвојена одељења где сам држала презентације и изнајмљивала књиге на 

читање.Упознати су учитељи о раду библиотечке секције и остварен је договор о времену одржавања . Наставници су 

информисани о новим књигама и  часописима  и уважаване су потребе и интересовања наставника.Учествовала сам у  

активностима  око организације Хуманитарних акција .  

Присуствовала сам обележавању 73. годишњице мисије Халијард на Галовићима и концерту у спортској хали  16.9.2017.године 

; Књижевној вечери ,, Завичајни писци у оку професора 3“ ,у Дому културе у Чачку 19.9.2017.године; Ученици првог разреда 

упознати су са радом школске библиотеке 7.11.2017. године; ишла сам на Студијско путовање у Свилајнац где смо посетили  

природњачки музеј 15.10.2017.године ;одржала сам презентацију Права и дужности ученика 4.и 5.10.2017. године у 

Прањанима, Коштунићима и Теочину;присуствовала приредби поводом Дана школе 12.10.2017. године на Гојној Гори ; 

изложби Здраве хране 16.10.2017. године ;  присуствовала позоришној представи  ,,Принцеза и Жабац “ 30.10.2017. године ; 

присуствовала обуци за стручне библиотечке послове 2.11.2017.године ;  Присуствовала  сам на пeт угледних часва  у току   

године   ;  организовала песнички час 3.11.2017.године са студенткињом Катарином Тодоровић ;  одржала презентацију 

Народне умотворине 6.11 2017. године ученицима млађих разреда у Прањанима ;  присуствовала другом састанку Клуба 

родитеља и наставника 28.11.2017. године ; присуствовала обуци за стручне библиоечке послове 2.12.2017.године  у РЦ  у 

Чачку ;  уређењу паноа и кићењу јелке у холу школе 25.12.2017. године ;Посетила већ други пут Мобилни Планетаријум који 

је гостовао код нас 27.12.2017. године у спортској хали ; Промоцији књиге Љиљане Браловић ,,Звона Светог Симеона “ 

26.1.2018.године у Парохијском дому у Прањанима ; приредби поводом Светог Саве 27.1.2018. године ; Обележла дан матерњег 

језика са наставницом српског језика 21.2.2018. године ; Присуствовала часу историје и географије 10.4.2018. године; 

Обележила међународни дан књиге за 10.4.2018.( са закашњењем због пролећног распуста).Чланови Библиотечке секције тада 

су извели драматизовану бајку ,,Принцеза на зрну грашка “ Х.К.Андерсена.Учествовала у организацији и дочеку Њ.К. В. 

Карађорђевиђа нашој школи 28.5.2018. године ;Присуствовала обуци за стручне библиотечке послове 1.6.2018. године у РЦ у 

Чачку;Присусрвовала спортским активностима и спуштању школске заставе 14.6.2018. године. 

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.  

V РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

 У оквиру акције ,,Моја породица чита “ ученици су 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 2017. године и 27. 1.  2018. године. Са члановима Библиотечког одбора одржала сам 

састанак 25.11.2017. године. Од опредељених 19000,00 од Министарства просвете, науке и технолошког развоја набавили смо 

45 књига  за школску библиотеку  као и 27 уџбеника и 60 часописа за децу која раде по ИОП-у, такође од новца које је 

определило Министарство просвете , науке и технолошког развоја ,у износу од 25550,00. Редовно су размењиване информације 

и сарадња са директором , педагогом и психологом у вези ,праћења и реализација свих активности везаних за живот и рад 

школе,сходно тимовима и комисијама. Чланови Библиотечког одбора су предлагали куповину књига за школску библиотеку  

разматрајући приспеле понуде издавачких кућа. Определили смо се за куповину књига књижаре Делфи која има наслове по 

новом плану и програму за више разреде. 

VII РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА  

Редовно сам присуствовала свим седницама Стручних већа за разредну наставу и  седницама Наставничких већа. 
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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 2 .10 .2017. године, 1.12.2017. године  у РЦ  у Чачку  ,1.6.2018. године  у РЦ  у Чачку; 

Библиотеком ,, Браћа Настасијевић “ одељење у Прањанима, као и са општинском библиотеком; предшколском установом у 

Прањанима ; 

X ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ   Урађена је физичка обрада 

набављених књига   и  часописа и њихова евиденција. У календарској 2017. години инвентарисала сам укупно 217  књига( 167 

купљених и  50  поклоњених) . Укупно је на читање издато  2085  књига.Наставници и сарадници прочитали су укупно 445  

књига, ученици 1575, и остали 65  књига. У току је реализација Ревизије књижног фонда која ће бити завршена крајем августа. 

Редовно је вођена сва документација: Дневник рада ,месечни планови ; дневна и месечна статистика; обрада и увођење књига 

; Летопис школе у писаној и електронској форми ;  Уносила сам податке у ИС ,, Доситеј “ ; ажурирала Сајт школе . 

Стручно сам се усавршавала у  установи као и ван установе.  

У оквиру установе остварила сам  111  сати ,  а ван установе  16 бодова                                                                                                                                                                                                                   

Гордана Поповић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ  НАСТАВНИКА 
 10.1. Извештај о раду  Мирјана Маћић, професор разредне наставе у шк.2017-18. 
      У школској 2017/18.години, одржала сам 612 часа редовне  наставе, 36 часова изборне наставе – Од играчке до 

рачунара, 36 часова одељењског старешине и одељењске заједнице, 36 часова слободних активности , 17 часова допунске 

наставе из српског језика, 16  часова допунске наставе из математике. 

У октобру је часу српског језика присуствовала психолог школе Јелена Дрманац. 

У октобру сам са учитељицом трећег разреда Славицом Јевтовић реализовала презентацију Породичног приручника 

за понашање у ванредним ситуацијама. 

  У новембру сам организовала час из Света око нас према плану за активну наставу. 

У току другог полугођа, педагог школе је одржала један час српског језика првацима. 

У току школске године 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.  

 Реализовала сам у априлу  екскурзију у Београд.  

 У јуну сам реализовала излет у Горњи Милановац где су ученици посетили највећу макету на Балкану. 

Активности у васпитнообразовном раду у току ове школске године су и: 

- обележавање почетка школске године – подизање школске заставе 

- обележавање мисије ,,Халијард“ 
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- предавање о безбедности у саобраћају 

-школски и општински крос 

- активности везане за Дечју недељу 

- презентација и предавање о ванредним ситуацијама 

- активности везане за обележавање Дана школе 

- активности везане за Дан здраве хране 

- посета градској и школској библиотеци 

- позоришна представа ,,Принцеза и жабац“ 

- посета ,,Планетаријуму“ 

-активности везане за Нову годину  (кићење јелке – рециклажа, посета Деда Мраза) 

 -приредба поводом Савиндана 

-приредба поводом Дана жена 

-учешће на маскенбалу  у школи и у Чачку 

- школско такмичење у рецитовању 

- чишћење околине 

- посета ЊКВ Карађорђевића 

- учешће на кросу РТСа 

- посета највећој макети на Балкану 

- спортски дан за крај 

     У оквиру стручног усавршавања, ван установе сам присуствовала семинару: ,,Како мислити другачије: 

интердисциплинарно и дивергентно“ који носи 24 бода, и Семинару -  Мотивисање и развијање интересовања за учење 

математике (кат.бр. 248), који носи 8 бодова, и у оквиру установе сам остварила укупно 94 сата  стручног усавршавања. 

     Учествовала сам у раду стручних органа школе: Наставничком већу-члан, Стручном већу разредне наставе-члан, Тиму за 

самовредновање – Школски програм и годишњи план рада – руководилац  и као представник Црвеног крста за нашу школу. 

                                                                                                                                                             Наставник: Мирјана Маћић 

 

10.2.Извештај о раду Ане Зарић, маст.учит. у школске 2017/2018.године 
У школској 2017/2018. години радим са ученицима који похађају први,трећи, и четврти разред. 

Израдила сам годишње и оперативне планове за први,трећи и четврти разред, план рада допунске наставе за први,трећи и 

четврти разред из српског језика и математике. 

Такође, израдила сам план часова одељенског старешине и слободних активности за ученике првог, трећег  и четвртог разреда. 

ОБЛИК  

ОВ РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД 

ОДРЖАН 

БР. ЧАСОВА 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

ОДРЖАН БР. 

ЧАСОВА 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

ОДРЖАН 

БР.ЧАСОВА 

РЕДОВНА 

НАСТАВА 

612 648 648 

ДОПУНСКА 

НАСТАВА 

36 36 36 

ИЗБОРНА 

НАСТАВА 

36 36 36 

 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОВ РАДА ПРВИ РАЗРЕД 

 
ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

 

Обавезне ваннаставне  

активности 

+ + + 

Час одељенског  

старешине 

36 (одржано) 36 (одржано) 36 (одржано) 

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

Шетња и игра у природи 

„Плодови јесени“ 

Представљамо се  

одељењу у Брезни 

Радионица „Права и  

обавезе ученика“ у  

сарадњи са педагогом и 

библиотекаром школе 

У здравом телу здрав дух. 

Одлазак у Соко Штарк 

Фолклор-Народне игре 

Поклон честитка другу из одељења 

за летњи распуст 

 

 

 

                 

                   + 

 

 

 

             + 

 

 

 

                   + 

Рад и сарадња у стручним органима и тимовима 
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Назив стручног органа/тима Број седница на којима присуствује 

Стручно веће за разредну наставу                          5 

Наставничко веће                          8 

Тим за самовредновање – Подршка ученицима                          3 

Рад са родитељима 

Родитељски састанци                        Број 

Општи                          5 

Индивидуални разговори                        52 

Рад са ученицима  

Рад са ученицима као одељ.старешина                       Број 

Групни                        36 

Индивидуални                        50 

                                                                                                                                        Ана Зарић, маст.учит. 

                                                 
10.3.Извештај о раду Славица Јевтовић, професор разредне наставе у шк.2017-2018. 
      У првом и другом  полугођу у школској 2017/18.години, одржала сам 343 часа редовне  наставе, 20 часова 

факултативне наставе – Народне традиције, 20 часова одељењског старешине и одељењске заједнице, 20 часова слободних 

активности  и 18 часова допунске наставе  из српског језика и математике. 

У октобру сам са учитељицом првогг разреда Мирјаном Маћић  реализовала презентацију Породичног приручника за 

понашање у ванредним ситуацијама. 

  У новембру сам организовала час из Математике према плану за активну наставу. 

  Активности у васпитнообразовном раду у току првог полугођа ове школске године су и: 

- обележавање почетка школске године 

- обележавање мисије ,,Халијард“ 

- предавање о безбедности у саобраћају 

- школски  крос 

- активности везане за Дечју недељу 

- предавање и презентација Приручника за понашање у ванредним ситуацијама 

- активности везане за обележавање Дана школе 

- активности везане за Дан здраве хране 

- посета издвојеном одељењу градске библиотеке у Прањанима 

- присуство позоришној представи ,, Принцеза и Жабац“ 

- посета школској библиотеци 

- посета ,, Планетаријуму“ 

-активности везане за Нову годину  (кићење јелке од рециклажног материјала) 

- посета Деда Мраза 

 - обележавање Савиндана 

     У оквиру стручног усавршавања, ван установе сам присуствовала семинару:“ Од квалитетног наставника до задовољног и 

успешног ученика“  који носи 16 бодова, и у оквиру установе сам остварила укупно 53 сата  стручног усавршавања. 

     Учествовала сам у раду стручних органа школе: Наставничком већу-члан, Стручном већу разредне наставе-члан, Тиму за 

Школски  програм и годишњи  план рада – учесник активности Црвеног крста 

 
10.4.Извештај о раду Вере Травац, професор разредне наставе у шк.2017-18.                
 

У школској 2017/ 18. години одржала сам : 

У првом разреду: 612 часова редовне наставе, 36 часова факултативне наставе- Лепо писање, 36 часова одељенског 

старешине и одељенске заједнице, 36 часова слободних активности ; 

У другом разреду: 648 часова редовне наставе, 36 часова факултативне наставе- Народна традиција, 36 часова одељенског 

старешине и одељенске заједнице, 36 часова слободних активности ; 

У трећем разреду: 648 часова редовне наставе, 36 часова факултативне наставе- Народна традиција, 36 часова одељенског 

старешине и одељенске заједнице, 36 часова слободних активности , 36 часова допунске наставе; 

 У четвртом разреду: 648 часова редовне наставе, 36 часова факултативне наставе- Народна традиција, 36 часова одељенског 

старешине и одељенске заједнице, 36 часова слободних активности . 

У октобру је на часу Музичке културе присуствовао директор школе Зоран Пантовић, 

У јануару сам организовала час из Математике у другом разреду по плану активне наставе. 

Реализовала сам у априлу екскурзију у Београд. 

У јуну сам реализовала излет у Г. Микановац где су ученици посетили највећу макету на Балкану. 

Ученица четвртог разреда Николина Трнавац освојила је прво место за литерарни рад на конкурсу,, Крв живот значи “ и 

трћу награду за Изворну маску на Фестивалу маске у Чачку. 

Активности у васпитнообразовном  раду у току године су: 

- обележавање мисије,,Халијард“ 

- предавање- Алкохол и дрога 
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- активности везане за Дечју недељу 

- активности за Дан школе 

- активности за Дан толеранције 

- активности за Нову годину ( кићење јелке, приредба и журка ) 

- приредба за Савиндан 

- учешће у квизу Свезналица 

-  приредба за Дан жена 

- учешће на маскембалу у школи и Чачку 

- школско и општинско такмичење у рецитовању 

- школско и општинско такмичење из Математике 

- конкурс,,Крв живот значи“ 

- чишћење околине 

- учешће на кросу РТС-а 

- посета највећој макети на Балкану 

- приредба за Видовдан. 

У оквиру стручног усавршавања ван установе сам присуствовала семинару ,, Од квалитетног наставника до успешног и 

задовољног ученика“ који носи 16 бодова, Мотивисање и развијање интересовања за учење математике ( кат.бр.248 ), који 

носи 8 бодова и Пројектна настава – 24 бода. У установи сам остварила 76 сати стручног усавршавања. 

Учествовала сам у раду стручних органа школе: Наставничком већу- члан, Стручном већу разредне наставе- члан, Тиму за 

самовредновање- Руковођење школом- члан. 

 

 
10.5.Извештај о раду  Јелене Чоловејић, професор хемије у шк.2017-18. 

Наставник је предавао наставу хемију у 7. и 8. разреду у Прањанима, Каменици и Брезни у првом полудишту.  

Планирано је да се одржи по 108 часова редовне наставе. У Каменици и Брезни је одржан број планираних часова док у 

Прањанима је недостатак по једног часа и у 7. и у 8. разреду због недоласка наставника из оправданих здравствених разлога.  

Наставни план и програм није реализован у потпуности, дошло је до малог заостатка због недоласка одређеног броја 

ученика на час, због прехлада и других разлога, па тих часова нисам предавала јер на часу није била присутна трећина укупног 

броја ученика.  

Два ученика у школи прате наставу хемије по ИОПу. Ученик у Прањанима има помоћ педагошког асистента, док ученик у 

Каменици има помоћ мајке која је присутна на часовима.  

Наставник је одржавао допунску и припремну наставу  у све три школе.  

На тромесечју је било 12 недовољних оцена а на крају полугодишта је било 7 недовољних оцена.   

26.12.2017., у Брезни, одржан је угледни час са педагогом школе, Данијелом Ракићевић, у 7. разреду, ,,Атом и структура атома'', 

час утврђивања, где је примењена диференцијална настава, на начин који представња новину у раду, коју су ученици радо 

прихватили.  

6.12.2017, у Каменици одржан је интегрални час,  у 5. разреду  са наставником биологије Маријаном Марковић ,,Издвајање 

хлорофила из листа'',  где је кроз предвиђену лабораторијску вежу, наставник хемије имао улогу да ученицима представи 

лабораторијски прибор и посуђе, његову  употребу, примену и начин коришћења.  

Наставник је био присутан на семинару који је одржан у школи у Прањанима ,, Од задовољног наставника до успешног 

ученика'', присуствовао на Данау школе који је одржан у Гојној Гори, на Митровданским данима у Брезни.  Била су реализована 

два студијска путовања. Посета Природњачком музеју у Свилајнцу 15.10.2017.год. и Сајам науке 16.12.2017. год. Наставник је 

био присутан на свим одржаним наставничким и одељењским већима.  

 
10.6.Извештај о раду Иване Милекић, професор историје у шк.2017-18. 
У првом полугодишту школске 2017-2018. год. реализован је највећи број активности  и планова који су били предвиђени на 

почетку школске године. 

У септембру , као наставник историје присуствовала сам обележавању годишњице „Мисије Халијард“. Том приликом смо са 

ученицима обишли Галовића поље, место где се 1944. год. налазио  импровизовани аеродром са кога су евакуисани амерички 

пилоти. Након повратка у школу ученици су присуствовали додели захвалница потомцима оних који су учествовали у акцији 

спашавања пилота. Захвалнице је доделио амбасадор САД. 

Са наставницама Јеленом Александров и Горицом Ристановић и наставником Велимиром Александровим организовали смо 

студијско путовање „Траговима Другог српског устанка“. Заједно са ученицима смо обишли спомен обележје „Таковски грм“, 

музеј у Такову, музеј у Г. Милановцу и спомен обележје „Танаско Рајић“ на Љубићу код Чачка. Ученици су имали задатак да 

прикупе чињенице о устанку, запишу и фотографишу како би на основу тога могли да организују јавни час на коме ће својим 

другарима презентовати прикупљене податке. 

Као разредни старешина  6.разреда учествовала сам у обележавању Дечје недеље од 2. до 6. октобра  разним активностима као 

што је Дан здраве хране или такмичење у изради фризура. 

Присуствовала сам обележавању дана школе 12.10 2017.год. на Гојној Гори као и дану школе у Брезни 8.11. 2017.год. 

И ове године сам узела учешће у квизу „Знање је благо“ које организује  педагог школе Данијела Ракићевић. 

Стручно веће историја – географија у овом полугодишту састајало се пет пута. Теме о којима се разговарало биле су : 

иницијално тестирање ученика, уџбеници, планови за додатну и допунску наставу и екскурзија . 

Часове редовне наставе реализовала сам  у потпуности како је и предвиђено планом. Одржала сам по осам часова додатне 

наставе  у седмом и осмом разреду и десет часова припреме за такмичење у седмом разреду. У потпуности су реализовани и 

часови  слободних активности- Живот у прошлости које предајем од ове године. 

Пригодним  активностима обележили смо Савиндан – школску славу. 
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И у другом полугодишту наставићу са остваривањем предвиђених активности. 

 
10.6.Извештај о раду Јелене Александров, професор историје у шк.2017-18. 
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   3,61 

VII 72 72   3,23 

VIII 68 68   3,58 

Укупно: 212 212   3,47 

Свега: 212 212   3,47 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ РАДА 

Остали облици рада Разред/ 

одељење 

Планирани 

 број часова 

Одржано 

часова 

Није одржано Разлог зашто часови нису 

одржани 

Припрема за 

такмичење 

 

VI, VII 

 

18 

 

14 

 

4 

 

Припрема за 

завршни испит  

 

VIII 

 

10 

 

- 

 

- 

 

 

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 4 3 радни дан у другој школи 

Одељењско веће  3 0 радни дан у другој школи 

Школски одбор    

Педагошки колегијум    

Стручно веће историје и 

географије    

  

    

 

 

 

Тим за инклузију 2 2  

 

Тим – Настава и учење 

   

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА – Историја 

РАЗРЕД УСПЕХ УЧЕНИКА  

Неоцењених  

 

Средња 

оцена 
Одличних Врло добрих добрих довољних Недовољних  

VI 4 3 3 3 - - 3,61 

VII 3 3 1 6 - - 3,23 

VIII 2 13 6 3 - - 3,58 

УКЉУЧИВАЊЕ УЧЕНИКА У ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ ЈЕ ИСТА ИЛИ ВЕЋА НЕГО ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 

Назив ваннаставне 

активности коју реализујете 

Број ученика Проценат (+/-) 

Школска 2016-2017. Школска 2017-2018. 

Припрема за такмичење 4 8 + 

Додатна - -  

САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ, МЕДИЈИМА 

Назив институције, установе, организације 

локалне средине и медија 

Начин реализације Временска динамика-

датум реализације 

Доказ 

„Таковске новине“, ГМ инфо интервју  

22.12.2017. 

 чланак у новинама 

Музеј рудничко-таковског краја посета 23.9.2017 извештај, записник 

Стручног већа 

Природњачки центар Свилајнац посета 15.10.2017. извештај, записник 

Стручног већа 

 

 
10.7.Извештај о раду Велимира  Александрова, професор географије у шк.2017-18. 
НЕПОСРЕДНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА 
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Разред 

/одељење 

Планирани број часова 

редовне наставе 

Реализовани број 

часова редовне 

наставе 

Укупан број 

нереализованих 

часова редовне 

наставе 

Разлог 

 зашто нису 

реализовани часови 

редовне наставе 

Средња оцена по 

одељењима –

образовна 

постигнућа 

5.Прањани 36 36   3,53 

6.Прањани 72 72   3,62 

7.Прањани 72 72   3,21 

8.Прањани 68 68   3,79 

5.Брезна 36 36   3,50 

6.Брезна 72 72   4,00 

7.Брезна 72 72   3,44 

8.Брезна 68 68   4,00 

5.Камениц

а 

36 36   3,00 

6.Камениц

а 

72 72   2,80 

7.Камениц

а 

72 72   2,60 

8.Камениц

а 

68 68   2,60 

Укупно:      

Свега: 744 744   3.34 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ РАДА 

Остали облици 

рада 

Разред/ 

одељење 

Планирани 

 број часова 

Одржано 

часова 

Није одржано Разлог зашто часови нису 

одржани 

Допунска   

 

    

Додатна   

 

    

Секција  _“млади 

географи“ 

     

Припрема за 

такмичење 

7. (Брезна) 18 25   

Припрема за 

завршни испит  

8. 10 +10+10 12+12+12   

 Слободне 

активности 

     

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 8   

Одељењско веће  3 1 супервизор за полагање 

завршног испита у ОШ 

„Краљ Александар I“  

Школски одбор    

Педагошки колегијум 2   

Стручна већа за   

__Историју  и  Географију__ 

11   

Тим (навести назив):  

__за борбу против насиља__ 

   

Тим (навести назив):  

__за   инклузију_________ 

4   

Тим (навести назив):  

_______________________ 

   

Тим (навести назив):  

_______________________ 

   

ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА У ОРГАНИЗАЦИЈИ МПС 

  Резултати – укупан број ученика који је освојио 
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Ниво 

такмичења 

Разред Број ученика 

који је 

учестовао 

1.место 2.место 3.место Похвала награда 

Школско 

такмичење 

7. 2      

        

Укупно :        

Општинско 

такмичење 

7. 2 1 1    

        

Укупно:        

Окружно 

такмичење 

            7. 2. 1.  1   

        

Укупно:         

        

Републичко 

такмичење 

7. 1    1  

        

Укупно:  2 2 1 1 1  

ПОДАЦИ О УЧЕНИЦИМА КОЈИ СУ СЕ ПЛАСИРАЛИ НА ОКРУЖНИ И РЕПУБЛИЧКИ НИВО ТАКМИЧЕЊА 

Име и презиме ученика Разред/одељење Пласман једно од прва три места 

Атанасије  Брајовић 7. р. ИО Брезна 1. општинско, 1.окружно, 

10.републичко 

Немања  Сарић 7. р. ИО Брезна 2. општинско, 3.окружно 

   

КОНКУРС И ТАКМИЧЕЊА КОЈА НИСУ У ОРГАНИЗАЦИЈИ МПС-е 

Назив 

конкурса/такмичења 

Ниво такмичења Организатор  Број ученика Резултати-освојено 

место,награда, 

похвала и сл. 

     

УКЉУЧИВАЊЕ УЧЕНИКА У ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ ЈЕ ИСТА ИЛИ ВЕЋА НЕГО ПРЕТХОДНЕ 

ГОДИНЕ 

Назив ваннаставне 

активности коју реализујете 

Број ученика Проценат (+/-) 

Школска 2016-2017. Школска 2017-2018. 

припрема за такмичење 1 2 + 100 % 

САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ, МЕДИЈИМА 

Назив институције, установе, организације 

локалне средине и медија 

Начин реализације Временска динамика-

датум реализације 

Доказ 

    

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

Назив осталих активности којима сте се бавили, а нису 

наведене у горњим табелама, ни у извештају о стручном 

усавршавањутј.личном професионалном развоју у 

установи 

Начин реализације Временска 

динамика-датум 

реализације 

доказ 

    

 

Датум предаваља извештаја: __25.6.2018.____                                Потпис наставника:        ___Велимир  Александров_____ 

 

 

 

10.8.Извештај о раду Бојана  Ђуровића, професор разредне наставе у шк.2017-18. 
У току школске године  одржао сам све часове редовне наставе,слободних активности,додатне наставе у трећем разреду из 

математике и часове допунске наставе  српског језика и математике.У  месецу септембру  на почетку школске године одржао 

сам родитељски састанак за ученике првог и трећег разреда како би родитеље упознао са Наставним планом и програмом и 

активностима у току школске године. 

   Такође је у другој половини месеца септембра одржан јесењи крос где сам узео учешће у организацији датог такмичења.Са 

ученицима сам обишао спомен комплекс  на Галовићима приликом посете америчке делегације насој школи.У оквиру Дечје 

недеље с децом сам организовао низ културно – забавних активности на теренима наше школе,као и у непосредном окружењу.С  

ученицима наше школе присуство обележавању Дана школе који је одржан 12.10.2017.год. на Гојној Гори.Такође с ученицима 

сам посматрао позоришну представу и присуствавао песничком часу који је одржан у нашој школи. 

    С ученицима сам ишао у Прањане где смо посматрали небо и небеска тела у звезданом шатору.Узео сам учешће у 

организацији школског такмичења из математике где су се три ученика пласирала на Општинско такмичење из математикекоје 

ће бити одржано у Горњем Милановцу.Узео учешће у обележавању дана Светог Саве .како у школи,тако и нашој цркви у 
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Каменици.Организавао с ученицима приредбу за родитеље поводом завршетка првог полугодишта.Одржао још два 

родитететељска састанка у школи,један у новембру,а други у јануару. 

    Одржао сам три седнице Већа разредне наставе на којим смо се договарали о активностима током школске 

године.конкретним задужењима и стручом усавршавању у оквиру нашег већа. 

Планирано је да наши учитељи узму учешће на Зимским сусретима учитеља у Београду  и Тополи.Учествовао сам у више 

хуманитарних акција на нивоу наше школе заједно са својим ученицима.Присуствовао сам свим седницама Наставничког 

већа,учествовао у раду два тима за самовредновање.То су само неке од активности у току првог полугодишта. Све је детаљније 

записано у дневнику рада. 

 Бојан Ђуровић 

10.9.Извештај о раду Ане Миловановић, професор разредне наставе у шк.2017-18. 
У издвојеном одељењу „Анђелија Мишић“ у Коштунићима одржала сам 383 часа редовне наставе, 20 часова слободних 

активности, 21 час одељенске заједнице и 15 часова допунске наставе. 

Активности ученика 

16.9.2017. Обележавање мисије „Халијард“- ученици су својим присуством увеличали овај догађај 

29.9.2017. Школски крос-ученици првог, другог и трећег разреда учествовали су на школском кросу 

1.10.-10.10.2017. Дечија недеља- ученици су својим активностима обележили дечију недељу 

30.10.2017. Представа за децу „Принцеза и жабац“- у нашој матичној школи ученици су присуствовали представи 

6.11.2017. Час посвећен Вуку Стефановићу Караџићу 

27.12.2017. Планетаријум-ученици су видели свемир и небеска тела 

11.1.2018. Квиз „Свезналица“-ученик трећег разреда Алекса Дамљановић је учествовао на квизу 

17.1.2018. Школско такмичење из математике- на такмичењу је учествовао ученик трећег разреда Алекса Дамљановић 

27.1.2018. Савиндан-у нашој школи на пригодан начин обележена је школска слава. Ученици су својим рецитацијама, драмским 

текстовима и химном улепшали овај дан.                                                                                                                  Ана Миловановић 

 

10.10.Извештај о раду Милисавке Бабовић, професор разредне наставе у шк.2017-18. 
У школској 2017/2018. години радим са ученицима који похађају други, и четврти разред. Израдила сам годишње и оперативне 

планове за други и четврти разред, план рада допунске наставе за други и четврти разред из српског језика и математике, као 

и план додатне наставе из математике за четврти разред. Такође, израдила сам план часова одељенског старешине и слободних 

активности за ученике другог  и четвртог разреда. 

остали облици ОВР-а одржани часови 

други разред 

одржани часови 

четврти разред 

редовна настава 648 648 

допунска настава 20 20 

изборна настава 36 36 

додатна настав  20 

 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОВ РАДА ДРУГИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

 

Обавезне ваннаставне  

активности 

+ + 

Час одељенског  

старешине 

21 (одржано) 21 (одржано) 

Слободне активности 20 (одржано) 20 (одржано) 

Шетња и игра у природи„Плодови јесени“ 

Посета школи у Гојној Гори 

Учешће у Дечијој недељи, Игре на снегу 

Учешће у квизу „Свезналица“ 

Школско такмичење из математике 

Радионица „Права и обавезе ученика“ у  

сарадњи са педагогом и библиотекаром школе 

У здравом телу здрав дух. 

 

 

 

             + 

 

 

 

                   + 

Рад и сарадња у стручним органима и тимовима 

Назив стручног органа/тима Број седница на којима присуствује 

Стручно веће за разредну наставу                          3 

Наставничко веће                          4 

Тим за самовредновање – Постигнућ ученика                          2 

Рад са родитељима 

Родитељски састанци                        Број 

Општи                          3 

Индивидуални разговори                        19 

Рад са ученицима  

Рад са ученицима као одељ.старешина                       Број 

Групни                        21 
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Индивидуални                        20 

                                                                                                                                                                    Милисавка Бабовић 

10.11.Извештај о раду Милеве Глишић, професор математике у шк.2017-18. 
   Првог септембра сам почела са радом у ИО у Брезни. Предавала сам ученицима од петог до осмог разреда и била 

одељењски старешина ученицима петог разреда.  

Моје активности по месецима: 

Септембар 

21.9.  Извршено је иницијално тестирање ученика 5. и 7. разреда из математике прописано од стране Министарства просвете 

Октобар 

12.10.  Присуствовање прослави Дана школе који је обележен на Гојној гори  

15.10.  Студијско путовање у Свилајнац- посета Природњачком музеју 

30.10.  Присуствовање приказу представе позоришта „Шарени сунцокрети“ 

Новембар 

8.11.    Присуствовање прослави Митровдана у Брезни 

17. и 18.  Присуствовање семинару ,, Од задовољног наставника до успешног ученика'' у Прањанима 

27.11.  Прелазак у матичну школу у Прањане. Ту предајем такође ученицима од          петог до осмог разреда 

Децембар 
1.12.     У ИО Каменица предајем ученицима седмог разреда 

16.12.   Посета Сајму науке  у Београду 

Јануар 

11.1.      Учешће у реализацији квизова “Свезналица „ и „Знање је благо“ 

19.1.     Организација и реализација школског такмичења из математике ученика од 3.-8. разреда 

27.1.      Присуствовање обележавању школске славе- Савиндана у Прањанима 

Фебруар 

13.2.       Присуствовање презентацији квиза „Мост математике“ у ОШ „ Драгиша Мишовић“ у Чачку 

17.2.        Присуствовање Архимедесовом зимском семинару „ Мотивисање и развијање интересовања за учење математике“ у 

Београду на Учитељском факултету 

24.2.       Учешће на Општинском такмичењу  

Март 

08.3.      Организација и реализација  МТ „ Мислиша“ 

08.3.      Присуствовање предавању о противпожарној заштити 

17.3       Дежурство на Општинском такмичењу  из биологије у нашој школи 

25.3.      Учешће на Окружном такмичењу 

Април 

15.4.        Присуствовање презентацији уџбеника ИК „Клет“ и „Логос“ 

18.4.      „ Новине у програму наставе математике“ – презентација уџбеника ИК“Математископ“ 

20.4.        Присуствовање манифестацији „Теочински дан“ 

Мај 

11.5.        Присуствовање „Школској сцени“ 

Јун 

19.6.         Прегледање тестова са завршног испита  

 

 Наставним планом и програмом планирано је по 136 часова редовне наставе за ученике осмог разреда, док је за остале 

годиши фонд 14. Наставни план и програм  реализован у потпуности. Два ученика у школи прате наставу математике  по 

ИОП-у. Ученик у Прањанима има помоћ педагошког асистента, док ученик у Каменици има помоћ мајке која је присутна на 

часовим. Часови додатне наставе реализовани су по плану, док су часови допунске наставе реализовани у складу са захтевима 

и потребама ученика.Била сам присутна на свим одржаним Одељењским и Наставничким већима. 

                                                                                                                                             Предметни нааставник: Милева Глишић 

10.12.Извештај о раду Слободанке Гавриловић, професор српсог језика у  шк.2017/18. 
 

У току првог полугодишта школске 2017/2018. године предавала сам српски језик у издвојеном одељењу у Каменици. 

Број одржаних часова је следећи:  

Разред Редовна настава Допунска настава  Додатна настава Припрема за 

такмичење 

5. разред 181 16 8  

6. разред 81 4   

7. разред 82 6  8 

8. разред 81    

Просек из српског језика по разредима је : 

Разред Одличан Врло добар  Добар  Довољан Недовољан Средња оцена 

5.разред 1 1 2 / / 3,75 

6.разред / 2 3 / / 3,40 

7.разред 1 1 5 5 3 2,46 

8.разред 1 3 3 3 / 3,20 
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Одељењски старешина сам ученицима 7.разреда и одржала сам 20 часова одељењске заједнице и 21 час одељењског старешине. 

Због великог броја недовољних оцена на крају првог тромесечја , обавила сам више индивидуалних разговора са ученицима и 

родитељима.  Ради смањења броја недовољних оцена у поједине активности су укључени директор школе, педагог и психолог. 

Одржала сам 3 родитељска састанка. Била сам на три седнице Одељењског већа и на седницама Наставничког већа. У одељењу 

је ученик Милош Петровић који ради по ИОП –у , па сам координатор тима за ИОП у Каменици. Координатор сам и Ученичког 

парламента у Каменици и Тима за културу, спорт и јавну делатност школе,  Тима за професионалну оријентацију, а од другог 

тромесечја и Тима за самовредновање- постигнућа ученика. Активности ових тимова предвиђене за прво полугодиште су 

реализоване и наведене у извештају о њиховом раду. 

Поред учешћа у раду тимова, учествовала сам у организацији Дечје недеље, прослави Дана школе (представа „Еро с онога 

свијета“), прослави Нове године и Савиндана, обележавању мисије „Халијард“  и Митровдана у Брезни. Учествовала сам и у 

реализацији квиза „Знање је благо“ , у организацији песничког часа Катарине Тодоровић, уређивала сам  пано и држала час 

посвећен Вуку Караџићу. 

У Каменици сам у току овог полугодишта предавала и грађанско васпитање (одржано 20 часова)  ученицима 5. и 6.разреда и 

свима је оцена веома успешан.                                                                                                                             

 

У току другог полугодишта школске 2017/2018. године предавала сам српски језик у издвојеном одељењу у Каменици. Број 

одржаних часова је следећи:  

Разред Редовна настава Допунска настава  Додатна настава Припрема за 

такмичење 

Припрема за 

завршни 

испит 

5. разред 79 6 8   

6. разред 63 2    

7. разред 62 2  8  

8. разред 55    20 

Просек из српског језика по разредима је : 

Разред Одличан Врло добар  Добар  Довољан Недовољан Средња 

оцена 

5.разред / 1 2 1 / 3,00 

6.разред / 1 4 / / 3,20 

7.разред 1 1 5 8 / 2,67 

8.разред 1 3 5 1 / 3,40 

 

Одељењски старешина сам ученицима 7.разреда и одржала сам 16 часова одељењске заједнице и 15 часова одељењског 

старешине. Због великог броја недовољних оцена на крају првог полугодишта, обавила сам више индивидуалних разговора са 

ученицима и родитељима.  Ради смањења броја недовољних оцена у поједине активности су укључени директор школе, педагог 

и психолог. Одржала сам 3 родитељска састанка. Била сам на две седнице Одељењског већа и на седницама Наставничког већа. 

У одељењу је ученик Милош Петровић који ради по ИОП –у , па сам координатор тима за ИОП у Каменици. Координатор сам 

и Ученичког парламента у Каменици и Тима за културу, спорт и јавну делатност школе,  Тима за професионалну оријентацију 

и Тима за самовредновање- постигнућа ученика. Активности ових тимова предвиђене за друго  полугодиште су реализоване и 

наведене у извештају о њиховом раду. 

Поред учешћа у раду тимова, учествовала сам у интегративној настави (часови посвећени Светом Сави и доласку пролећа). 

Ученица Марија Браловић учествовала је на такмичењу Књижевна олимпијада , али се није пласирала на Окружно такмичење. 

Слала сам радове ученика на литерарне конкурсе (Дисово пролеће, Дани ћирилице, Крв живот значи) . На конкурсу  „Крв живот 

значи“ ученица Милица Лазовић освојила је друго место, а Анђела Обрадовић треће. Учествовала сам на Школској сцени са 

представом „ Свети Сава у мојој кући“. Организатор сам приредбе за 8.март и крај школске године. На завршном испиту 

учествовала сам као прегледач. 

У Каменици сам у току овог полугодишта предавала и грађанско васпитање (одржано 16 часова)  ученицима 5. и 6.разреда и 

свима је оцена веома успешан. 

                                                                                                                                                                            Слободанка Гавриловић 
 

10.13.Извештај о раду Милке Обренић, професор техничког и информатичког образовања у 
шк.2017-18. 
    У  школској  2017/18.год. сам била ангажована у школи као наставник  технике и технологије (5.раз.Брезна) , Техничког и 

информатичког образовања (5,6,7,8,раз.Брезна ,8.раз.прва група –Прањани и 8.раз.Каменица) као и информатике и 

рачунарства (5,6,7,8, раз.Брезна и 7 и 8 раз.Каменица а од 01.12.2017. у 5 раз.у Каменици. 

    Била сам  одељењски старешина  ученицима осмог разреда у Брезни,председник Одељењског већа осмих разреда као и 

председник  Актива наставника технике и техн. ТиИО, и информатике и рачунарства.Такође сам била  и члан Школског 

одбора. 

   У школској 2017/2018.год су почеле да се примењују нови програми у настави 5.разреда као и 6.раз.инф.и рач. па сам се 

усавршавала у складу са потребама. 

      Била учесник  семинара,,НАСТАВА ПРОГРАМИРАЊА У ПЕТОМ  И  ШЕСТОМ РАЗРЕДУ који је реализован  у току два 

дана 15.10.2017. и 29.10.2017.године у  СШ,,Свети Ахилије“,Ариље и носи 12 бодова.  Организатор семинара је била  

Фондација Петља,семинар је подржан од стране  Министарства просвете,науке и технолошког развоја  и имао је  статус 

програма од јавног интереса. 

     Прошла  сам обуку   стручног усавршавања –ПРИМЕНА НОВИХ ПРОГРАМСКИХ САДРЖАЈА ИЗ  ПРЕДМЕТА 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА.На том  семинару сам се упознала са наставним планом и програмом новог предмета 
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Техника и технологија за 5. разред основне школе,усмеравајући га ка исходима.  Семинар је реализован  18.11.2017.год.у 

ОШ,,Др.Драгиша Мишовић“  у Чачку  и носи 8 бодова.  Организатор семинара је била  Школска Управа Чачак ,реализатори 

су били Данијела Микић Ковачевић  Милорад Славковић и Рада Марковић .  Била сам и учесник семинара :Примена 

информатичких технологија у основној и средњој школи 17 и 18.фебруара 2018..где сам остварила 16 бодова. 

  Поред усавршавања ван установе где сам имала  укупно 36 бодова  у установи сам                                            остварила 52  

сата..    Учествовала сам на  обележавању Мисије Халијард,Дана  школе у Прањанима-Прослава  на Гојној Гори ,у  обуци  за 

рад на интерактивној табли,  Ревији  фризура у Каменици где сам била у жирију,у,, Митровданским  данима “    у Брезни,  

прослави  Школске славе-Савиндана у Брезн и Срезојевцима. Теочинским данима Донаторска приредба у Брезни завршне 

приредбе за крај школске године  итд.  Интегративни час сам држала у 8.раз.у Брезни на тему :Производња и пренос 

ел.енергије из техничког и инф.образ. заједно са наставницом српског језика Славицом Бабовић-Јовићевић и физике Милком 

Јоровић  у корелацији са информатиком и рачунарством за 8.разред.  Одржала сам ученицима више пута у току школске 

године предавања  о електронском насиљу. Организовала и учествовала( уз подршку директора школе) у  отклањању кварова 

на електронској опреми у Брезни.  Учествовала сам на Општинском такмичењу из техничког и инф.образовања.  Заједно са 

одељењским старешинама осмих разреда  8/1 и 8/2  реализовала екскурзију и прославу матурске вечери.   

  

                                                                                                                                                                                      Милка Обренић 
 

 

10.14.Извештај о раду Слађане Лекић, професор немачког језика у шк.2017-18. 
 
Непосредни рад са ученицима 

 

Разред и 

одељење 

Планирани 

број часова 

редовне 

наставе 

Реализовани број 

часова редовне 

наставе 

Укупан број 

нереализованих 

часова редовне 

наставе 

Разлог зашто нису 

реализовани 

часови редовне 

наставе 

Средња 

оцена по 

одељењима 

V1 72 72   3,00 

VI1 72 72   2,85 

VII1 72 72   2,85 

VIII1 68 68   3,04 

Свега: 284 284    

Остали облици 

Остали облици рада Планирани 

број часова 

Одржано 

часова 

Није 

одржано 

Разлог за што часови нису 

одржани 

Допунски рад 10 11 (2+1+4+4)   

Додатни рад 10 /  Немогућност одржавања 

додатне наставе због 

организовања спортских 

утакмица (уто. и чет.) 

Припремни рад за такмичење 2   Незаинтересованост ученика за 

такмичење 

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 

 

4 2 Рад у другој школи 

Одељењска већа 2   

Стручном већу за област 

предмета 

4   

Тим за самовредновање 

Организација рада школе и 

руковођење 

2   

 

Остале активности рада 

Навести остале активности којима сте се бавили Доказ реализованих активности 

Организовање студијског путовања/стручне посете 

Гете Института   

Извештај (6сати) 

Организатор приредби Извештај (6 сати) 

Члан пројектног тима (пројекат са Гете 

Институтом“Мост пријатељства“) 

Извештај(5 сати) 

"Креативна употреба уџбеника у настави страног 

језика" 

Уверење (8 бодови) 
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10.15.Извештај о раду  Јелене Гујаничић, професор биологије у шк.2017/18. 
Годишњи фонд по одељењу из биологије је 72 часа за пети, шести и седми разред а за осми разред је 68 часова. 

У свим одељењима је одржан планиран број редовне наставе. 

ДОПУНСКА НАСТАВА- 33. часа; 

СЕКЦИЈА- 11. часова; 

ПРИПРЕМА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ: 22. часа; 

ПРИПРЕМА ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ: 25. часова. 

Општинско такмичење из биологије 

Пети разред 

1. Анђела Старчевић- 91. поен;   1. место-пласман на Окружно 

2. Марија Мирковић- 80. поена; 3.место-пласман на Окружно 

Шести разред 

1. Ивана Милановић-94. поена;    1.место-пласман на Окружно 

2. Огњен Козодер-    93. поена;     1. место- пласман на Окружно 

3. Лука Вуковић-       91. Поен;       1. место-пласман на Окружно 

4. Маријана Плачић-88. поена;     2. место-пласман на Окружно 

5. Алекса Вукашиновић-83.поена; 2.место 

6. Катарина Вујичић-     78.поена;  3. место 

Седми разред 

1.Немања Сарић-     88. Поена,   2. Место-пласман на Окружно 

2. Невена Томовић-  83. Поена,  2. Место 

3. Лазар Петричић-   82. Поена,  2.место 

4.Милена Брковић  -81. Поена,  2. место 

На Општинском такмичењу освојено 4. прва места, 6. других места и 2. трећа места. Сви ученици су освојили 

дипломе. 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 

 На овом такмичењу учествовало је седам ученика из наше школе и остварили су следеће резултате: 

1. Маријана Плачић (6. разред)- 91. поен- прво место; 

2. Огњен Козодер (6. разред)- 87. поена- друго место; 

3. Анђела Старчевић (5. разред)-  81. поен- друго место; 

4. Ивана Милановић (6. разред)-78. поена- треће место; 

5. Немања Сарић (7. разред)- 78. поена- треће место; 

6. Марија Мирковић (5. разред)- 72. поена- треће место; 

7. Лука Вуковић (6. разред)- 71.поен- треће место. 

На Окружном такмичењу освојено је 1. прво место, 2. друга и 4. трећа места. 

ПРОСЕК ОЦЕНА ПО РАЗРЕДИМА/ОДЕЉЕЊИМА 

Разред ПРАЊАНИ БРЕЗНА ∑ 

ПЕТИ РАЗРЕД 3, 4О 3, 50 3, 41 

ШЕСТИ РАЗРЕД 3, 46 4, 33 3, 74 

СЕДМИ РАЗРЕД 3, 23 3, 56 3, 36 

ОСМИ РАЗРЕД 3, 29 3, 33 3, 30 

 
                                                                                                                                    Јелена Гујаничић, наставник биологије 

10.16.Извештај о раду  Милке Јоровић, професор физике у шк.2017-18. 
У О.Ш. „Иво Андрић“ Прањани, као наставник физике, почела сам да радим 20.11.2017.године. Радим и у издвојеним 

одељењима у Брезни и Каменици. Ишла сам на разне семинаре, држала интегративну наставу, водила децу на такмичење, 

држала допунске и припрему за завршни испит. 

На семинаре сам ишла у Регионални центар у Чачку. 

У Брезни смо одржали интегративну наставу наставница информатичког и техничког образовања, наставница српског и ја, код 

8.разреда на тему Производња и пренос електричне струје са освртом на живот и дело Николе Тесле. 

У Каменици смо на тему Дан посвећен природи, одржали интегративну наставу из области биологије, немачког, српског и 

физике. 

Школско такмичење из физике је одржано 25.01.2018. године у Основној школи „ Иво Андрић“ Прањани , издвојено одељење 

у Брезни. Учествовало је 6 ученика из Брезне, од тога четворо је ишло на општинско такмичење. 

Општинско такмичење из физике је одржано 18.02.2018. године у Основној школи „Краљ Александар I“ Горњи Милановац. 

Два ученика су се пласирала на окружно такмичење. 

Окружно такмичење из физике је одржано 10.03.2018. године у Основној школи                         „ Милинко Кушић“ Ивањица. 

Ученици се нису пласирали за даље такмичење.          
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Допунску наставу сам држала у све три школе, по потреби, углавном ученицима са слабом оценом. Припреме за пријемни сам 

почела да држим од 2.полугодишта, било је предвиђено 10 часова, а ја сам одржала 12. На пробном пријему 2 ученика су имала 

максималан број бодова, а 3 ученика са нула бодова. Просек на пробном пријемном је 1,74. 

Просек из физике за друго полугодиште по разредима: 

Брезна:     6.разред  просек 4,00 

                    7.разред просек 3,67 

                    8.разред просек 4,00 

Прањани: 6.разред просек 3,61 

                    7.разред просек 3,38 

                    8.разред просек 4,04 

Каменица: 6.разред просек 3,20 

                      7.разред просек 2,73 

                      8.разред просек 3,90 
 
 
10.17.Извештај о раду Славице Јовићевић Бабовић, професор српског језика у шк.2017-18. 
 
У школској 2017/2018. години радим са ученицима који похађају пети, шести, седми и осми разред. 

Израдила сам годишње и оперативне планове за редовну наставу, план рада додатне наставе за седми  и осми разред , план 

припреме за такмичење за шести, седми и осми разред.  

Такође, израдила сам план часова одељенског старешине и часова одељењске заједнице. 

 

ОБЛИК  

ОВ РАДА 

ПЕТИ РАЗРЕД 

БР. ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

БР. ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

СЕДМИ РАЗРЕД 

БР. 

ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

ОСМИ РАЗРЕД 

БР. ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

РЕДОВНА 

НАСТАВА 

180 144 144 136 

ДОДАТНА 

НАСТАВА 

              

            / 

 

          / 

9         9 

ПРИПРЕМА ЗА 

ТАКМИЧЕЊЕ 

 

            / 

 

  12 12 12 

ДОПУНСКА  

НАСТАВА 

 

         /           3   3        / 

ПРИПРЕМА ЗА 

ЗАВРШНИ ИСПИТ 

        /             /    / 20 

 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОВ 

РАДА 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

 

Час одељенског  

старешине 

36 (одржано) 

Час одељењске заједнице 36 (одржано) 

 

Рад и сарадња у стручним органима и тимовима 

Назив стручног органа/тима Број седница на којима присуствује 

Стручно веће за српски језик                           5 

Наставничко веће                          7 

Тим за самовредновање – Подршка ученицима                          1 

 

Рад са родитељима 

Родитељски састанци                        Број 

Општи                          5 

Остале активности: 

- учешће у обележавању Дечје недеље; 

- уређивање паноа посвећеног Иви Андрићу; 

- организација прославе Митровдана у Брезни, школске славе; 

- припремање свечане приредбе поводом Савиндана; 

- реализација интегративног часа на тему – Производања, пренос и коришћење ел. струје с освртом на живот и дело 

Николе Тесле  ( реализовано са ученицима осмог разреда, наставницом  техничког и информатичког образовања   и 

наставницом физике); 

- учешће на такмичењима из српског језика и језичке културе и Књижевној олимпијади ; 

- учешће на литерарним конкурсим „Ах, та љубав“ и „ Завичај“; 
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- припрема представе „Свињар“ за учешће на Фестивалу „Школска сцена“; 

- учешће у обележавању манифестације „Теочински дани“; 

- организација донаторске приредбе за обнову школе у Брезни; 

- прегледање тестова из спског језика у оквиру завршног испита; 

- члан школске комисије за приговоре за српски језик; 

- организација приредбе за крај школске године. 

                                                                                                                                                      Славица Јовићевић Бабовић 

 
 
10.18.Извештај о раду Драгане Лечић, професор ТИТ, ТИО И ИНФОРАТИКЕу шк.2017-18. 
 
Првог децембра сам почела са радом у матичној школи у Прањанима. Предавала сам ученицима од петог до осмог разреда 

Информатику. Ученицима петог разреда Технику и технологију, као и ученицима шестог и осмог разреда Техничко 

образовање. 

Моје активности по месецима: 

Фебруар 

17. и 18. 02. Присуствовање на семинару „ Примена информационих технологија у основном и средњем образовању“ 

Март 
 08.03.      Присуствовање предавању о противпожарној заштити 

 11.03.Присуствовање обуци ЕС-Дневника 

            19.03.Присуство филму „ Паметно и безбедно“ 

            21.03. Презентација уџбеника Информатика за 5. Разред „DATA STATUS“ 

Април 

            01.04.     Присуствовање семинару „Петља“ 

            15.04.     Присуствовање семинару „Петља“ 

 15.04.     Присуствовање презентацији уџбеника ИК „Клет“ и „Логос“ 

 17.04.    Обука ЕС-Дневника одржана учитељима 

Мај 

 11.05.        Присуствовање „Школској сцени“ 

Јун 

           11.06. Обука Информациони систем за енергетски менаџмент 

           17.18.19. 06. Члан школске комисије на завршном испиту 

 Наставним планом и програмом планирано је по72 часова редовне наставе за предмет Техника и технологија, 

Технишко образовање.Наставни план и програм  реализован у потпуности.  

За предмет Информатика планом и програмом је предвиђено 36 часова и такође је реализован у потпуности. 

Један ушеник у школи прати наставу информатике и техничког образовања по ИОП-у. Има помоћ педагошког 

асистента. 

 Била сам присутна на свим одржаним Одељењским и Наставничким већима. 

 

Предметни наставник:  

Драгана Лечић 

 
 
 
 
 
10.19.Извештај о раду  Горице Ристановић, проф.српског језика у шк.2017-18. 
 

У току другог полугодишта школске 2017/2018. године предавала сам српски језик у матичној школи уПрањанима. 

Број одржаних часова је следећи:  

Разред Редовна настава Допунска настава  Додатна настава Драмска секција Припрема за 

завршни 

испит 

5. разред 180 13 8   

6. разред 144 10 12   

7. разред 144 3    

8. разред 136 1  19 18 

Просек из српског језика по разредима је : 

Разред Одличан Врло добар  Добар  Довољан Недовољан Средња 

оцена 

5.разред 1 6 4 3 1 3,20 
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6.разред 3 3 5 2 / 3,54 

7.разред 3 3 3 4 / 3,38 

8.разред 5 9 5 5 / 3,58 

 

Одељењски старешина сам ученицима 8.разреда у Прањанима и одржала сам 34 часова одељењске заједнице и 34 

часова одељењског старешине.Одржала сам 7 родитељска састанка, и посебних 10 разговора са родитељима. Била сам присутна 

на свим седницама  Одељењског већа и Наставничког већа. Учествовала сам у раду Педагошког колегијума.У одељењу је 

ученик Бојан Марковић који ради по ИОП –у, па сам координатор тима за ИОП у Прањанима. Координатор сам и Тима за 

културу, спорт и јавну делатност школе ,  и члан сам Тима за наставу и учење. Пишем и записнике на седницама Наставничког 

већа.Учествовала сам у реализацији амбијенталне наставе (Трагом Другог српског устанка). Ученици Анђела Старчевић, Лука 

Вуковић и Невена Томовић такмичили су се из српског језика и језичке културе. Лука и Невена су били дуги на општинском 

такмичењу, а на окружном Невена је била друго место и пласирала се на републичко такмичење.  На такмичењу Књижевна 

олимпијада Невена Томовић је била трећа на општинском такмичењу, а на окружном друго место.Три ученице су учествовале 

на такмичењу ,,Песниче народа мог“:  Милица Веселиновић, Ана Вуковић и Јана Столица. Слала сам радове ученика на 

литерарне конкурсе (Дисово пролеће, Прича из Другог светског рата) . Учествовала сам на Школској сцени са представом 

„Обично попдне“. Организатор сам приредбе за Дан школе, Светог Саву и Видовдан.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. РЕЗУЛТАТИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

11.1.ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА, ВЛАДАЊЕ И ИЗОСТАНЦИ 
-на крају другог  полугодиште 2017-2018. 

Први разред је због описног оцењивања изузет из даље анализе која се заснива на бројчаном оцењивању и то 199 ученика.  

Сви ученици првог разреда успешно су савладали наставне садржаје предвиђене за први разред. 

 ОПШТИ УСПЕХ  ОД 2. ДО 8. РАЗРЕДА 
на крају другог полугодишта школске 2017-2018. 

 

 БРОЈ УЧЕНИКА 
 

 

 I II III IV V VI VII VIII Σ 

M 10 16 12 13 8 15 20 16 110 

Ж 15 15 14 10 13 9 17 21 114 

Σ 25 31 26 23 21 24 37 37 224 

    

5 

 

5 8 4 5 4 7 5 38 

5,00 5 6 4 2 9 5 3 34 
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4 20 7 13 8 8 7 21 84 

3 1 3 2 4 3 15 8 36 

2  2      2 

1    2 2 6  10 

неоцењен         

са 1нег.    1 2 6  9 

са 2нег.    1    1 

са 3нег.         

са 4нег.         

са 5нег.         

С.О. 
 

4.29 4.27 4.26 4.00 4.15 3.59 4.00 4.09 

 4.27 3.94 4.09 

 
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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.2.УСПЕХ ПО ПРЕДМЕТИМА   
 
УСПЕХ ПО ПРЕДМЕТИМА 2.-4.разреда 
на крају другогг полугодишта школске 2017-2018. 

ч-чисто одељ. 
к-комбиновано 

2-ч 2-к 2. 3-ч 3-к 3. 4-ч 4-к 4. ∑ 

бр.ученика 15 16 31 9 17 26 13 10 23 80 

српски ј. 4.06 3.95 4.00 3.55 3.61 3.58 3.77 4.30 4.04 3.87 

енглески ј. 3.53 3.96 3.75 3.66 3.78 3.72 3.38 3.80 3.59 3.69 

ликовна к. 4.60 4.32 4.46 4.33 4.83 4.58 5.00 4.90 4.95 4.66 

музичка к. 4.66 3.66 4.16 4.11 4.61 4.36 5.00 4.80 4.90 4.47 

сон 4.26 3.39 3.83       3.83 

пид    3.55 3.44 3.49 3.84 3.90 3.87 3.68 

математика 3.93 3.83 3.88 3.44 3.06 3.25 3.57 3.80 3.69 3.61 

физичко в. 4.86 4.62 4.74 4.44 5.00 4.72 5.00 5.00 5.00 4.82 

седња оцена 
 4.27 3.96 4.12 3.87 4.09 4.18 4.22 4.36 4.28 4.19 

одличан 43 38 81 32 20 52 27 20 47 180 

5,00 21 42 63  21 21 28 7 35 119 
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врло добар 36 28 64 14 11 25 8 18 26 115 

добар 16 24 40 14 15 29 20 9 29 98 

довољан 4 11 15 12 8 20 8 2 10 45 

недовољан 0         4 

чувари приподе           

народна трад. 4.73 4.75 4.88 3.90 4.70 4.85 5.00 5.00 5.00 4.91 

од играч.до рач.  5.00 5.00  5.00 5.00  5.00 5.00 5.00 

ВН истиче се 15 
16 

  31 9 
17 

26 13 
10 23 80 

добар           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
УСПЕХ ПО ПРЕДМЕТИМА 5.-8. разреда 
на крај другог полугодишта школске 2017-2018. 
 
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 15 4 2 21 13 5 6 24 13 15 9 37 24 10 3 37 119 
СЈ 3.33 3.00 3.50 3.28 3.54 3.20 3.67 3.47 3.17 2.81 3.44 3.14 3.58 3.40 3.33 3.44 3.07 
ЕЈ 3.40 3.25 4.00 3.55 2.92 3.60 3.83 3.45 3.08 2.75 3.66 3.16 3.25 4.00 3.33 3.52 3.12 
НЈ 3.13 3.00 4.00 3.38 3.23 3.20 4.00 3.48 3.33 3.00 3.44 3.23 3.21 2.80 3.33 3.11 3.23 
ЛК 4.53 5.00 5.00 4.84 4.46 4.80 4.83 4.70 4.75 4.69 4.55 4.66 6.67 5.00 4.67 4.78 4.49 
МК 4.07 4.75 5.00 4.61 4.38 4.80 4.50 4.56 4.17 3.87 4.22 4.09 4.71 4.90 4.33 4.64 4.17 
И 3.70 3.50 3.50 3.57 4.08 3.20 4.17 3.82 3.42 2.58 3.44 3.18 3.5 3.20 3.33 3.34 3.19 
Г 3.60 3.00 3.50 3.37 3.61 2.80 4.00 3.47 3.33 2.75 3.44 3.17 3.83 3.50 4.00 3.78 3.33 
Ф     3.61 3.20 4.00 3.60 3.33 2.68 3.67 3.23 4.04 3.90 3.33 3.76 3.18 
МА 3.00 3.50 .50 3.33 3.00 3.20 3.50 3.23 2.75 2.87 3.33 2.99 3.12 3.60 3.33 3.35 2.70 
Х         3.40 2.67 3.35 3.21 3.40 4.10 4.00 3.83 2.83 
Б 3,40 4.25 3.50 3.72 3.46 4.40 4.33 4.06 3.42 3.06 3.44 3.31 3.29 3.00 3.67 3.32 3.31 
ТО     4.23 4.60 4.33 4.39 4.55 3.94 4.11 4.20 4.46 4.00 4.33 4.26 4.28 
ТИТ 3.73 5.00 4.50 4.41             4.41 
ТО -2*                  
ИНФОРМАТИКА 3.29 4.50 5.00 4.26             4.26 
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11.2.1.УСПЕХ ПО ПРЕДМЕТИМА  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.3.ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА 
ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА 
на крају другог полугодишта школске 2017-2018. 

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 8-3 224 

опр 217 130 572 180 755 105 719 180 470 581 115 648 122 251 1374 432 758 1560 553 216 9926 

неопр            5    5   7  17 

укупно 217 130 572 180 755 105 719 180 470 581 115 653 122 251 1374 437 758 1560 560 216 9943 

∑ 342 752 860 899 1166 1021 2569 2329 

 

 2.858 7085 

по 
ученик
у 

27.22% 59.54% 

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                      

ФВ     4.69 5.00 4.83 4.84 4.33 4.56 5.00 4.63 4.54 4.90 4.67 4.70 4.72 
ФИЗВ 4.66 5.00 5.00 4.89             4.89 
ИС     4.85 5.00 4.83 4.89 4.67 4.75 5.00 4.81 4.75 4.90 4.67 4.77 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. 3.69 3.93 4.17 3.93 3.88 3.95 4.27 4.03 3.66 3.53 3.92 3.71 3.92 4.01 3.96 3.96 3.91 

одличан 53 20 9 82 44 27 46 117 35 46 28 109 125 37 7 169 523 25.4 

5,00 12   12 33   33 30 13 42 85 15 15 15 45 149 89 

врлодобар 37 13 6 56 44 17 21 118 30 29 17 76 104 33 6 143 403 33 

добар 31 9 7 47 27 22 8 107 27 13 15 55 63 29 9 98 339 39.2 

довољан 37 4  44 32 4 9 86 41 70 33 144 51 20 8 79 297 44.5 

недовољан 3    2   2 2 4  6       

информат     4.38 4.20 4.50 4.36 3.96 3.56 4.46 3.99 4.46 4.1 4.67 4.41 4.26 

инфор.2*             4.08   4.08 4.08 

ГВ    5 2 7  5 6 11      10 3 13 24 

                   

ВН  15   15 13   13 13    24   24 65 

добар                                   

*2-ТО  и ИНФ има 2 групе 8-1 у Прањанима. 
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задовољ
ава 

                     

незадов
ољава 

                     

ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 
 

опомена 
ОС 

                     

укор ОС                      

укор ОВ                      

укор НВ                      

укор 
директо
ра 

                     

 

УПОРЕДНА АНАЛИЗА СРЕДЊЕ ОЦЕНЕ И ВЛАДАЊА УЧЕНИКА 

СРЕДЊА ОЦЕНА 

на крају првог полугодишта ШКОЛСКЕ 2017-2018. 

РАЗРЕДИ 2014-2015. 2015-2016. 2016-2017. 2017-2018. 

II 4,31 4,31 4,06 4,10 

III 4,29 4,29 4,13 3,92 

IV 3,85 3,85 4,23 3,96 

II-IV 4,15 4,15 4,14 3,99 

V 3,89 3,89 3,62 3,67 

VI 4,23 4,23 3,05 3,88 

VII 4,03 4,03 3,38 3,00 

VIII 4,07 4,07 2,70 3,43 

V-VIII 4,05 4,05 3,19 3,49 

II-VIII 3,83 4,01 3,67 3,74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРЕДЊА ОЦЕНА 

на крају другог полугодишта 

РАЗРЕДИ 2014-2015. 2015-2016. 2016-2017. 2017-2018. 

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

III 4,43 4,36 4,25 4,27 

IV 4,10 4,42 4,36 4,26 

II-IV 4,30 4,36 4,25 4,27 

V 4,05 3,86 4,04 4,00 

VI 3,88 4,05 3,78 4,15 

VII 4,32 3,81 3,92 3,59 

VIII 3,98 4,30 3,96 4,00 

V-VIII 4,06 4,01 3,93 3.94 

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

 
ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА 
 

на крају првог полугодишта школске 2017-2018. 

 2014-2015. 2015-2016. 2016-2017. 2017-2018. 

 ОП НЕОП ОП НЕОП ОП НЕОП ОП НЕОП 

I 105  122  509  457 0 

II 302  1005  387  614 0 

III 459  366  593  98 0 

IV 594  320  500  425 0 

I-IV 1460  1813  1.989  1.137 0 

V 619 2 772 2 461  193 0 

VI 659 9 659  1.604 6 752 0 

VII 890 10 984 9 2.144 8 1524 7 

VIII 1160 4 1002 6 1.758 5 461 0 

V-VIII 3326 25 3.417 17 5.967  2.919 7 

I-VIII 4786 25 5.230 17 7.956 19 4.056 7 

 
ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА 
 

на крају другог  полугодишта  

 2014-2015. 2015-2016. 2016-2017. 2017-2018. 

 ОП НЕОП ОП НЕОП ОП НЕОП ОП НЕОП 

I 901  291  399  347  

II 678  1225  941  752  

III 1255  770  867 2 860  

IV 1180  456  948  899  

I-IV 4.014  2.742  3.153 2 2.858  

V 1561 6 1.944 4 1.740 5 1.166  

VI 1645 16 1.366  2452 6 1.016 5 

VII 1548 2 2.152 18 861 5 2.564 5 

VIII 1763 21 1.763 10 2.044 21 2.322 7 

V-VIII 6517 49 7.225 32 7.108 37 7.068 17 

I-VIII 10531 49 10.202 32 10.261 39 9.926 17 

ПОСЕБНЕ И ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ 
Ђак генерације у школској 2017-2018. је Тамара Биорац 8-3 одељења из Брезне.  

 

Ученици носиоци Вукове дипломе  Посебне дипломе 

укупно Вукових диплома: 3 укупно Посебних диплома : 14 

Тијана Вукашиновић, Тамара Биорац и Драган 
Вуквић 

 

српски језик .Љубица Дамљановић, Тамара Биорац, Драган Вуковић  

биологија Љубица Дамљановић, Тамара Биорац, Тијана Вукашиновић 

физичко васпитање Тамара Биорац, Драган Вуковић, Филип Браловић, Бојана 
Јанићијевић, Бојана Јовичић, Бојан Томовић 
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историја Тамара Биорац 
техничко и информатичко образовање Тамара Биорац 

РЕЗУЛТАТИ СА ЗАВРШНОГ ИСПИТА УЧЕНИКА 8.РАЗРЕДА И УПИС У СРЕДЊУ 
ШКОЛУ 
 
Завршни испит за ученике осмог разреда је одржан од 18.19. и 20.јуна 2018.Тест из српског језика полагали су 18.јуна2018.од 

9-11 часова, из математике 19.јуна 2018.године и комбиновани тест 20.јуна 2018.На завршном испиту су изашли сви ученици 

осмог разреда, њих има 37, од тога један ученика полаже по ИОП-у 2. 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 ____, а прошле године просек је био 9,08. 

На пробном завршном испиту просечан број бодова на нивоу школе је 8,95. 

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 12,01. На завршном испиту просечан број бодова 12,16. 

. Резултати на нивоу одељења су: 

ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ     ЗАВРШНИ ИСПИТ 

8/1- просечан број бодова  12,79                                  8/1. просечан број бодова 12.81 

8/2-просечан број бодова 10.95                                  8/2- пресечан број бодова  11.40 

8/3-просечан број бодова 9,33                   8/3-просечан број бодова 9.50 

 

МАТЕМАТИКА 

 На пробном завршном испиту просечан број бодова је 5,96. На завршном испитупросечан број бодова  9.34. Резултати на 

нивоу одељења су: 

ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ     ЗАВРШНИ ИСПИТ 

8/1- просечан број бодова  6,06                                   8/1. просечан број бодова  9.96 

8/2-просечан број бодова 5,25                                                           8/2- пресечан број бодова 6,20 

8/3-просечан број бодова 7,50                                    8/3-просечан број бодова 8.67 

 

КОМБИНОВАНИ ТЕСТ 

На пробном завршном испиту просечан број бодова је 8,87. На завршном испитупросечан број бодова  7,96. Резултати на 

нивоу одељења су: 

ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ     ЗАВРШНИ ИСПИТ 

8/1- просечан број бодова  9,08                                   8/1. просечан број бодова 12.18 

8/2-просечан број бодова 8,20                                   8/2- пресечан број бодова 9.65 

8/3-просечан број бодова 9,50                                   8/3-просечан број бодова 11.83. 

 

Поређење резултата у односу на задње две године годину : 

ПРЕДМЕТИ 

/ШК.ГОД 
2015/2016. 2016/2017. 2017/2018- 

Српски језик 13,70 10,98 12,16 

Математика 8,22 8,30 9,43 

Комбиновани тест 11,25 7,96 11.47 

Укупно: 11,06 9,08 11,02 

 

У односу на прошлу годину бољи  су нам резултати на Завршном испиту и то за 1,94 процената. 
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11.4.РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА 
 
Праћењ резултата ученика на такмичеима  према плану годишњег плана рада за школску 2017/18.годину. Стручна већа прате 

резултате са такмичења име и презиме ученика, а у табели само освојено место. 
Предмет ОПШТИНСКО ОКРУЖНО МЕЂУОКРУЖНО РЕПУБЛИЧКО ∑н ∑п 

1. 2. 3. П 1. 2. 3. П. 1.  1. 2. 3. П. 

С
р
п

ск
и

  
ј.

 

грам.  3    1         4  

КО  1 2  1 2 1        7  

Леп говор                 

л.рад.                 

конкурс                 

Књижев.                 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

ДМС 1 2 1    2        6  

Архим.                 

МО                 

Мислиша    2            2 

ИО                 

Енглески  језик                 

Немачки језик                 

Биологија 4 7 3  1 3 4        22  

Физика     4            4 

Хемија                  

Историја   1 4    1        6  

Географија  1 1   1  1    10. место 5  

ТИО                 

Ф
и

зи
ч
к
о
 в

ас
п

и
та

њ
е 

крос  1 1 2            4  

атлетика 

бацање кугле 
1 2   1 1   1    1  7  

стони тенис-

п 
2 2    1 1        6  

атлетика 2 3 2   1         8  

одбојка                 

кошарка                  

мали фуд                 

шах 2 2 1   1         6  

Маскембал  5              5  

Конкурс“Крв живот 

значо“ 
    1 1 2        4  

Конкурс“Крв живот 

значо“ 
    1 2  2       5  

УКУПНО: 18 23 15 6 6 13 12 2 1    1  88 6 

Педагог школе, Данијела Ракићевић 
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РЕЗУЛТАТИ СА КРИТЕРИЈУМСКОГ ТЕСТА ЗНАЊА  
 УЧЕНИКЕ ОД I  ДО  IV РАЗРЕДА 

 У периоду ос 1. до 4.јуна 2018.године спроведено је разредно тестирање критеријумским тестом знања од првог до четвртог 

разреда. 

 Циљ разредног теститања је да ученици схвате да нема додатног упутства и да морају да се ослоне на себе. да нема друге 

шансе и да проверу наученог ради учитељ, док проверу  примењеног  ради педагог и психолог. Јер на тај начин пратимо 

напредовање ученика.тестирано је 102 ученика и то: у првом разреду 24, у другом 30, у трећем 25 и у четрвтом 23 ученика. 

Учитељи и наставници петог разреда упознати су са резултатима на основу  тога ће правити годишњи/ оперативни план. Шта 

треба обновити, провежбати у наредном разреду. Нашта треба да обрате пажњу и помоћи ученицима да лакше савладају 

наставни садржај. 

 На седници Наставничког већа која је одржана 22.јуна 2018.године,  прочитани су резултати и дата је инструкција 

како треба побољшати функционално знање. 

 

I  РАЗРЕД 

Одељење: број  

ученика 

Српски језик Математика УКУПНО 

БОДОВА 

Прањани 16 72.9 50 61.5 

Каменица 2 66.7 33.3 50 

Коштунићи 1 100 66.7 83.3 

Теочин  4 75 66.7 70.8 

Гојна Гора 1 66.7 66.7 66.7 

Укупно:  24 73.6 52.8 63.2 

 

 

II  РАЗРЕД 

Одељење: број  

ученика 

Српски језик Математика Свет  око нас УКУПНО 

БОДОВА 

Прањани 15 74.4 54.4 20 61.03 

Каменица 3 27.8 55.6 33.3 41.03 

Коштунићи 2 33.3 41.67 0 34.6 

Срезојевци 4 37.5 37.5 0 23.08 

Богданица 5 66.7 53.3 60 60 

Гојна Гора 2 83.3 91.7 50 84.62 

Укупно:  30 60.6 55.6 26.7 55.6 

 

III РАЗРЕД 

Одељење: број  

ученика 

Српски језик Математика Природа и 

друштво 

УКУПНО 

БОДОВА 

Прањани 8 62.5 56.3 14.3 54.2 

Каменица 6 52.08 42.5 0 38.9 

Брезна 2 43.75 37.5 0 36.1 

Срезојевци 1 87.5 87.5 0 83.3 

Теочин  3 79.2 79.2 0 70.4 

Гојна Гора 3 70.8 41.7 16.7 51.9 

Богданица 1 50 25 0 33.3 

Коштунићи 1 50 37.5 0 38.9 

Укупно:  24 64.1 51.6 6.3 52.6 

 

IV РАЗРЕД 

Одељење: број  

ученика 

Српски језик Математика  Природа и 

друштво 

УКУПНО 

БОДОВА 

Прањани 13 67.7 32 25 44.6 

Каменица 3 80 60 33 62.7 

Брезна 1 20 0 0 8 

Теочин  1 90 20 40 52 

Богданица 2 85 35 40 56 

Гојна Гора 2 95 70 50 76 

Укупно: 23 72.2 50 30 49.9 

 

    Данијела Ракићевић 

 
 



89 
 

РЕЗУЛТАТИ СА  ТЕСТА  ТИП/1 ЗРЕЛОСТ ДЕЦЕ ЗА ПОЛАЗОК У ШКОЛУ 
 
 У  периоду од 24.маја до 8 јуна 2018.године тестирано је деце  за полазак у школу. Тестирано је 32 деце. Педагошко- 

психолошка служба ће у индивидуалним разговорима упознати учитеље са резултатима испитивања зрелости за школу.  Како 

би се пружила адекватна подршка при адаптацији на школске услове, као и у усвајању наставних садржаја и прилагођавању 

приступа. Посебну пажњу треба посветити  ученици ма чији се резултат сврстава у категорије IV (D), V (E), као и ученицима 

који показују  известан степен емоцио- социјалне незрелости и др. 

 

подаци Категорија 

место  број 
ученика 

пол I (A) II (B) III(C) IV (D) V(E) 

м ж 

Прањани 18 8 10 4 2 9 2 1 

Каменица 1 1    1   

Богданица 3 1 2  1 2   

Гојна Гора 1  1    1  

Коштунићи 2  2 1  1   

Теочин 5 4 1 2  2  1 

Брезна 1 1    1   

Срезојевци 1  1   1   

Број деце : 32 14 17 7 3 17 3 2 

 
                                                                                                                Педагошко – психолошка служба 

       Данијела Ракићевић, педагог 

         Сања Ранковић Илић, психолог 
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12.РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА 
ПРВИ РАЗРЕД 
Извештај одељењског старешине у 1/1 одељењу у Прањанима 
У првом  разреду у Прањанима је у току  школске 2017/18. године  одржано 18 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. 

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 првог разреда 

у Прањанима.                           

ДРУГИ РАЗРЕД 
Извештај одељењског старешине у 2/1 одељењу у Прањанима 
         У другом  разреду у Прањанима је у току  школске 2017/18. године  одржано 18 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 

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.                                                               Бранка Рајчевић, Разредни старешина другог  разреда у Прањанима 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 
Извештај одељењског старешине у 3/1 одељењу у Прањанима 
  У трећем  разреду у Прањанима је у току  школске 2017/18. године  одржано 18 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 пос 

Рад на овим часовима допринео је правилном односу према раду и својим обавезама, правилан однос према старијима, 

повећаној емпатији и бољој сарадњи међу ученицима и др. 

                                                                                                        Славица Јевтовић, одељењски старешина у Прањанима 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
Извештај одељењског старешине у 4/1 одељењу у Прањанима 
    У четвртом  разреду у Прањанима је у току   школске 2017/18. године  одржано 18 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.  

 Представници криминалистичке полиције ПС Горњи Милановац, одржали су низ предавања ученицима четвртог  разреда. 

Тема целокупног пројекта била је:``Основи безбедности деце``, што је реализовано кроз више радионица као што су: 

``Насиље као негативна друштвена појава``, ``Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа``, ``Превенција и заштита 

деце од трговине људима``, ``Заштита деце од дрога и алкохола``.  

                                                                                            Драган Алуровић,Разредни старешина четвртог  разреда у Прањанима 

КОМБИНОВАНА ОДЕЉЕЊА 

Извештај одељењског старешине у 2 и 4 /2 одељења у Каменици 
У току  школске 2017/18. године одржано је 18 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.  

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. 
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Све активности које су планиране, реализоване су. 

Представници криминалистичке полиције ПС Горњи Милановац, одржали су низ предавања ученицима четрвтог  разреда. 

Тема целокупног пројекта била је:``Основи безбедности деце``, што је реализовано кроз више радионица као што су: 

``Насиље као негативна друштвена појава``, ``Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа``, ``Превенција и заштита 

деце од трговине људима``, ``Заштита деце од дрога и алкохола``. 

                                                                                                                               Одељењски старешина Милисавка Бабовић                                                                          

Извештај одељењског старешине у 1 и 3/2 одељења у Каменици 
  У  првом и трећем  одељења у Каменици је у току првог полугођа  школске 2017/18. године  одржано 18 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. 

Рад на овим часовима допринео је правилном односу према раду и својим обавезама, правилан однос према старијима, 

повећаној емпатији и бољој сарадњи међу ученицима и др.  

                                                                                                    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 2017/18. године  одржано 18 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 

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 

КОМБИНОВАНА ОДЕЉЕЊА 
Извештај одељењског старешине у 1-2-3-4/5 одељења у Гојној Гори 
Ове школске године сам одржала 20 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... 

Представници криминалистичке полиције ПС Горњи Милановац, одржали су низ предавања ученицима четвртог  разреда. 

Тема целокупног пројекта била је:``Основи безбедности деце``, што је реализовано кроз више радионица као што су: 

``Насиље као негативна друштвена појава``, ``Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа``, ``Превенција и заштита 

деце од трговине људима``, ``Заштита деце од дрога и алкохола``.  

                                                                                                                                                   Вера Трнавац, одељењски старешина 

 

ПЕТИ РАЗРЕД 
Извештај одељењског старешине у 5/1 одељењу у Прањанима 

У току школске 2017/18.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. У току првог полугодишта   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 приредбама и прославама у школи. 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.  

Обележили смо важне датуме и прославили разне школске манифестације. Учествовали смо у прослави Дана школе и прослави 

Светог Саве,  Новогодишњем квизу.                                                                                 Разредни старешина: Милољуб Ристановић 
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Извештај о часовима одељењског старешине 5/2у Каменици 
У току школске 2017/2018. 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. 

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.                               Маријана Марковић  одељенски старешина  5-2                    
                                                                          
Извештај о часовима одељењског старешине 5/3 у Брезни 

У току  школске 2017/18године 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. У току првог полугодишта  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 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.                                                                   Разредни старешина: Јасмина Павловић 5/3 одељења 

       

ШЕСТИ РАЗРЕД 
Извештај одељењског старешине у 6/1 одељењу у Прањанима 
          У току 2017 / 18. године одржано је 36 часова одељенског старешине. 

         У току септембра изабрано је руководство одељ. заједнице  (председник, заменик, благајник) и они су одмах упознати са 

својим дужностима. Предочена су правила понашања у школи, са чим су ученици већ били упознати; посвећена је пажња 

разговору о наставном плану и програму. 

          У оквиру обележавања Дечје недеље, говорили смо о дисциплини, толеранцији, прихватању различитости, 

усклађености ставова школе и родитеља што се тиче васпитања и понашања ученика. Говорили смо и о такмичењима, 

организацији времена, ваннаставним активностима, њиховим афинитетима и интересовањима, као и свим актуелним темама 

у датом тренутку. Обављено је и више индивидуалних разговора. 

          На крају сваког класификационог пероида бавили смо се анализом успеха, давали заједничке предлоге како унапредити 

успех и побољшати знање. Сређивали смо педагошку документацију (изостанци, редари....), мењали распоред седења и 

спроводили све неопходне мере да учење и владање остане на завидном нивоу. 

 

                                                                                                                       Тамара Бодгановић, одељењски старешона 6/1 одељења 

Извештај одељењског старешине у 6/2 одељењу у Каменици  
У току  школске 2017/2018. године одржано је 36 часова одељењског старешине.  

На почетку школске године изабрано је  руководство одељењске заједнице и ученици су упознати  са дужностима. Такође су 

ученици  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. Превенција насиља и борба против насиља била је тема  о којој је 

било речи током октобра месеца. На часовима ОС говорило се о дисциплини ученика и развијању толеранције међу ученицима, 

а биле су заступљене и радионице везане за пројекат Школа без насиља. 

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 класификационим  периодима, 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. 

                                                                                                            

                                                                                                               Ивана Милекић, одељењски старешина 6/2 одељења 

Извештај одељењског старешине у 6/3 одељењу у Бразни 
  У току  школске 2017/2018. године одржано је 36 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. 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,  доносили закључке и 

предлагали мере како би унапредили знање и поправили успех, а уз то је било и сређивање педагошке документације.  

Све активности које су планиране, реализоване су. 

                                                                                                      Славица Јовићевић-Бабовић, одељењски старешина 6/3 одељења 

 

СЕДМИ РАЗРЕД 
Извештај одељењског старешине у 7/1 одељењу у Прањанима 

У току другог полугодишта школске 2017/2018. године одржано је 16 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. 

  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. Одељењски старешина обавио је више појединачних и групних разговора са ученицима. 

Активности које су планиране за претходни период су успешно и  реализоване 

                                                             Велимир Александров, одељењски старешина 7/1 одељења 

Извештај одељењског старешине у 7/2 одељењу у Кеменици 
.У току другог полугодишта школске 2017/2018. године одржано је 16 часова одељењског старешине. 

Највише се радило на побољшању успеха. Да би се поправиле недовољне оцене, укључени су и педагог и психолог. Такође су 

ученици помагали једни другима у савлађивању градива.  

Бавили смо се начинима решавања конфликата и развијањем толеранције.  Као и на часовима одељењске заједнице, 

и на овим часовима бавили смо се насиљем (врсте насиља, реаговање на насиље, пријављивање случајева насиља) и употребом 

и злоупотребом друштвених мрежа. 

  Анализа успеха је била тема којом смо се бавили на крају трећег тромесечја и на крају школске године, а уз то је 

било и сређивање педагошке документације. Одељењски старешина обавио је више појединачних и групних разговора са 

ученицима и са родитељима. 

Све активности које су планиране, реализоване су. 

 

                                                                                                                Слободанка Гавриловић, одељењски старешина 7/2 одељења 

Извештај одељењског старешине у 7/3 одељењу у Брезни  
У току другог полугодишта школске 2017/2018. године одржано је 16 часова одељењског старешине. 

Највише се радило на побољшању успеха. Да би се поправиле недовољне оцене, укључени су и педагог и психолог. Такође су 

ученици помагали једни другима у савлађивању градива.  

Бавили смо се начинима решавања конфликата и развијањем толеранције.  Као и на часовима одељењске заједнице, 

и на овим часовима бавили смо се насиљем (врсте насиља, реаговање на насиље, пријављивање случајева насиља) и употребом 

и злоупотребом друштвених мрежа. 

  Анализа успеха је била тема којом смо се бавили на крају трећег тромесечја и на крају школске године, а уз то је 

било и сређивање педагошке документације. Одељењски старешина обавио је више појединачних и групних разговора са 

ученицима и са родитељима. 

Све активности које су планиране, реализоване су. 

                                                      Јелена Гујаничић, одељењски старешина 7/3 одељења 

 

ОСМИ РАЗРЕД 
Извештај о раду одељењског старешине у 8/1одељењу у Прањанима 
 У школској 2017/2018. години одржана су 34 часа одељењског старешине. 

На почетку школске године одељењски старешина је упознао ученике са правилима понашања њиховим обавезама у школи. 

Упозорио је ученике да буду одговорни и редовно уче, јер их на крају осмог разреда чека полагање завршног испита и упис у 

средње школе.  

С обзиром да су ученици у периоду пубертета, нарочито се радило на упознавању ученика са ризичним понашањима (тј. 

употребом дроге, алкохола и цигарета) и на превентивним активностима у спречавању ризичних понашања. Још једна опасност 

којој су изложени ученици је интернет, тако да је обављено више разговора на тему заштите деце на интернету, као и на тему 

вршњачког насиља. 

Одељењски старешина је обавио више појединачних и групних разговора са ученицима о склоностима, афинитетима и жељама 

ученика за упис у средњу школу (психолог школе је урадио и тест професионалних интересовања, анализирао резултате и 

обавио појединачне разговоре са ученицима); затим се радило на развијању толеранције и сарадничког односа међу ученицима, 

на развијању хуманости што су ученици нарочито показали у односу на свог друга  Стефана коме су нарочито помагали у 

протеклој школској години (пружању моралне као и финансијске помоћи кад год је требало; рецимо, другови из одељења су 

му заједно са одељењским старешином платили екскурзију, плаћали кухињу, набавили књиге и урадили још много тога). 
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Одељењски старешина је нарочито ставио акценат на разговоре и помоћ ученицима који имају слабије оцене из појединих 

предмета,  као и да буде подршка онима који су добри да не посустану и да издрже  у остваривању својих циљева. 

                                                                                                      Горица Ристановић, одељењски старешина 8/1 одељења 

Извештај о раду одељењског старешине у 8/2одељењу у Каменици  
 У школској 2017/2018. години одржана су 34 часа одељењског старешине. 

На почетку школске године одељењски старешина је упознао ученике са правилима понашања њиховим обавезама у школи. 

Упозорио је ученике да буду одговорни и редовно уче, јер их на крају осмог разреда чека полагање завршног испита и упис у 

средње школе.  

С обзиром да су ученици у периоду пубертета, нарочито се радило на упознавању ученика са ризичним понашањима (тј. 

употребом дроге, алкохола и цигарета) и на превентивним активностима у спречавању ризичних понашања. Још једна опасност 

којој су изложени ученици је интернет, тако да је обављено више разговора на тему заштите деце на интернету, као и на тему 

вршњачког насиља. 

Одељењски старешина је обавио више појединачних и групних разговора са ученицима о склоностима, афинитетима и жељама 

ученика за упис у средњу школу (психолог школе је урадио и тест професионалних интересовања, анализирао резултате и 

обавио појединачне разговоре са ученицима); затим се радило на развијању толеранције и сарадничког односа међу ученицима, 

на развијању хуманости што су ученици нарочито показали у односу на свог друга  Стефана коме су нарочито помагали у 

протеклој школској години (пружању моралне као и финансијске помоћи кад год је требало; рецимо, другови из одељења су 

му заједно са одељењским старешином платили екскурзију, плаћали кухињу, набавили књиге и урадили још много тога). 

Одељењски старешина је нарочито ставио акценат на разговоре и помоћ ученицима који имају слабије оцене из појединих 

предмета,  као и да буде подршка онима који су добри да не посустану и да издрже  у остваривању својих циљева. 

                                                                                                                       Мирјана Матовић, одељењси старешина 8/2 одељења 

  Извештај о раду одељењског старешине у 8/3одељењу у Брезни 
У осмом    разреду у Брезни  је било  3 ученика, од  тога је један  дечак и две девојчице. Одељењски старешина је  била Милка 

Обренић. 

 У   школској   2017/2018.год.је одржано укупно 34  часа одељењског старешине. 

 На првом   часу   је изабрано руководство ОЗ. Председник  у овој школској  години   је 

  Била  Тамара Биорац . 

На првим часовима одељењског старешине смо се договарали о активностима за ову школску годину са посебним освртом  

на професионалну орјентацију с обзиром да у овој школској години ученици полажу пријемни испит и бирају занимање 

којим ће се бавити. 

    Сва три ученика су присуствовала обележавању ,,Мисије Халијард“ дана 16.09.2017.у Прањанима и на Галовића брду. 

  Два ученика из одељења су учествовала у приредби  12.10.2017.год.на Гојној Гори поводом обележавања Дана школе у 

Прањанима. 

 Тамара Биорац  је присуствовала часу амбијенталне наставе  15.10.2017.год.у Свилајнцу а  

 Била је и на   Фестивалу науке  који је  одржан 16.12.2017.у Београду  па су том приликом посетили аеродром,,Никола 

Тесла“у Београду где су учествовали у симултативном лету. 

-Ученици су учествовали у програму  прославе Митровдана у Брезни,на Светосавској приредби у Брезни као и у 

Срезојевцима. 

 Као одељењски старешина  сам разговарала  са ученицима о култури  понашања и одевања,како да организујемо свој радни 

дан,радионице везане за ШБН , као и активности везане за професионалну орјентацију.анализа успеха,прославе Дана школе 

,Нове године,Савиндана. Теочинских дана ,Донаторске приредбе у Брезни као и приредбе за крај школске године. 

       Пробни пријемни испит је реализован 13 и 14.априла 2018. У више наврата смо  анализирали резултате и тражили 

могућности како да се  поправе на завршном испиту  .То је допринело да су ученици на завршном испиту на крају школске 

године остварили значајно боље резултате него на пробном испиту. 

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), носилац је Вукове дипломе и Похвале- 

Ученик генерације.Милош Козодер је на крају осмог разреда постигао  врлодобар успех( 4,07) док је ученица Милица Недић   

постигла добар успех(2,80).  

 
                                                                                                                              Милка Обренић, одељењски старешина 8/3 одељења  
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13.РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ОДЕЉЕЊСКИХ ЗАЈЕДНИЦА 
 

ПРВИ РАЗРЕД 
Извештај одељењске заједнице у 1/1 одељењу у Прањанима 
У првом  разреду у Прањанима је у току  школске 2017/18. године  одржано 18 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 

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: Мирјана Маћић 

ДРУГИ РАЗРЕД 
Извештај одељењске заједнице у 2/1 одељењу у Прањанима 
  У првом  разреду у Прањанима је у току  школске 2017/18. године  одржано 18 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. 

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: Бранка Рајчевић           

ТРЕЋИ РАЗРЕД 
Извештај одељењске заједнице у 3/1 одељењу у Прањанима 
У првом  разреду у Прањанима је у току школске 2017/18. године  одржано 18 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 

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: Славица Јевтовић 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
Извештај о раду одељењске заједнице 4/1 одељења у Прањанима 
У првом  разреду у Прањанима је у току  школске 2017/18. године  одржано 18 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 

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 

КОМБИНОВАНА ОДЕЉЕЊА 

Рад одељенске заједнице у издвојеном одељењу у Теочину 
 У школској 2017/2018 .години радим са ученицима који похађају први, трећи и четврти 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.  Одељенска 

заједница организује акције на уређењу насеља и заштите природе уже и шире друштвене заједнице. Водимо разговоре о 

проблемима деградације животне средине, ваздуха, воде и земљишта. Школско одељење представља један од фактора 

еколошке едукације наше школе. 

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 Теочину активно ради на активностима: 
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- 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; 

- Манифестација – Теочински дани; 

- Радионице у сарадњи са педагогом школе. 

                         

Рад са ученицима као одељенски старешина                         Број 

Групни                          36 

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). 

Упутство за рад: Овим упитником желимо сазнати шта 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. Потребно је само да запишете број одговарајућег одговора. 

1. Врло радо; 

2. Радо; 

3. Мање радо; 

4. Нерадо; 

5. Не долази у обзир. 

 

 Врло радо Радо Мање радо Нерадо Не долази у 

обзир 

Читамо књигу      

Бавимо се одбојком      

Интересујемо се за  

уметност 

     

Возимо бицикл      

Шетња у природи 

У здравом телу 

здрав дух 

     

Проводимо 

слободно време са 

другарима из школе 

     

Причамо 

пословице,брзалице 

     

 

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. 

 - Спортске игре ученика. 

                                                                                                                                                                                   Ана Зарић 

Рад одељенске заједнице у издвојеном одељењу у Каменици 
Рад одељенске заједнице у издвојеном одељењу у Kaменици 
У школској 2017/18.години сам радила са ученицима који похађају други  и четврти 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;                                                                       Милисавка Бабовић 
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ПЕТИ РАЗРЕД 

Извештај о раду одељењске заједнице 5/1 одељења у Прањанима 
У току школске 2017/18. 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: Милољуб Ристановић 

Извештај о раду одељењске заједнице 5/2 одељења у Каменици 
У току школске 2017/18. 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. И наредне школске године трудићемо се да остваримо све што је планирано, укључујући у активности све 

ученике. 

                                                                                                                        Одељењски старешина: Маријана Марковић 

 

Извештај о раду одељењске заједнице 5/3 одељења у  Брезни 
 

У току школске 2017/18. 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.  

                                                      Одељењски старешина: Јасмина Павловић 

ШЕСТИ РАЗРЕД 
Извештај о раду одељењске заједнице 6/1 одељења у Прањанима 
    У току школске 2017 / 18. године одржано је 36 часова одељенске заједнице. 

          На овим часовима било је речи о другарству, односу према настави и наставницима, савладавању градива и отклањању 

евентуалних проблема, грађењу и јачању личних ставова и вредности. Посебан нагласак је ствљен на решавање несугласица 

међу ученицима, и на унапређење њихове међусобне комуникације. Доста пажње је поклоњено односима у породици, 

обавезама унутар ње, као и стресогеним животним ситуацијама.  Посветили смо пажњу и ученицима који имају потешкоћа у 

усвајању градива, и проналазили начине да им се помогне. Више часова посвећено је разговору о здравој исхрани, спорту, 

ризичним понашањима ( употреба дувана, алкохола, наркотика), слободном времену, ваншколским итересовањима и 

активностима. 

          Представници криминалистичке полиције ПС Горњи Милановац, одржали су низ предавања ученицима шестог разреда. 

Тема целокупног пројекта била је:``Основи безбедности деце``, што је реализовано кроз више радионица као што су: 

``Насиље као негативна друштвена појава``, ``Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа``, ``Превенција и заштита 

деце од трговине људима``, ``Заштита деце од дрога и алкохола``.  

          Сви ученици су учествовали у уређењу учионице, школског дворишта и околине, и у свим активностима које су се 

органозовале у школи. Били су активни у обележавању Дечје недеље, Савиндана, Дана школе, кићењу јелке. Учествовали су 

у Школском кросу, спортским такмичењима, квизу ``Знање је благо``, посетили су Овчарско – кабларску клисуру ради 

посматрања птица, гледали гостујуће представе. 

                                                                                                                                                       Одељењски старешина: Тамара Богдановић    
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Извештај о раду одељењске заједнице 6/2 одељења у Каменици 
У току школске 2017/2018. године одржано је 36 часова одељењске заједнице.На првим часовима смо изабрали 

руководство ОЗ и поделили обавезе. Такође, разговарало се о понашању ученика и њиховим обавезама. Посебна пажња 

поклоњена је развоју сарадничке комуникације, толеранцији и другарству. Донели смо кућни ред, одељењска правила и 

реституцију ако се не поштују правила. 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) 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 су 

у обележавању Дана школе, Дечје недеље, Савиндана,  учествовали у Школском кросу, Школској сцени и спортским 

турнирима.  

У школске године припадници Министарства унутрашњих послова одржали су неколико предавања за ученике 

шестих разреда. Теме тих предавања су биле „Поштуј саобраћајне прописе и буди безбедан у саобраћају“, ,,Не дрогама и 

алкохолу“,  ,, Полиција у служби грађана“,  ,,Трговина људима, електронско насиље и насиље као негативна друштвена појава“. 

                                                                                                                                     Одељењски сарешина: Ивана Милекић 

Извештај о раду одељењске заједнице 6/3 одељења у Брезни 
                          У току   школске  2017/2018. године одржано је 36  часова одељењске заједнице.  

Посебна пажња поклоњена је развоју сарадничке комуникације, толеранцији , другарству, грађењу и јачању личних 

ставова и вредности. Неколико часова посвећено је учењу и то пре свега начинима учења и мерама за побољшање успеха, као 

и дружењу и мерама за побољшање понашања према другима. Поред овог проналазили смо начин да помогнемо слабијим 

ученицима и онима који теже усвајају градиво. 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, Дана школе, Митровдана, Савиндана, китили јелку, 

учествовали у Школском кросу и спортским турнирима, као и у квизу „Знање је благо“. У оквиру амбијенталне наставе  

посетили су Овчарско- -кабларску клисуру, чиме је обележен Европски дан посматрања птица, и Природњачки музеј у 

Свилајнцу .  Присуствовали  позоришним представама и учествовали на Фестивалу „Школска сцена“. Сви ученици су 

допринели реализацији донаторске приредбе за очување школе у Брезни и приредби за крај школске године. 

Полицијски службеници одржали су  предавања на следеће теме: „Безбедност деце у саобраћају“, „Полиција у служби 

грађана“ , „Трговина људима, електронско насиље, насиље као негативна друштвена појава“ и „Опасност од пожара“. 

    Трудићемо се да и наредне школске године остваримо све што је планирано укључујући све ученике. 

         

                                                                                                             Одељењски старешина: Славица Јовићевић- Бабовић 
 

СЕДМИ РАЗРЕД 
Извештај о раду одељењске заједнице 7/1 одељења у Прањанима 

   У току  другог полугодишта школске 2017/2018. године одржано је 16  часова одељењске заједнице,тако да је свих 

36 часова предвиђених за ову школску годину у потпуности реализовано. 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. Учествовали смо у обележавању мисије 

„Халијард“.Пет ученика је учествовало у интегративном часу „Траговима Другог српског устанка, а 6 ученика је ишло на 

студијско путовање у Свилајнац. Ученици су активно учествовали у уређењу учионице и  учествовали су у такмичењу кићења 

новогодишње јелке. Једна ученица је стигла до Републичког нивоа у кросу и државном првенству у атлетици у Бору. Неки су 

ишли и на Фестивал науке и технике у Београду. 

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 турниримаУченици су 

учествовали и на такмичењима у организацији нашег Министарства. Највише успеха су имали из Биологије и Српског језика 

где су и на окружним такмичењима постигли запажене резултате, стигли и до Републичких такмичења. Реализована је и 

дводневна ђачка екскурзија до Ђердапа. 

           Стараћемо се да и у наредној школској години остваримо све планиране активности. 

                                                                                                                                         Одељењски старешина: Велимир Александров 

Извештај о раду одељењске заједнице 7/2 одељења у Каменици 
   У току другог полугодишта школске 2017/2018.године одржано је 16 часова одељењске заједнице. Посебна пажња 

поклоњена је развијању другарства,дружењу у школи и ван школе. Инсистирало се на развијању дијалога и превазилажењу 

различитости. 

Неколико часова посветили смо интернету (могућности интернета и његова злоупотреба). Ученици су 

присуствовали и предавању ПУ Горњи Милановац ,а тема је била безбедно коришћење интернета, насиље као негативна 

друштвена појава и трговина људима. Врсте насиља, а посебно електронско насиље, такође су били тема часова.  

Говорили смо о здравим стиловима живота, здравим навикама и улози спорта у њиховом развоју.  
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Ова одељењска заједница учествовала је у акцији Очистимо наш град и општину, у кросу РТС-а, спортском турниру 

у фудбалу, спортском дану у Прањанима. Посетили су и изложбу „Највећа макета на Балкану“ и били на дводневној 

екскурзији.  

Све активности које су биле предвиђене за ово полугодиште, реализоване су. 

                                                                                                                                   Одељењски старешина: Слободанка Гавриловић 

Извештај о раду одељењске заједнице 7/3 одељења у Брезни 
У току другог полугодишта школске 2017/2018.године одржано је 16 часова одељењске заједнице. Посебна пажња 

поклоњена је развијању другарства,дружењу у школи и ван школе. Инсистирало се на развијању дијалога и превазилажењу 

различитости. 

Неколико часова посветили смо интернету (могућности интернета и његова злоупотреба). Ученици су 

присуствовали и предавању ПУ Горњи Милановац ,а тема је била безбедно коришћење интернета, насиље као негативна 

друштвена појава и трговина људима. Врсте насиља, а посебно електронско насиље, такође су били тема часова.  

Говорили смо о здравим стиловима живота, здравим навикама и улози спорта у њиховом развоју.  

Ова одељењска заједница учествовала је у акцији Очистимо наш град и општину, у кросу РТС-а, спортском турниру 

у фудбалу, спортском дану у Прањанима. Посетили су и изложбу „Највећа макета на Балкану“ и били на дводневној 

екскурзији.  

Све активности које су биле предвиђене за ово полугодиште, реализоване су. 

                                                                                                                                                  Одељењски старешина: Јелена Гујаничић 

ОСМИ РАЗРЕД 
Извештај о раду одељењске заједнице  8/1 одељења у Прањанима 
      Школске 2017/2018. године 8. разред у  Прањанима завршило је 24 ученика. 

Били су јако добра генерација, сложна, хумана, одговорна. 

Били су добри спортисти; учествовали су на шаховским турнирима, такмичењима у атлетици, фудбалским и одбојкашким 

турнирима. Били су активни и у школским приредбама и прославама (поводом Дана школе, Нове године, Савиндана, приредби 

поводом завршетка школске године), у организацији Дечје недеље и на 12. школској сцени. Учествовали су у две хуманитарне 

акције, у прикупљању новчане помоћи за два ученика наше школе; у оквиру часова амбијенталне наставе посетили су 

Природњачки музеј у Свилајнцу; учествовали у квизу ''Знање је благо'' и ЕКО квизу; акцијама чишћења околине; посетили су 

изложбу највеће макете на Балкану у ОШ ''Десанка Максимовић'' у Горњем Милановцу; успешно реализовали екскурзију; 

одслушали више предавања на тему насиља (вршњачко, електронско,...) и трговине људима.. 

Ова генерација ће остати упамћена по великој енергији, доброти, марљивости и упорности. Желим им свако добро и успех у 

даљем школовању и животу. 

                                                                                                                                       Одељењски старешина: Горица Ристановић 

Извештај о раду одељењске заједнице  8/2 одељења у Каменици 
     Школске 2017/2018. године 8. разред у Каменици завршило је 10 ученика: Драган Вуковић, Бојана Јанићијевић, Бојана 

Јовичић, Јасмина Марковић, Филип Маџаревић, Стефан Милетић, Милош Мићовић, Софија Николић, Александра Стојановић 

и Александар Трифуновић.  

Били су јако добра генерација, сложна, хумана, одговорна. 

Били су добри спортисти; учествовали су на шаховским турнирима, такмичењима у атлетици, фудбалским и одбојкашким 

турнирима. О томе сведоче три Посебне дипломе из физичког васпитања додељене Драгану Вуковићу, Бојани Јовичић и Бојани 

Јанићијевић. Бојана Јовичић, иначе, игра фудбал за репрезентацију, док је Бојана Јанићијевић освојила прво место на 

општинском такмичењу у атлетици у дисциплини бацање кугле, док је на окружном такмичењу у истој дисциплини освојила 

четврто место.  

Били су активни и у школским приредбама и прославама (поводом Дана школе, Нове године, Савиндана, приредби поводом 

завршетка школске године), у организацији Дечје недеље и на 12. школској сцени. Драган Вуковић је због изузетне 

ангажованости у културним догађањима школе понео Посебну диплому из српског језика. Драган је такође носилац Вукове 

дипломе. 

Учествовали су у две хуманитарне акције, у прикупљању новчане помоћи за два ученика наше школе; у оквиру часова 

амбијенталне наставе посетили су Природњачки музеј у Свилајнцу; учествовали у квизу ''Знање је благо'' и ЕКО квизу; акцијама 

чишћења околине; посетили су изложбу највеће макете на Балкану у ОШ ''Десанка Максимовић'' у Горњем Милановцу; 

успешно реализовали екскурзију; одслушали више предавања на тему насиља (вршњачко, електронско,...) и трговине људима.. 

Ова генерација ће остати упамћена по великој енергији, доброти, марљивости и упорности. Желим им свако добро и успех у 

даљем школовању и животу. 

                                                                                                                                            Одељењски старешина: Мирјана Матовић 

Извештај о раду одељењске заједнице  8/3 одељења у Брезни 
У  осмом  разреду у Брезни je било  3 ученика, од  тога је један  дечак и две девојчице. Одељењски старешина је  била  Милка 

Обренић. 

 У оквиру ОЗ је било више радионица везаних за Школу без насиља као и активности везаних за професионалну орјентацију 

имајући у виду да ученици на крају школске године бирају будуће занимање.Ученици су учествовали на кросу,прослави Дана 

школе,Савиндана у Брезни и Срезојевцима. 

 

 У школској :2017/2018.год. одржано укупно  34 часа  одељењске заједнице. 

 На првим  часовима  је изабрано руководство ОЗ. Председник је била  Тамара Биорац . 

На тим часовима је увек присуствовала и одељ.старешина Милка Обренић. 
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    Сва три ученика су присуствовала обележавању ,,Мисије Халијард“ дана 16.09.2017.у Прањанима и на Галовића брду. 

  Два ученика из одељења су учествовала у приредби  12.10.2017.год.на Гојној Гори поводом обележавања Дана школе у 

Прањанима. 

 Тамара Биорац  је присуствовала часу амбијенталне наставе  15.10.2017.год.у Свилајнцу а  

 Била је и на   Фестивалу науке  који је  одржан 16.12.2017.у Београду  па су том приликом посетили аеродром,,Никола 

Тесла“у Београду где су учествовали у симултативном лету. 

-Ученици су учествовали у програму  прославе Митровдана у Брезни,на Светосавској приредби у Брезни као и у 

Срезојевцима  Теочинских дана,Донаторској приредби у Брезни и приредби за крај школске године. 

 

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. 

  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 . 

Ови часови су веома значајни како за ученике тако и за одељењског старешину, јер се на тим часовима  увек нађе начин како 

помоћи  сваком ученику  коме је потребна помоћ. 

    Веома успешно је реализована и екскурзија осмих разреда као и прослава матурске вечери. 

   Посебно у току школске године на часовима ОЗ смо имали разговоре и активности који би помогли   да ученици са мало 

више рада постигну бољи успех  на крају школске године  и боље резултате на завршном пријемном испиту што  су показали 

и резултати тог рада. 

    Ученица Тамара Биорац је постигла запажене резултате на такмичењима  па је носилац  Посебних диплома из следећих 

наставних предмета: 

1. српски језик и књижевност,  

2. историја,  

3. биологија  

4. физичко васпитање 

5. техничко и информатичко образовање. 

Такође је носилац Вукове дипломе и Похвале Ђака Генерације.Постигла је и најбоље резултате на завршном испиту. 

 

                                                                                                                                            Одељењски старешина: Милка Обренић 

14.РАД СЕКЦИЈА 

14.1.БИБЛИОТЕЧКА СЕКЦИЈА 
Урадила сам план рада Библиотечке секције . Секција се одржавала сваког другог уторка у месецу, у просторији школске 

библиотеке  у времену од 12:30 до 13:15 .У току године  је одржано 18часова.Секција има 9 сталних чланова.Чланови секције 

су ученици  трећег и четвртог разреда. 

Ученици су упознати са планом рада ; поштују правила понашања; уређују паное; верни су читаоци ; разговарамо о прочитаним 

књигама;  препоручују прочитане књиге својим другарима; воле да бораве у библиотеци ; помажу у издавању и враћању књига 

; сређују полице са књигама; играју квизове на Интерактивној мапи Србије ; цртају ; пишу; рецитују ; глуме ; обележавамо 

важне датуме извођењем сценских приказа осталим другарима ;проналазе информације на Интернету ; разговарамо о школи и 

значају читања ;  

Идуће године планирамо да водимо Читалачки дневник, организујемо слушање аудио бајки, дебате о разним актуелним темама 

( књига или рачунар ); гостујемо у вртићу у Прањанима где ћемо наступати читањем,рецитовањем и глумом чиме ћемо забавити 

малишане који ће наредних година кренути у нашу школу. 

                                                                                                                                                                                    Гордана Поповић 

14.2.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, Милка Јоровић 

14.3.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 
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15.УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

15.1. ВРШЊАЧКИ ТИМ 

Извештај о раду Вршњачког тима у Прањанима за прво полугодиште 2017/18. шк. године 
           Почетком школске 2017/2018. године најпре је извршен реизбор чланова  тима. Чланови тима у овој години  су : Анђела 

Папић, Алекса Савић (пети разред), Марија Стефановић, Стефан Марковић, Алекса Вукашиновић (шести разред), Никола 

Веселиновић, Милица Веселиновић (седми разред), Ана Толић, Тамара Толић, Невена Васиљевић (осми разред), Јелена 

Дрманац, психолог-координатор. Ученици су се најпре упознали са циљевима, задацима Програма рада ВТ и донели план рада 

за ову школску годину. 

Вршњачки тим се редовно састајао и одговарао на писамца из сандучета поверења у којима су њихови другари износили своје 

дилеме и проблеме. Повремено смо консултовали директора или остале наставнике како би одговори били што меродавнији. 

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 Дечије недеље чланови ВТ су осмислили пано којим се промовишу права али и обавезе ученика. Такође, 

поводом Дана толеранције (16.11.2017.) и Дана превенције трговине људима (28.10.2017.)  ученици су израдили пано чији је 

садржај везан за ове теме.  Посебно су се у раду истакли представници шестог разреда. 

 Чланови ВТ су активно учествовали у организацији и реализацији Фер плеј турнира који се одржавају у школи- Новогодишњег 

фер плеј турнира и Првог Светосавског турнира у малом фудбалу. На отварању Првог Светосавског турнира чланови 

Вршњачког тима су извели кратки програм у виду рецитација о ненасиљу и кратке приче о фер игри. Такође су учествовали у 

изради  и уручивању захвалница за учеснике турнира. 

Током другог полугодишта 2017/2018. године Вршњачки тим је наставио са својим планираним активностима и успешно их је 

реализовао. Вршњачки тим се редовно састајао и одговарао на писамца из сандучета поверења у којима су њихови другари 

износили своје дилеме и проблеме. Чланови ВТ су учествовали у раду Школског тима и сатађивали са осталим тимовима у 

школи. Наставило се са  редовним уређивањем фејсбук странице тима. На њој се могу видети корисни чланци и линкови 

намењени  како ученицима, тако и родитељима. 

Чланови Вршњачког тима су активно учествовали у организацији и реализацији важних догађаја у школи. 

Планирано је да се и у школској 2018/19. години настави са добром праксом  деловања Вршњачког тима, наравно са новим 

члановима како би што више ученика добило прилику да се додатно ангажује у ваннаставним активностима. 

                                                                                                                                                               Психолог Сања  Ранковић Илић 

15.2.ЦРВЕНИ КРСТ 
У  току друог полугодишта школске 2017/18.године, у оквиру Црвеног крста, у нашој школи су спроведене следеће 

активности: 

 

 Сакупљање новчане помоћи за болесну децу 

Ученици и наставници ОШ ,,Иво Андрић“, Прањани су се укључили у акцију сакупљања новчане помоћи за 

лечење ученице Николине Плазинић из Горњег Милановца и ученика Стефана Лазића из Чачка.  

Акција је трајала од краја фебруара 2018. до 13.3.2018.године и том приликом је на целом подручју наше школе 

прикупљено укупно 61460,00 динара. Новац је уплаћен у истом износу за оба ученика и то по 30730,00 динара. 

 

 Конкурс ,,Крв живот значи“ 

У категорији ученика од првог до четвртог разреда, за најбоље ликовне радове проглашени су: 

 Вук Дринчић - 1.место 3.разред из Теочина 

  Ива Крунић - 2.место 2.разред из Прањана  

 Кристина Матијевић и Јована Дамљановић – похвале, 7. разред из Прањана.    

   За најбољи литерарни рад у категорији ученика од првог до четвртог разреда награђени су:  

Николина Трнавац - 1.место 4.разред, из Гојне Горе 

 Јована Контић - 2.место, 3.разред, из Теочина  

 Алекса Дамљановић -  3.место 3.разред, из Коштунића.  

У старијој узрасној категорији основаца најуспешније су биле ученице: 

 Милица Лазовић и Анђела Обрадовић – похвала,  из Каменице. 

 

 Пакети за прваке  (поклон Црвеног крста, Г. Милановац ) 

Црвени крст из Горњег Милановца је поклонио ученицима другог разреда наше школе свеске, оловке и чоко бананице, и 

то: 

 

Ред.број Назив Количина 

1. Свеске 25 комада 

2. Оловке 25 комада 

3. Чоко бананице 25 комада 

 

Поклони су подељени свим ученицима првог разреда наше школе                           

                                                                             Представник Црвеног крста за ОШ,,Иво Андрић“, Прањани    Мирјана Маћић 
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16.РЕАЛИЗАЦИЈА ПОЕБНИХ ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА 

16.1. ЗДРАВСТВЕНА ПРЕВЕНЦИЈА 
У  току  школској 2017-2018.години реализован је програм здравствене превенције ученика кроз час одељењског старешине и 

одељењске заједнице, као и на редовним часовима Свет око нас, Природе и друштва, Биологије. 

У децембру у школи су у гостима били столатолог и стоматолошка сестра, где су са ученицма петог, шестог и осмог разреда 

обавили системарски преглед . На крају ученици су добили упутства о одржавању хугијене уста, као и поправке зуба. 

16.2.ЗАШТИТА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 
ЗАНЕМРИВАЊА У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ УСТАНОВАМА 
У току у школској 2017/18..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. 

16.3. ПРОФЕСИОНАЛНА  ОРИЈЕНТАЦИЈА 
У школској 2017/2018. години Тим за ПО чине Слободанка Гавриловић (координатор) и одељењске старешине 

ученика 7. и 8.разреда(Мирјана Матовић, Милка Обренић, Горица Ристановић, Велимир Александров, Јелена Гујаничић).  

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.  

Други састанак одржан  је у јануару. Присуствовао је и директор школе. Одељењске старешине  су истакле да су 

ученици још увек неодлучни и да им треба помоћ за одабир занимања. На основу разговора на часовима одељењске заједнице 

и одељењског старешине, утврђено је да највише њих планира да упише Економску школу и Машинску школу у Чачку , а само 

неколико ученика одлучило се за гимназију . Примећено је да се ученици ретко одлучују за производна занимања. Директор 

сматра да код ученика треба развијати свест о предузетништву .Такође им треба скренути пажњу на значај завршног испита. 

Реализоване  су неке радионице, а остале ће бити реализоване у току другог полугодишта. Неке радионице реализоване су на 

часовима српског језика (аутопортрет, интервју).  

Тим ће настојати да и у другом полугодишту реализује планиране активности. Требало би посебно обратити пажњу 

на  реалне сусрети са светом рада ,као и посете представника средњих школа из Моравичког округа,  који су планирани су за 

април или мај .                                                                                                                       Координатор  Слободанка Гавриловић                                                                     

16.4.ПРОГРАМ „ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА“ 
                         У првом школске 2017/18. 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 
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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. 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. 

 

16.5. ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
Извештај о реализацији програма социјалне заштите 
 Током 2017/18. ученици су активно учествовали у ученичким организацијама. Ђачки парламент за ученике 7. и 8. разреда у 

оквиру кога имају прилику да дају своје мишљење 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. Одељенске старешине су путем различитих активности, пре свега кроз 

радионице на часовима одељенске заједнице настојали да промовишу солидарност, толеранцију и ненасиље.  

За ученике из осетљивих група, у првом реду ученике са посебним потребама и оне који живе у социјално нестимулативној 

средини, одељенске старешине, педагошко – психолошка служба и директор школе пружају додатну подршку у виду 

саветодавног рада, пружања додатне образовне подршке и евентуално упућивање на институције социјалне и здравствене 

заштите у оквиру којих им се пружају адекватне услуге и омогућава да остваре своја законом загарантована права. 

Школа је за ученике који су треће дете у породици, као и за ученике са посебним потребама обезбедила бесплатну кухињу. 

Такође, ови ученици, као и ученици чије породице примају социјалну помоћ  добијају и бесплатне уџбенике. Општина Г. 

Милановац је за све ученике обезбедила бесплатан превоз до школе. 

Учествовали смо у свим хуманитарним акцијама прикупљања новца за оболелу децу у организацији општина Г. Милановац  и 

Чачак.  Школа је организовала акцију прикупљања новца за породицу нашег ученика чији су родитељи тешко болесни. 

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.                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                            Психолог Сања Ранковић Илић 

 

 

16.6. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Извештај о реализацији програма Заштита животне средине 
Током у школској  2017/18године 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 борбе против дуванског дима, међународни дан борба против сиде, дани 

хране.  

-Радионице које су реализоване током године: Израда новогодишњих украса од материјала који се рециклирају, такмичење на 

нивоу школе у кићењу јелки. 

-Акције:,,Очистимо општину''.  

 -Предавања: Посета  гостију предавача ,, Птице никад ближе'', при чему смо добили кућице за птице које су постављене у 

школским двориштима у Прањанима, Брезни и Каменици.  

-студијска путовања: посета природњачког музеја у Свилајнцу. 

                                                                                                                                             Подносилац извештаја: Јелена Чоловејић 
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16.7. ПРОГРАМ ЕКО-ШКОЛЕ 
Извештај о раду Еко-школе 
Школа је у 2016/2017. години изашла из програма Еко-школе, због немогућности плаћања чланарине. Школа учествује у разним 

активностима које реализује  програм Еко-школе. 

 

 

16.8. ПРОГРАМ ВАСПИТНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА 
Извештај о реализацији програма васпитни рад са ученицима 
У првом полугодишту у  школској 2017/18.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. 

 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. 

Библиотекаром одржали предавање и радионицу на тему „Толеранција“ са ученицима млађих  и старијих разреда. 

 Са ученицима педагошко-психолошка служба води индивидуалне и груне разговоре.    

                                                                                                                                                       Данијела Ракићевић 

16.9. ПРОГРАМ ПОДРШКЕ НОВОПРИДОШЛИМ УЧЕНИЦИМА 
Извештај о реализацији Програма подршке новопридошлим ученицима 
            У току школске 2017/18. године није било новопридошлих ученика из других школа. Током године редовно су 

реализоване активности које се тичу подршке адаптацији првака и петака који су ниже разреде похађали у четворогодишњим 

издвојеним одељењима. 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 и планирали мере за њихово побољшање (разговори, радионице, план индивидуализације, разговори са 

родитељима). Психолог и педагог школе одржале су радионице за ученике  на тему прилагођавања на предметну наставу и 

психолошких аспеката успешног 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 труде се 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. 

                                  Јелена Дрманац 

16.10. ПРОГРАМ КОРЕКТИВНО-ПЕДАГОШКИ РАД 
Извештај о реализацији програма корективно-педагошког рада 
У току школској  2017/18.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. 

16.11.ПРОГРАМ ДРУШТВЕНО-КОРИСНОГ РАДА 
Извештај о реализацији програма Друштвено-корисног рада 
У оквиру реализације програма Друштвено-корисног рада у школској 2017/18.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.  

16.12. ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ 
Извештај о реализацији програма Безбедности на раду 
Током  школске  2017/18.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.Опремљена је школска кухиња и трпезарија у матичној школи донацијом општине и Фондацијом 

принцезе Катарине Карађорђевић. 
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17.РЕАЛИЗАЦИЈА ОСТАЛИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА 

17.1.СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

Годишњи  извештај о стручном усавршавању запослених у школској 2017/18. 
  На основу достављених извештаја запослених у школској 2017/18.години направљен је годишњи извештај о стручном 

усавршавању запослених.Укупно сату стручног усавршавања у установи остварено је 2.234  и ван установе 1.198 сати. 

Укупно сати стручног усавршавања и установи и ван установе остварено је 3.470 сати. У новембру је одржан један семинар 

под називом  „Од квалитетног наставника до успешног и задовољног ученика“ Семинар носи 16 сати стручног усавршавања. 

Семинару су учестовало 23 запоселих. 

Семинари који су похађали запоследи  у току школске 2017-2018.године у ОШ „Иво Андрић“ Прањани су: 

1. „Од квалитетног наставника до успешног и задовољног ученика“ ( 16 сати)- реализован у школи, организатор 

координатор СУ 

2. Зимски сусрети учитеља Србије (8 сати) 

3. Архимедес (8 сати) 

4. Обука учитеља за први разред (24 сата) 

5. Обука наставника за пети разред (24 сата) 

6. Настава програмирања у петом и шестом разреду (12 сати) 

7. Програми информатичких технологија у основном и средњем образовању (16 сати) 

8. Самовредновање у функцији школе (16 сати) 

9. Е-дневник (16сати) 

10. Туризам и географија (10 сати) 

11. Друштво директора Србије (3 дана) 

 

 

Табела 1: укупно сати стручног усавршавања 

 
 

Запослени 

Број сати стручног усавршавање 

 

У установи Ван установе Укупно: 

Директор 92 40 132 

Наставници 1402 748 2.150 

Учитељи 325 392 717 

Стручни сарадници 415 56 471 

 

Укупно: 

 

2.234 1.198 3.470 

 

Табела 2: 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 

Обележавање мисије ,,Халијард“ 
пратилац 

слушалац 

ОШ ,,Иво Андрић“, 
Прањани 

 16.9.2017. 

извештај 4 

 

Предавање и презентација 
,,Породичног приручника за 

понашање у ванредним 

ситуацијама“ 

слушалац 
ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани 5.10.2017. 
извештај 2 

 Обележавање Дана школе слушалац 
ОШ ,,Иво Андрић“, 
Прањани, 12.10.2017. 

извештај 
 

5 

 
Презентација приручника 

Креативног центра 
слушалац 

ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани, 26.10.2017. 

извештај 

 
2 

 

Састанак подружнице АССМО за 
Моравички округ 

Предавање „Програм заштите 

ученика од насиља- интервентне 
активности“ 

 
учесник 

Економска школа у 
Чачку 

28.11.2017. 

Извештај,  2 

 
Студијско путовање – посета 

Природњачком центру Свилајнац 
пратилац 

15.10.2017. 

Природњачки центар 
Свилајнац 

извештај, Летопис 

школе 

 

2 

 

Састанак подружнице АССМО за 

Моравички округ 

Радионица „Интерактивни метод у 
настави“  

учесник Економска школа у 

Чачку 

15.01.2018. 

Извештај, 

потврда 

4 
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Угледни час са наставницом хемије 

драганом Бабовић 
,,Атом и структура атома'' 

Организација 

и реализација 
часа 

26.12.2017. 

Брезна 
7.разред 

Извештај, припрема 
 

8 сати 

 Угледни час  Часовник слушалац 13.12.2017 извештај о часу 4 сата 

 посета класичних часова слушалац   36 сати 

 
организатор и аутор квизова 

Свезналица и Знање је благо 

 12.1.2018. извештај 20 сати 

 

Митровдански дани“    у Брезни Координација 

          с 

Брезна 

08.11.2017.. 

 

Извештај 

Видео материјал 

 

2 сата 

 Савиндан учесник 
27.01.2018. 
 

Извештај 
 
6 сата 

 састанци актива директора учесник  извештај 10 сати 

Укупно сати     92 

ЈЕЛЕНА 

АЛЕКСАНДРОВ 

проф.историје 

Обележавање „Мисије Халијард“ учесник 

16.9.2017. 

ОШ“Иво Андрић“ 

Прањани 

Летопис школе 
 
2 

Студијско путовање „Траговима 

Другог српског устанка“(Таково-

ГМ-Чачак) 

организатор,  

реализатор 

23.9.2017. ОШ“Иво 
Андрић“ 

Прањани 

 

Извештај,записник 

Стручног већа 

 

6 

Изложба „800 година од крунисања 
Стефана Немањића“ 

организатор,  
реализатор 

27.9.2017. 

Гимназија 

Г.Милановац 

Извештај, 

фотографије,записник 

стручног већа 

 
6 

 
 
 

Обележавање 150.година д рођења 

Божидара Терзића 
слушалац 

29.9.2017. 
Брдо мира 

Г.Милановац 

Извештај 
 

2 

 Сценски приказ и изложба 

„125.година од рођења Иве 
Андрића“ 

слушалац 

9.10.2017. 

Гимназија 
Г.Милановац 

записник Стручног већа 
 

2 

 
Дан школе -90.година постојања 

школе у Гојној Гори 
посматрач 

12.10.2017. 

ОШ“Иво Андрић“ 
Прањани 

Летопис школе 
 

2 

 
Студијско путовање – посета 

Природњачком центру Свилајнац 
пратилац 

15.10.2017. 

Природњачки центар 
Свилајнац 

извештај, Летопис 

школе 

 

2 

 Представа „Папагај“-Дом културе 

ГМ 
пратилац 

15.11.2017. 

Дом културе ГМ 

Дневник рада одељења 

III-3 

 

3 

 Пројекат-„ Енглеске хероине у 
Србији током Првог св.рата“ 

Изложба „Мале сиве препелице“ 

 

аутор,реализа

тор 

22.12.2017. 

Гимназија 
Г.Милановац 

Записник Стручног већа 
друштвених наука, 

Стручног већа страних 

језика,фотографије 

20 

 
Активно учење у настави 

Корелативни час –Хрватска и 
Словенија (историја-географија) 

аутор,реализа

тор 

26.12.2017. 
ОШ“Иво Андрић“ 

Прањани 

 

Сценарио, записник 
Стручног већа, 

материјал за час, 

евалуациони листићи 

8 

 
Квиз „ Знање је благо“ сарадник 

11.1.2018. 

ОШ“Иво Андрић“ 

Прањани 

извештај о раду 7 

 
Прослава –Дана града 

165 година од оснивања 
слушалац 

17.1.2018. 
Дом културе 

Г.Милановац 

лични извештај, 
Дневник рада одељења 

III-3 

2 

 
Против пожарна обука 

предавач Зоран Лекић 
слушалац 

8.3.2018. 
ОШ“Иво Андрић“ 

Прањани 

записник Наставничког 

већа 
2 

 
Предавање „Досије Његоша“ слушалац 

16.3.2018. 

Гимназија 

Г.Милановац 

Извештај школе 2 

 
Општинско такмичење 
осноних школа 

реализатор 

17.3.2018. 

ОШ„Таковски 

устанак“Таково 

диплома ученика, ранг 

листа 
такмичења,записник 

Стручног већа 

6 

 
Општинско такмичење-гимназија и 

средњих школа 
реализатор 

24.3.2018. 
ЕТШ „Књаз 

Милош“ГМ 

ранг листа такмичења, 

записник Стручног већа 
5 

 Пројекат-„ Енглеске хероине у 

Србији током Првог св.рата“ 
Сценски наступ „О, смрти драга 

моја више и не размишљам“-  

аутор, 
реализатор 

29.3.2018. 

Свечана сала 

Гимназија 

фотографије, сценарио, 
записник Стручног већа 

6 

 
Интегративни час 

Енглеска 

аутор,реализа

тор 

10.4.2018. 

ОШ“Иво Андрић“ 
Прањани 

припрема за час, 
материјал за час, 

евалуациони листићи, 

записник Стручног већа 

8 
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Окружно такмичење 

основних школа 
реализатор 

22.4.2018. 

ОШ „Таковски 
устанак“Таково 

ранг листа 

такмичења,записник 
Стручног већа 

7 

 
 

 
Дан школе –гимназија 

 

 
Евалуација уџбеника издавачке 

куће Клет, Нови логос, Фреска 

радионице 
 

 

 
посматрач 

 

 
 

 

реализатор, 
водитељ 

23.4.2018. Гимназија 

Г.Милановац 
 

 

 
10-30.4.2018. 

ОШ“Иво Андрић“ 

Прањани 
 

 

 

Извештај школе 
 

 

 
 

уовори са издавачком 

кућом клет, материјал 
са радионица, писак 

учесника 

 

 
2 

 

 
 

 

 
21 

 Матурантски плес 
 

посматрач 
18.5.2018 

ТргГ.Милановац 
извештај школе 2 

 Јавни час „Упознај свој крај“ 
ученици треће четири и 

проф.љиљана Челиковић 

слушалац 
21.6.2018. 

Гимназија 
запианик Стручног већа 2 

укупно     146 

ДАНИЈЕЛА 

РАКИЋЕВИЋ 

педагог 

Обележавање мисије ,,Халијард“ 
пратилац 
слушалац 

ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани 

 16.9.2017. 

извештај 4 

 

Предавање и презентација 
,,Породичног приручника за 

понашање у ванредним 

ситуацијама“ 

слушалац 
ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани 5.10.2017. 
извештај 2 

 Обележавање Дана школе слушалац 
ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани, 12.10.2017. 

извештај 

 
5 

 
Презентација приручника 

Креативног центра 
слушалац 

ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани, 26.10.2017. 

извештај 

 
2 

 

 

Састанак подружнице АССМО за 

Моравички округ 
Предавање „Програм заштите 

ученика од насиља- интервентне 

активности“ 

 

учесник 

Економска школа у 

Чачку 

28.11.2017. 

Извештај,  2 

 
Студијско путовање – посета 

Природњачком центру Свилајнац 
пратилац 

15.10.2017. 

Природњачки центар 

Свилајнац 

извештај, Летопис 

школе 

 

2 

 

Састанак подружнице АССМО за 
Моравички округ 

Радионица „Интерактивни метод у 

настави“  

учесник Економска школа у 
Чачку 

15.01.2018. 

Извештај, 
потврда 

4 

 

Угледни час са наставницом хемије 

драганом Бабовић 

,,Атом и структура атома'' 

Организација 

и реализација 

часа 

26.12.2017. 

Брезна 

7.разред 

Извештај, припрема 
 
8 сати 

 
Угледни час  Часовник слушалац 13.12.2017 извештај о часу 4 сата 

 
организатор и аутор квизова 

Свезналица и Знање је благо 

 12.1.2018. извештај 20 сати 

 
организатор обуке за фризуре  24,25,26,30.1.2018.  10 сати 

 
Митровдански дани“    у Брезни Координација 

          

слушалац 

Брезна 
08.11.2017.. 

 

Извештај 
Видео материјал 

 

 
2 сата 

 
Предавање: прављење белезака и 

начин читања“5-8.разреда 

 Прањани извештај 36 сати 

 Савиндан учесник 
27.01.2018. 

 
Извештај 

 

6 сата 

 
координатор УП организатор током године записник 33 сата 

 
Израда школске документације координатор током године израда документа 20 сати 

 интегративни час рреализатор 22.2.2018. извешзај 8 сати 

 проблемска настава реализатор 30.3.2018. извештај 8 сати 

 
„ Енглеске хероине у Србији током 

Првог св.рата“ 
слушалац 

29.3.2018. 

Свечана сала Гим 
фотографије 2 сата 

 истраживање о оцењивању реализатор нов-јануар 2018. презентација 12 сати 

 истраживање критеријумски тест аутор-реализ 6.8.9.јун 2018. анализа извештај 20 сати 

 истраживање нове метода учења аутор март –јун 2018. извештај 10 сати 

 посете часова 10 слушалац током године извештај 40 сати 

 општинско такмичење из биологије организатор 17.3.2018. извештај 8 сати 
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 Ревије фризура организатор фебруар 2018. извештај 10 сати 

 педавања и обука за родитеље организатор  мај 2018. презентација извештај 9 сати 

 обука против пожарства слушалац  извештај 2 

 школска комисија ЗИ комисија 18.19.20. решења 16 

укупно     305 

ДРАГАНА 

БАБОВИЋ 

проф.хемије 

ИОП-за ученике 
(7.разред) 

Писање и 

примењивање 

 

Током целе школске 

године 

 

Планови, извештаји 
 
10 сати 

 
ИОП-за ученике 
(8.разред) 

Писање и 

примењивање 

 

Током целе школске 

године 

 

Планови, извештаји 
 
10 сати 

 
Мисија Халијард Посматрач 

16.09.2017., 

Прањани 
Извештај, слике 

 

2 сата 

 
Дан школе Посматрач 

12.10.2017. 

Гојна Гора 
Извештај, слике 

 

2 сата 

 
Студијско путовање у Свилајнац-

Природњачки музеј 

Организација 

и вођење 
ученика 

15.10.2017.год 

Свилајнац 
Извештај, слике 6 сати 

 

Студијско путовање- Сајам науке 

Организација 

и вођење 

ученика 
 

16.12.2017.год 

Београд 
Извештај, слике 6 сати 

 Интегративни час, 

Биологија-хемија 
,,Издвајање хлорофила из листа'' 

 

Реализатор 4.12.2017. Извештај, припрема 
 
8 сати 

 Угледни час са педагогом школе, 

Данијелом Ракићевић 
,,Атом и структура атома'' 

Организација 

и реализација 
часа 

26.12.2017. 

Брезна 
7.разред 

Извештај, припрема 
 

8 сати 

 Квиз ,,Знање је благо''-аутор и 

реализатор 

Данијела Ракићевић 

Састављање 

питања из 

хемије 

децембар Захвалница 
 
2 сата 

 

Савиндан Посматрач 
27.01.2018. 
Техничка школа 

,,Јован Жујовић'' 

Извештај 
 

2 сата 

 
Предавање ,,Вођење педагошке  

документације'' 
Учесник 

5.02.2018.год 
Техничка школа 

,,Јован Жујовић'' 

Извештај 
 

2 сата 

укупно           58 

МИРЈАНА 
МАТОВИЋ 

проф.енг.јез. 

Обележавање мисије Halyard у 

Прањанима 

слушалац/пос

матрач 
Прањани, 16. 9. 2017. Извештај, слике 

2 

 

 Светски дан језика реализатор 
Каменица, 26. 9. 

2017. 
Извештај, слике 

6 

 

 Школски јесењи крос организација 
Каменица, 28. 9. 

2017. 
Извештај 

3 

 

 Дечја недеља организација 
Каменица, 2.-6. 10. 

2017. 
Извештај, слике 

6 

 

 Прослава Дана школе 
слушалац/пос

матрач 

Гојна Гора, 12. 10. 

2017. 
Извештај, слике 

2 

 

 Општински крос у Г. Милановцу пратилац 
Г. Милановац, 14. 10. 

2017. 
Извештај 

3 

 

 Дан школе у Брезни 
слушалац/пос

матрач 
Брезна, 8. 11. 2017. Извештај, слике 

2 

 

 Тим за инклузивно образовање члан 
Каменица, период 

семтембар-новембар 

ИОП за ученика, 

извештаји са састанака 

5 

 

 
Оснивање Клуба родитеља и 

наставника 
председник 

Прањани, 28. 11. 

2017. 
Извештај са састанка 

3 

 

 
Учешће у припреми квиза ''Знање је 

благо'' 
координатор 

Прањани, 11.  1. 
2018. 

Извештај, слике 
 

4 

 
Огледни час – Драгана 

Стефановић/Снежана Мијаиловић 
слушалац/пос

матрач 

Гимназија- Г. 
Милановац, 20. 12. 
2017. 

Извештај, слике 
3 
 

 
Јавни час, изложба – Јелена 

Александров и Катарина 
Ристановић 

слушалац/пос
матрач 

Гимназија- Г. 
Милановац, 22. 12. 
2017. 

Извештај, слике 
2 
 

 Тим за инклузивно образовање члан 
Каменица, период 
децембар-фебруар  

ИОП за ученика, 
извештаји са састанака 

 
5 

 
Прослава Савиндана – школске 

славе 
координатор 

Каменица, 27. 1. 
2018. 

Извештај. слике 
 

3 
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 Приредба поводом 8. матра 
Слушалац/по

сматрач 
Каменица, 8. 3. 2018. Извештај 

 

2 

 
Окружно такмичење из енглеског 

језика  за средње школе 
Прегледач 

Гимназија, Г. 
Милановац, 18. 3. 

2018. 

Извештај 
 

10 

 
Презентација уџбеника у издању 
Издавачке куће Фреска и стручно 

предавање о примени истих 

Присуство 

(слушалац) 
Чачак, 21. 4. 2018. Потврда 

 

1 

 
Дан школе Гимазије ''Таковски 

устанак'' 

Слушалац/по

сматрач 

Гимназија, 23. 4. 

2018. 
Извештај 2 

 
Евалуација уџбеника у издању 

Издавачких кућа Клет, Фреска, 

Нови Логос 

Евалуатор - 

водитељ 

радионице 

Прањани – 
Гимназија, 8. 5. 2018. 

Извештај са радионице 
15 
 

 
12. школска сцена ''Свети Сава у 

мојој кући'' 
Посматрач 

Каменица, 10. 5. 
2018. 

Извештај 
 
2 

 
Пријемни испит за двојезично 

одељење 

Дежурство/пр

егледач 

Гимназија, 26. 5. 

2018. 
Извештај 

 

10 

 Тим за инклузивно образовање члан 
Каменица, период 

март-јун 2018. 

ИОП за ученика, 
извештаји са састанака, 

Мишљење о раду с 

учеником 

 

5 

 
Учешће у раду Клуба родитеља и 

наставника 
председник Брезна, 30. 5. 2018. Извештај 

3 

 

 
Приредба поводом завршетка 

школске године 
Присуство 
(слушалац) 

Каменица, 28. 6. 
2018. 

Извештај 
 

2 

укупно     101 

БОЈАНА РАЦИЋ 
проф.нем.јез. 

Интерна обука наставника-стручно 
усавршавање наставника(законски 
оквир,компетенције 
наставника,самовредновање,извеш
тавање,документ о вредновању) 

 
слушалац, 
посматрач 

 
31.8.2017. 
Наставничка 
канцеларија 
10.00 

 
Потврда о присуству 

1 

 Обележавање Европског дана 
језика 

учесник 26. 9. 2017. 
Свечана сала, 
12.00 

 
фотографије 

6 

 Обележавање  
Дана школе 

слушалац, 
посматрач 

17. 10. 2017. 
Свечана сала 
10:00 

 
фотографије 

2 

 Присуство програму поводом 
обележавања Савиндана  

слушалац, 
посматрач 

27.1.2018. 
Свечана сала, 
10.00 

 
фотографије 

2 

 Изложба књига о Светом Сави  
посматрач 

29.1. 2018. 
ОШ ,,Милица 
Павловић”,  
библиотека 

 
 

2 

 Spring alive – Пролеће уживо Посматрач, 
слушалац 

16.05.2017.  
 Кабинет за            
биологију 

потврда 2 

 Интерактивна табла учесник 22.08.2017. фотографије 8 

 Организација Школског такмичења 

из немачког језика    

Члан жирија 23.01.2018 

учионице 7,8 

тестови, 

извештај 

6 

 Организација Општинског 
такмичења из страних језика    

 

Члан жирија 03.03. 2018. 
ОШ ,,Милица 

Павловић” 

 

 
потврда 

6 

 Школска сцена  
посматрач 

Школа 

10.05.2018. 

фотографије        1 

 Обука противпожарне заштите учесник 08.03.2018. 

наставничка 

канцеларија 

записник 1 

 Презентација нових уџбеника  

за пети разред 

слушалац 21.03.2018. 

ОШ ,,Драгиша 

Мишовић“ 

уверење 1 

  
Umweltschutz 

Организатор, 
реализатор 

11.04.2018. 
ОШ ,,Иво Андрић“  

Прањани 

Фотографије,  
извештај 

8 

 Дежурање на завршном матурском 
испиту из математике 

Дежурни 
наставник 

19.06.2018. 
ОШ ,,Момчило 

Настасијевић“  

Горњи Милановац 

решење 3 
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 Дежурање на завршном матурском 

испиту из комбинованог теста 

Дежурни 

наставник 

20.06.2018. 

ОШ ,,Танаско Рајић“ 
Чачак 

решење 3 

 манифестације у школи посматрач током године извештаји 3 

укупно     55 

БРАНКА 
СТАНОЈЕВИЋ 
наставник .еј 

Обележавање мисије Halyard у 
Прањанима 

слушалац/пос
матрач 

Прањани, 16. 9. 2017. Извештај, слике 
2 
 

 
Светски дан језика реализатор Каменица, 26. 9. 2017. Извештај, слике 

6 
 

 
Школски јесењи крос организација Каменица, 28. 9. 2017. Извештај 

3 
 

 
Дечја недеља организација 

Каменица, 2.-6. 10. 
2017. 

Извештај, слике 
6 
 

 
Прослава Дана школе 

слушалац/пос
матрач 

Гојна Гора, 12. 10. 
2017. 

Извештај, слике 
2 
 

 
Дан школе у Брезни 

слушалац/пос
матрач 

Брезна, 8. 11. 2017. Извештај, слике 
2 
 

 
Интегративни час  

Реализатор и 

учесник 

Брезна  

30.01.2018. 

Извештај 

Видео материјал 
 

8 сати 

 
Митровдан- дан школе у Брезни присуство 

 Брезна 
08.11.2017. 

Извештај 6 сати 

 
Квиз,, Знање је благо“ учешће 

Прањани 

  11.01. 2018.       

      Извештај 

 
2 сата 

 
Савиндан- школска слава реализатор 

Каменица 

27. 01. 2018 
 Извештај 6 сата 

 
промоција уџбеника слушалац март.2018. извештај 6 сати 

 
Течински дани слушалац април.2018. извештај 2 сата 

 Приредба у Брезни слушалац јун 2018. извештај 2 сата 

укупно     53 

МИЛКА ОБРЕНИЋ 
проф.тех.иинф 

Обука  за рад на интерактивној 
табли 

слушалац  
Прањани 

22.08.2017. 

 
Извештај 

Видео материјал 

Потврда  

 
8 сати 

 
Обележавање Мисије Халијард слушалац 

Прањани 
Галовићи 

16.9.2017. 

Извештај 

Видео материјал 
2 сата 

 
Ревија фризура 

Учесник 

жирија 

Каменица 

6.10.2017 

Извештај 

Видео материјал 
2 сата 

 
Дан школе у Прањанима 

Прослава  на Гојној Гори 

Учесник . Г.Гора 

12.10.2017. 

Извештај 

Видео материјал 
улазница 

2.сата 

 Митровдански дани“    у Брезни Координација 

          

слушалац 

Брезна 

08.11.2017.. 

 

Извештај 

Видео материјал 

 

 

4 сата 

 
Модна ревија и такмичење ученика 
за најбољу фризуру 

Учесник 
жирија  

Каменица 
29..12.2017.  

Извештај 
Видео материјал 

2 сата 

 
Прослава Школске славе-Савиндана слушалац 

Брезна 
Срезојевци 

27.01.2018. 

Извештај 
Видео мат  

 

4 сата 

 
Интегративни час  

Реализатор и 

учесник 

Брезна  

30.01.2018. 

Извештај 

Видео материјал 
 

8 сати 

Укупно     32 
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ДРАГАНА ЛЕЧИЋ, 
проф.ТИТ, ТИО, 
ИНФ. 

Противпожара обука слушалац 
8.3.2018. ОШ „Иво 

Андрић“, Прањани 
уверење 2 

 Обука ЕС-Дневника слушалац 11.03. „Техничка 

школа“ , Крагујевац 

извештај 8 

 Филм „Паметно и безбедно“ посматрач 19.03. ОШ „ Иво 

Андрић“, Прањани 

извештај 2 

 Презентација уџбеника за 5. Разред 

„ ДАТА СТАТУС“ 

слушалац 21.03. ОШ „ Драгиша 

Мишовић“, Чачак 

уверење 2 

 Презентација уџбеника 
 „ Клет“ 

слушалац 
15.04. Агрономски 

факултет, Чачак 
уверење 2 

 Презентација уџбеника 

 „ Логос“ 

слушалац 15.04. Агрономски 

факултет, Чачак 

уверење 2 

 Обука ЕС-Дневник , учитељи предавач 20.04.ОШ „Иво 

Андрић „, Прањани 

извештај 8 

 
Ианформациони систем за 
енергетски менаџмент 

слушалац 

11.06. „ Техничка 

школа“, Горњи 

Милановац 

извештај 4 

 
Члан чколске комисије за ЗИ посматрач 

17.18.19.06. ОШ „ 
Иво Андрић“, 

Прањани 

извештај 16 

Укупно     46 

МИЛЕВА ГЛИШИЋ 
проф. 
математике 

Обележавање мисије „Халијард“  
Посматрач/пр

атилац 

ОШ „Иво Андрић“ 
Прањани, Галовићи 

16.9.2017. 

Извештај 2 

 
Дан школе присуство 

Г. Гора 

12.10.2017. 
Извештај 2 сат 

 
Митровдан- дан школе у Брезни присуство 

 Брезна 

08.11.2017. 
Извештај 2 сат 

 
Квиз,, Знање је благо“ учешће 

Прањани 
  11.01. 2018.       

      Извештај 
 

7 сата 

 
Савиндан- школска слава реализатор 

Каменица 

27. 01. 2018 
 Извештај 4 сата 

 
Противпожара обука слушалац 

8.3.2018. ОШ „Иво 

Андрић“, Прањани 
уверење 2 

 Презентација квиза „ Мост  

математике“ 

Посматрач/ 

Слушалац 

13.02.2018. ОШ“ 

Драгиша Мишовић“ 
Чачак 

Потврда  

2  

 Општинско такмичење Учесник 24.02.2018. 

ОШ“Свети Сава“ 

Горњи Милановац 

Извештај  

2 

 

 Општинско такмичење Освојено 1. 

место 

24.02.2018. 

ОШ“Свети Сава“ 

Горњи Милановац 

Извештај  

3 

 

 
Математичко такмичење 
„Мислиша“ 

Координатор 

ОШ“Иво Андрић“ 

Прањани 

08.03.2018. 

Сертификат 6  

 Сарадник у спровођењу 
Општинског такмичења из 

биологије 

Дежурни 

наставник 

ОШ“Иво Андрић“ 
Прањани 

17.03.2018. 

Извештај 5  

 
Окружно такмичење 

Дежурни 

наставник 

ОШ „Свети Сава“ 
Чачак, 

25.03.2018 

Извештај 3  

 
Окружно такмичење 3. место 

ОШ „Свети Сава“ 

Чачак, 
25.03.2018 

Извештај 4  

 
Презентација уџбеника ИК Клет и 

Логос 
Слушалац 

Агрономски 

факултет Чачак, 
15.04.2018. 

Потврда 4  

 
Предавање против пожарна 
заштита 

Слушалац 

ОШ“Иво Андрић“ 

Прањани 

08.03.2018. 

Извештај 2  

 Истраживање: Ставови насатавника 

о оцењивању и Мишљење ученика 

7. и 8. разреда о осенама и 
оцењивању 

Слушалац 
ОШ“Иво Андрић“ 

Прањани 

08.03.2018. 

Извештај 2  

 Новине у програму наставе 

математике у петом разреду 

основне школе 

Слушалац 

ОШ“ Ратко 

Митровић“ 

Чачак, 

Потврда 2  
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18.04.2018. 

 
Манифестација „Теочински дан“ Посматрач 

Теочин, 

20.04.2018. 
Извештај 2  

 Присуствовање „Школској сцени“ Посматрач ОШ „Иво Андрић“ 
Прањани, 

11.05.2018. 

Извештај  
2  

 Прегледање тестова са ЗИ Прегледач OШ „ Краљ 
Алксандар 1“ Г. 

Милановац, 

19.06.2018. 

Извештај  

10 

 
 Приредба за крај школске године Посматрач ОШ „Иво Андрић“ 

Прањани, 

28.06.2018. 

Извештај  

2  

укупно     77 

МИРЈАНА МАЋИЋ 
проф.разредне 
наставе 

Обележавање мисије ,,Халијард“ 
пратилац 

слушалац 

ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани 
 16.9.2017. 

извештај 4 

 Предавање и презентација 

,,Породичног приручника за 

понашање у ванредним 
ситуацијама“ 

слушалац 
ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани 5.10.2017. 
извештај 2 

 
Обележавање Дана школе слушалац 

ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани, 12.10.2017. 

извештај 

 
5 

 Презентација приручника 
Креативног центра 

слушалац 
ОШ ,,Иво Андрић“, 
Прањани, 26.10.2017. 

извештај 
 

2 

 
Успех и владање на крају првог 
тромесечја 

слушалац 
ОШ ,,Иво Андрић“, 
Прањани 17.11.2017. 

Записник са 
Наставничког већа 

2 

 
Посета угледном часу слушалац 

ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани 13.12.2017. 

 

извештај 
 

2 

 
 

Обележавање почетка нове школске 

године 

Активност- 
подизање 

заставе 

ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани, 1.9.2017. 

извештај 

фотографије 
2 

 
Предавање о безбедности у 

саобраћају 
предавање 

ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани, 23.9.2017. 

извештај 

фотографије 
2 

 
Обележавање Дечје недеље 

више 

активности 

ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани,  2.10.-
8.10.2017. 

извештај 

фотографије 
15 

 
Дан здраве хране 

излагање 

радионица 

изложба 

ОШ ,,Иво Андрић“, 
Прањани, 16.10.2017. 

извештај 
фотографије 

5 

 Посета градској библиотеци у 

Прањанима 
посета 

ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани, 18.10.2017. 

извештај 

фотографије 
2 

 Позоришна представа ,,Принцеза и 

Жабац“ 
представа 

ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани, 30.10.2017. 

извештај 

фотографије 
2 

 
Посета школској библиотеци  посета 

ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани, 6.11.2017. 

извештај 

фотографије 
2 

 
Посета ,, Планетаријуму“ посета 

ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани, 27.12.2017. 

извештај 

фотографије 
2 

 Кићење јелке од рециклираног 

материјала 
радсионица 

ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани, 29.12.2017. 

извештај 

фотографије 
2 

 
Прослава Савиндана приредба 

ОШ ,,Иво Андрић“, 
Прањани, 27.1.2018. 

извештај 
фотографије 

2 

 
Маскенбал у школи 

реализатор 

пратилац 

ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани, 13.2.2018. 

извештај 

фотографије 
2 

 
Фестивал маске 

реализатор 
пратилац 

КУД ,,Абрашевић“, 
Чачак 25.2.2018. 

извештај 
фотографије 

2 

 
Прослава 8.марта 

пратилац 

слушалац 

ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани, 8.3.2018. 
фотографије 2 

 
Такмичење у рецитовању - школско 

реализатор 
пратилац 

ОШ ,,Иво Андрић“, 
Прањани, 23.3.2018. 

извештај 
фотографије 

2 

 
Екскурзија ученика од 1- 4.р. 

реализатор 

пратилац 
Београд 28.4.2018.. 

извештај 

фотографије 
8 

 
Крос РТС-а 

реализатор 
пратилац 

ОШ ,,Иво Андрић“, 
Прањани, 11.5.2018. 

извештај 
фотографије 

2 

 Њ.К.В. Карађорђевићи у нашој 

школи 
пратилац 

ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани, 28.5.2018.. 

извештај 

фотографије 
2 
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Обилазак највеће макете на Балкану 

пратилац 

слушалац 

Горњи Милановац 

28.5.2018.. 

извештај 

фотографије 
2 

 Спортски дан за крај школске 
године 

реализатор 
пратилац 

ОШ ,,Иво Андрић“, 
Прањани, 14.6.2018. 

фотографије 2 

укупно     77 

МИЛКА ЈОРОВИЋ 
проф.физике 

СТРУЧНО САВЕТОВАЊЕ ЗА 

НАСТАВНИКЕ ФИЗИКЕ-
лабораторијске вежбе у настави 

физике ( одређивање индекса 

преламања стакла помоћу закона 
преламања светлости ) 

 

ДРАГАН 
АНДРИЋ, 

ПРОФЕСОР 

ФИЗИКЕ 

Регионални центар за 

професионални 
развој запослених у 

образовању 

Чачак, 14.12.2017.год. 

 

 
Потврда која није још 

издата 

 

 
2 сата 

 

 ТЕМА “ СРЦЕ” Ученици и 

наставници       
О.Ш. Филип 

Филиповић у 

Чачку 

Регионални центар 

Чачак, 27.12.2017. 
год. 

  

2 сата 

  

Школско такмичење из физике 

 

Организација 

О.Ш. „Иво Андрић“, 

Прањани (издвојено 

одељење Брезна), 
25.01.2018. год. 

 

Извештај 

 

2 

  

Савиндан 

 

Посматрач 

О.Ш. „Иво Андрић“, 

Прањани и 

Срезојевци, 
27.01.2018. год. 

 

Извештај 

  

2 

 Производња, пренос и коришћење 

електричне струје са освртом на 
живот и дело Николе Тесле 

( интегративна настава ) 

 

Предавач/изл
агач 

О.Ш. „Иво Андрић“, 

Прањани (издвојено 
одељење Брезна), 

30.01.2018. год. 

 

Извештај 

 

2 

  

Општинско такмичење из физике 

Организација/

комисија за 
прегледање 

радова 

О.Ш. „Краљ 

Александар I“, 
Горњи Милановац, 

18.02.2018.год. 

 

Извештај 

 

8 

  
Васпитање некада и сада 

  
 

Посматрач 

О.Ш. „Иво Андрић“, 
Прањани (издвојено 

одељење Каменица), 

21.02.2018. год. 

 
Извештај 

 
2 

  
Дан посвећен Светом Сави 

( интегративна настава) 

 
Реализатор/по

сматрач 

О.Ш. „Иво Андрић“, 
Прањани (издвојено 

одељење Каменица), 

21.02.2018. год. 

 
Извештај 

 
2 

 Самовредновање у функцији 

развоја школа/установа 

Слушалац/по

сматрач 

Регионални центар 

Чачак, 3.03.2018. год. 

и 4.03.2018.год. 

 

Потврда 

 

16 

 Противпожарна обука Слушалац О.Ш. „Иво Андрић“, 

Прањани, 8.03.2018. 

год. 

Потврда 2 

 

 Окружно такмичење из физике Организација 
и вођење 

ученика 

О.Ш. „Милинко 
Кушић“, Ивањица, 

10.03.2018.год. 

Извештај 8 

  
Дан посвећен природи 

( интегративна настава) 

 
Реализатор/по

сматрач 

О.Ш. „Иво Андрић“, 
Прањани (издвојено 

одељење Каменица), 

11.04.2018. год. 

 
 

Извештај 

 
 

2 

 Аналитичко истраживање-шта 
ученици мисле о оценама и 

оцењивању 

 
Слушалац 

О.Ш. „Иво Андрић“, 
Прањани, 

14.03.2018.год. 

 
Извештај 

 

 
2 

  

ИОП за ученика 

 

Писање и 

припремање 

О.Ш. „Иво Андрић“, 

Прањани, током 

другог полугодишта, 

8.разред 

Планови/извештај  

5 

  
ИОП за ученика 

 
Писање и 

припремање 

О.Ш. „Иво Андрић“, 
Прањани (Каменица) 

током другог 

полугодишта, 
7.разред 

 
Планови/извештај 

 
5 

 Дежурство на завршном испиту из 

српског 

 

Посматрач 

О.Ш. „Краљ 

Александар I“, 
Горњи Милановац, 

18.06.2018.год. 

 

Извештај 

 

8 

укупно     70 

ИВАНА МИЛЕКИЋ 
проф.историје 

Обележавање годишњице мисије 

Халијард 

 

присуство 

Прањани 

16. 09. 2017 

 

Извештај 

 

2 сата 
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Амбијентално учење,, Траговима 

Другог српског устанка“ 
реализатор 

Таково,Г.Милановац 

и Чачак 

23.09.2017. 

Извештај 

Видео материјал 
6 сата 

 
Обележавање Дечије недеље  

реализатор 

Каменица 

2- 6. 10.2017 

Извештај 

 

 

2.сата 

 Дан школе присуство 
Г. Гора 

12.10.2017. 
Извештај 2 сат 

 Митровдан- дан школе у Брезни присуство 
 Брезна 

08.11.2017. 
Извештај 2 сат 

 
Квиз,, Знање је благо“ учешће 

Прањани 
  11.01. 2018.       

      Извештај 
 

2 сата 

 
Савиндан- школска слава реализатор 

Каменица 

27. 01. 2018 
 Извештај 4 сата 

 Песнички час песникиње Катарине 
Тодоровић 

присуство 
Прањани 
3.11.2018. 

Извештај 2 сата 

 
Квиз,, Знање је благо“ учешће 

Прањани 

  11.01. 2018.       

      Извештај 

 
2 сата 

 
Савиндан- школска слава реализатор 

Каменица 
27. 01. 2018 

 Извештај 4 сата 

 Предавање поводом Дана 

државности 

          

реализатор 

Брезна          12.02. 

2018. 
Извештај 6 сати 

  Еволуација уџбеника издавачке 
куће Klett - радионица 

учесник 
Прањани   
27.04.2018. 

       уговор 6 сати 

 
Окружно такмичење из историје            учешће 

 

Таково          22. 
о4.2018. 

извечтај 2 сата 

 
Промоција уџбеника - логос присуство 

Чачак          15. 

04.2018. 
потврда 2сата 

 
Итегративни час – Св. Сава реализатор 

Каменица      20. 02 
2018.. 

извештај 4 сата 

укупно     48 

СЛАВИЦА 
ДИЛПАРИЋ 
проф.ТИТ,ТИО,ИНФ 

Противпожара обука слушалац 
8.3.2018. ОШ „Иво 
Андрић“, Прањани 

уверење 2 

 
Обука ЕС-Дневника слушалац 11.03. „Техничка 

школа“ , Крагујевац 
извештај 8 

 
Филм „Паметно и безбедно“ посматрач 19.03. ОШ „ Иво 

Андрић“, Прањани 

извештај 2 

 
Презентација уџбеника за 5. Разред 

„ ДАТА СТАТУС“ 

слушалац 21.03. ОШ „ Драгиша 

Мишовић“, Чачак 

уверење 2 

 
Презентација уџбеника 

 „ Клет“ 
слушалац 

15.04. Агрономски 

факултет, Чачак 
уверење 2 

 
Презентација уџбеника 

 „ Логос“ 

слушалац 15.04. Агрономски 

факултет, Чачак 

уверење 2 

 

Обука ЕС-Дневник , учитељи предавач 20.04.ОШ „Иво 

Андрић „, Прањани 

извештај 8 

 
Ианформациони систем за 
енергетски менаџмент 

слушалац 

11.06. „ Техничка 

школа“, Горњи 

Милановац 

извештај 4 

 одржавање Сајта школе кординатор током године сајт 20 

УКУПНО     50 

СЛОБОДАНКА 
ГАВРИЛОВИЋ 
проф.сепског јез 

Обележавање мисије „Халијард“  
Посматрач/пр

атилац 

ОШ „Иво Андрић“ 

Прањани, Галовићи 

16.9.2017. 

Извештај 2 

 
 

          Дечја недеља 
организатор 

ОШ ,,Иво Андрић'' 

Каменица                      
2-6.10.2017. 

Извештај 3 

  

Дан школе 

 

Учесник 

(представа 
„Еро с оног 

свијета“) 

ОШ ,,Иво Андрић'' 

Гојна Гора 

12.10.2017. 

Изештај,фотографије  

6 

 Песнички час               ( промоција 
збирке „Несташко“ Катарине 

Тодоровић) 

 
слушалац 

ОШ ,,Иво Андрић'' 
Каменица       

3.11.2017.                

 
Извештај 

 
   2 

 
 

Израда паноа и час посвећен Вуку 
Караџићу 

 

аутор 

ОШ „Иво Андрић“  

Каменица 
7.11.2017. 

 

Извештај 

 

3 
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 Митровдан у Брезни 
Слушалац(по

сматрач) 

ОШ „Иво Андрић“ 

Брезна 

8.11.2017. 

Извештај 2 

 
Прослава Нове године (ревија 

фризура, модна ревија ) 
Организатор 

ОШ „Иво Андрић“  

Каменица          
29.12.2017. 

Извештај 3 

 
Учешће у реализацији квиза „Знање 
је благо“ 

Пратилац/пос
матрач 

ОШ „Иво Андрић“ 

Прањани            

11.1.2018. 

извештај 2 

 Обележавање Савиндана  организатор 
ОШ „Иво Андрић“  
Каменица 

27.1.2018. 

извештај 3 

 Тим за инклузивно образовање координатор 

ОШ „Иво Андрић“  

Каменица 
(септембар- јануар) 

Записник са састанка, 

ИОП за ученика, 
извештаји 

3 

 Ученички парламент координатор 

ОШ „Иво Андрић“  

Каменица 

(септембар- јануар) 

Извештај, 
записници 

3 

 Тим за самовредновање  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 

 Тим за професионалну оријентацију кооринатор ОШ „Иво Андрић“ 
Извештаји, записници 
Тима 

3 

 

Први српски устанак и Сретењски 

устав 

 
Ивана Милекић 

слушалац 
ОШ ,,Иво Андрић'' 

Каменица                              

14.2 .2018. 

Извештај 2 

 
 

Дан матерњег језика 

Аутор (израда 

паноа) 

 

ОШ ,,Иво Андрић'' 

Каменица                              
21.2 .2018. 

Извештај 2 

 
Интегративна настава         „Храст 

који нас окупља и чува“ 
учесник 

ОШ ,,Иво Андрић'' 

Каменица      од 
20.2.до 23.2. 2018. 

Извештај 6 

 

Предавање ПУ Горњи Милановац-

Безбедно коришћење интернета, 
насиље као негативна друштвена 

појава, трговина људима 

слушалац 

ОШ ,,Иво Андрић'' 

Каменица                              

7.3..2018 

Извештај 2 

 Приредба поводом 8. марта организатор 

ОШ „Иво Андрић“ 

Каменица       
8.3.2018.         

Извештај  7 

 
Противпожарна обука 

 
Зоран Лекић 

слушалац 

ОШ „Иво Андрић“ 

Прањани       
8.3.2018.         

Извештај 2 

 

„Шта ученици мисле о оценама и 

оцењивању?“ 

 
Данијела Ракићевић 

слушалац 
ОШ ,,Иво Андрић'' 

Прањани            

8.3.2018. 

Извештај 2 

 

 

Општинско такмичење Књижевна 
олимпијада 

 

Дежурство;пр
егледање 

тестова; 

ОШ „Десанка 

Максимовић“   
10.3..2018. 

 

             Извештај  

 

5 

 

 

Светски дан поезије, шума вода, 

долазак пролећа (интегративна 

настава) 

 

учесник 

ОШ ,,Иво Андрић'' 

Каменица                           

10. и 11.4.2018. 

 

Извештај 

 

6 

 
Представљање уџбеника за 5.разред  
Издавачка кућа „КЛЕТ“  

 
слушалац 

Агрономски 
факултет Чачак 

15.4.2018 

 
Потврда 

 
2 

 
Представљање уџбеника за 5.разред 

Издавачка кућа „НОВИ ЛОГОС“ 
 

слушалац 
Агрономски 

факултет Чачак 

15.4.2018 

 
Потврда 

 
2 

 
 

Еколошка акција    „Очистимо наш 
град и општину“ 

 

         Учесник 
(пратилац) 

ОШ ,,Иво Андрић'' 

Каменица           
19.4.2018. 

 

               Извештај  

 

    2  

 
Школска сцена –представа „ Свети 

Сава у мојој кући“ 
Редитељ 

представе 

ОШ „Иво Андрић“  

Каменица 
10.5.2018. 

 

Извештај,фотографије 10 
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Изложба –„Највећа макета на 

Балкану“ 
Посматрач,пр

атилац 

ОШ „Десанка 

Максимовић“   
Горњи Милановац 

1.6.2018. 

Извештај 2 

                Тим за ПО координатор 

ОШ „Иво Андрић“  

Прањани              
током године 

Програм ПО, извештаји 5 

 
 

Тим за инклузивно образовање 

 

коо
рдинатор 

ОШ „Иво Андрић“  

Каменица                   
током године 

Записник са састанка, 

ИОП за ученика, 
извештаји 

 

5 

 

 

Тим за културу, спорт, јавну 

делатност школе 

 

           

координато
р 

 

ОШ „Иво Андрић“  

Каменица                      
током године 

             

            Извештаји 

 

5 

 

 

Завршни испит  

 

прегледач 

ОШ „Десанка 

Максимовић“  Горњи 
Милановац          

18.6.2018. 

 

Решење о задужењу 

 

10 

 
 

Приредба за крај школске године 

 

организатор 

ОШ „Иво Андрић“  

Каменица 

28.6.2018. 

 

Извештај 

 

7 

Укупно сати     124 

ЈЕЛЕНА ГУЈАНИЧИЋ 
професор 
биологије 

ИОП-за ученика 
Писање и 

припремање 

Током целе школске 
године, 8.разред, 

Прањани 

Планови, извештаји 10 сати 

 
Састанак удружења „Сове на 

опрезу“ 
Учесник 

ОШ“ Милица 

Павловић“, Чачак 
Извештај 2 сата 

 Скупштина подружнице Српског 

биолошког друштва „Стеван 

Јаковљевић” Крагујевац – 
Подружница   Чачак 

Учесник 
21.09. 2017., 
Агрономски 

факултет, Чачак 

Извештај 2 сата 

 
  Европски викенд посматрања 
птица (EBW17) 

Организација 

и вођење 

ученика 

01. 10. 2017., 

Овчарско-
кабларска 

клисура 

Извештај, фотографије 6 сати 

 Дан школе у Прањанима Пратилац 12. октобар 2017. Фотографије, извештај 2 сата 

 Студијско путовање 
Организација 
и вођење 

ученика 

15.10.2017. год., 
Природњачки музеј- 

Свилајнац 

Фотографије, извештај 6 сата 

 Митровдан Посматрач 
08. 11.2017. год., 
Брезна 

Фотографије, извештај 2 сати 

 Сајам науке          Водич 
16.12.2017. год., 

Београд 
Фотографије, извештај 6 сати 

 ,,Знање је благо,,, квиз знања 
Састављање 
питања из 

биологије 

Децембар Извештај, захвалница 2 сата 

 Савиндан Посматрач 
27. 01. 2018. год., 

Брезна и Срезојевци 
Извештај, слике 2 сата 

 Интегративна настава-тема „СРЦЕ“ Посматрач 
Регионални центар 

Чачак 
Извештај, слике 2 сата 

 
Формативно оцењивање и 
педагошка документација 

наставника 

Посматрач 
22. 02. 2018. год., 

Регионални центар 

Чачак 

Извештај, слике 3 сата 

 Општинско такмичење Наставник 
17. 03. 2018., 

Прањани 

Ранг листа МПН и 

других организатора 
такмичења 

4 х 3= 12 

6 х 2=12 
2х 1=2 

26 сати 

 Промоција БИГЗ-а Слушалац 
14. 04. 2018., 
ОШ“Милица 

Павловић“ Чачак 

Потврда 2 сата 

 Промоција Клета и Логоса 
        

Слушалац 

15. 04. 2018., 
Агрономски 

факултет 

Потврда 
2 х 2=4 

сата 

 Очистимо Србију Учесник 19. 04. 2018., Брезна Извештај, слике 2 сата 

 Окружно такмичење из биологије 

Организација 

и вођење 
ученика, члан 

комисије 

21.4.2018.године 

ОШ ,,Филип 

Филиповић'', Чачак 

Извештај 2 сата 
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 Припрема за окружно такмичење Наставник 

21.4.2018.године 

 
ОШ ,,Филип 

Филиповић'', Чачак 

Ранг листа МПН и 
других организатора 

1 х 6=6 

2 х 5=10  
4х 4=16 

32 сата 

 
АнАналитичко истраживање, шта 

ученици мисле о о    оценама и о 
оцењивању 

Слушалац 

14.03.2018 године 

ОШ „Иво Андрић“, 
Прањани 

Извештај 2 сата 

 Обука за противпожарну заштиту Учесник 

8.03.2018. године 

ОШ „Иво Андрић“, 
Прањани 

Извештај 2 сата 

 Донаторска приредба Посматрач 
30. 05. 2018. године, 

Брезна 
Извештај 2 сата 

Број сати:     126 

МАРИЈАНА 
МАРКОВИЋ проф. 
биологије 

Интерна обука наставника 

Угледни час 

 

 

слушалац 

Основна Школа 

„Милица Павловић“ 

31.8.2017. 

потврда  

2 

 Издвајање хлорофила из листова 
Интегративни час – биологија и 

хемија 

предавач Основна Школа „Иво 
Андрић“ Прањани 

04.12.2017.     

Запис у дневнику, 
припрема за час и 

фотографије 

8 

 Стабло  
Угледни час 

предавач Основна Школа „Иво 
Андрић“ Прањани  

20.11.2017 

Запис у дневнику и 
припрема за час 

8 

 Обележавање Светског  

дана мониторинга вода  
Посета Лозничкој реци  

Огледни час у природи Теренска 

вежба 

предавач Школа у 

Међународном 
пројекту Еко школа 

Основна Школа 

„Милица Павловић“  
Посета Лозничкој 

реци 18.9.2017.  

Запис у дневнику, и 

фотографије 

8 

 

Komparative Phraseologie Угледни 

час 

посетилац Основна Школа 

„Милица Павловић“  
13.10.2017 

потврда 2 

 
„Волим своју школу“  

Изложба ликовних радова 

посетилац Основна Школа 

„Милица Павловић“ 

15.10.2017. 

потврда 2 

 
„Слике из живота школе“ 
презентација 

посетилац Основна Школа 
„Милица Павловић“ 

17.10.2017. 

потврда 
 

2 

 

Тематски час    „Рециклирање као 
начин чувања животне 

средине“Огледни час-радионица 

Предавач и 
демонстратор 

Школа у 
Међународном 

пројекту Еко школа  

 Основна Школа 
„Милица Павловић 

24.11.2017 у 12h 

Запис у дневнику, 
припрема за час и 

фотографије 

8 

 

Презентација рада Еко школе  
Угледни час 

предавач Школа у 
Међународном 

пројекту Еко школа 

Основна Школа 
„Милица Павловић“ 

10.10.2017.  

Запис у дневнику, 
припрема за час и 

фотографије 

8 

 

„Моја руко,  

зелена јабуко“  
Обележавање Светског дана јабука 

Огледни час-радионица и 

презентација 

слушалац Школа у 

Међународном 
пројекту Еко школа 

Основна Школа 

„Милица Павловић 
16.10.2016 

потврда 2 

 

Обележавање Светског дана 

планина – посета представника 
планинарског друштва 

„Каблар“Угледни час и 

презентација 

асистент Школа у 

Међународном 
пројекту Еко школа 

Основна Школа 

„Милица Павловић 
11.12.2017.“ 

Фотографије учесника 6 

 
Изложба књига на руском језику 

изложба 

посетилац Основна Школа 

„Милица Павловић“  
26.12.2017. 

потврда 2 

 
Вече руске поезије и музике  

Угледни час и презентација 

 

слушалац Основна Школа 

„Милица Павловић“ 

14.11.2017. 

потврда 

 

2 

 
Стручни скуп Корелација у настави 

– природне науке 

учесник Регионални центар 

11.10.2017. 

сертификат 4 

Укупно      70 

ЈЕЛЕНА ЧОЛОВЕИЋ, 
проф.хемије 
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 Противпожарна обука Слушалац О.Ш. Иво Андрић“, 

Прањани 
8.03.2018.год. 

Извештај 2  

 

 
Обука за наставу грађанског 

васпитања 

 

Слушалац 

Регионални центар 

Чачак, 11.03.2018. 

год. 

Уверење о савладаној 

обуци 

8 

 

Обука за спровођење завршног 

испита 

 

 

Дежурни 

наставник 

О.Ш. „Момчило 

Настасијевић“ Горњи 

Милановац 
18.06.2018 године 

 

Решење о дежурству 

 

8 

Укупно      18 

БОЈАН ЂУРОВИЋ 
проф.разредне 
наставе 

Прослава Савиндана Oрганизатор Каменица27.01.2018. Извештај,фотографије 

6 

 Планетаријум, предавање о 

свемирском путовању под 

звезданим шатором 

Вођење 

ученика у 

Прањани,19.02.2018.. Извештај,фотографија 

3 

 Презентација уџбеника-Нова школа Слушалац, 

посматрач, 

пратилац 

Горњи Милановац, 

20.02.2018. 

Потврда 

1 

 Презентација и дискусија уџбеника, 
Едука 

Слушалац, 
посматрач, 

пратилац 

Горњи Милановац, 
20.02.2018. 

Сертификат 
1 

 Фестивал маске Припрема и 
вођење  

Дом културе,Чачак, 
02.03.2018. 

Извештај,фотографије 
3 

 Општинско такмичење из 

математике 

Припрема и 

вођење уче 

ОШ ,,Свети Сава“ 

Горњи 

Милановац,  
05.03.2018. 

Извештај 

3 

 Презентација ЗОВ уџбеника Слушалац Школа – Чачак 

05.02.2018. 

Извештај, фотографије 
1 

 Маскембал Организатор Прањани, 
13.02..2018. 

Извештај,слике 
2 

 Маскембал Организатор Чачак, 01.03.2018. Извештај,слике 6 

 Приредба за 8. март Организатор Каменица 8.03. 2018. Извештај 6 

 Општинско такмичење у 

рецитовању 

Вођење 

ученика 

Норвешка кућа, 

Гор. Милановац 
28.03.2018. 

Извештај 

3 

 Школска сцена 

Фестивал 

позоришног 
стваралаштва 

Слушалац, 

посматрач, 

пратилац 

Каменица 10. 05. 

2018. 

Извештај,фотографије 

1 

 Ђачка екскурзија Организатор Београд 28.04.2018. Извештај,фотографије 6 

 Манифестација 

„Теочински дани“ 

Слушалац,пос

матрач 

школа у Теочину, 

20.04.2018. 

Извештај, фотографије 
1 

 Спортски дани Слушалац, 

посматрач, 

пратилац 

школа у Прањанима, 

14,06,2018. 

Извештај,фотографије 

3 

 Шаховски турнир Слушалац, 

посматрач, 

пратилац 

школа у Богданици, 

1.05.2018. 

Извештај 

1 

 Посета школи у Богданици Организатор Богданица 
16.05.2018. 

Извештај,слике 
6 

 Посета школи у Богданици Организатор Богданица  5.06.2018. Извештај,слике 6 

 Супервизор  Организатор,
излагач 

ОШ ,,Десанка 
Максимовић“ 

Г.Милановац 18,19 и 

20. 06.2018. 

уверење 

8 

 Приредба поводом завршетка 

школске године 

Организатор, 

припрема 

ученика 

школа у Каменици 

28.06.2018- 

Извештај, слике 

6 

Укупно      73 

СЛАВИЦА ЈЕВТОВИЋ 
проф.разредне 
наставе 

Обележавање мисије ,,Халијард“ пратилац 
слушалац 

ОШ ,,Иво Андрић“, 
Прањани 

 16.9.2017. 

извештај  
4 

 Предавање и презентација 
,,Породичног приручника за 

понашање у ванредним 

ситуацијама“ 

слушалац 
ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани 5.10.2017. 
извештај 2 

 
Обележавање Дана школе слушалац 

ОШ ,,Иво Андрић“, 
Прањани, 12.10.2017. 

извештај 
 

5 
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 Презентација приручника 

Креативног центра 
слушалац 

ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани, 26.10.2017. 

извештај 

 
2 

 Успех и владање на крају првог 
тромесечја 

слушалац 
ОШ ,,Иво Андрић“, 
Прањани 17.11.2017. 

Записник са 
Наставничког већа 

2 

 Обележавање почетка нове школске 

године 

реализатор 

пратилац 

ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани, 1.9.2017. 

извештај 

фотографије 
2 

 Предавање о безбедности у 
саобраћају 

реализатор 
пратилац 

ОШ ,,Иво Андрић“, 
Прањани, 23.9.2017. 

извештај 
фотографије 

2 

 
Обележавање Дечје недеље 

реализатор 

пратилац 

слушалац 

ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани,  2.10.-

8.10.2017. 

извештај 
фотографије 

15 

 
Дан здраве хране 

реализатор 
 

ОШ ,,Иво Андрић“, 
Прањани, 16.10.2017. 

извештај 
фотографије 

5 

 
Посета градској библиотеци у 

Прањанима 

реализатор 

пратилац 

ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани, 18.10.2017. 

извештај 

фотографије 
2 

 Позоришна представа ,,Принцеза и 
Жабац“ 

пратилац 
слушалац 

ОШ ,,Иво Андрић“, 
Прањани, 30.10.2017. 

извештај 
фотографије 

2 

 
Посета школској библиотеци  

реализатор 
пратилац 

ОШ ,,Иво Андрић“, 
Прањани, 6.11.2017. 

извештај 
фотографије 

2 

 
Посета ,, Планетаријуму“ 

пратилац 

слушалац 

ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани, 27.12.2017. 

извештај 

фотографије 
2 

 Кићење јелке од рециклираног 

материјала 

реализатор 

пратилац 

ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани, 29.12.2017. 

извештај 

фотографије 
2 

 
Прослава Савиндана 

пратилац 

слушалац 

ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани, 27.1.2018. 

извештај 

фотографије 
2 

Укупно      53 

ЈЕЛЕНА ДРМАНАЦ 
психолог 

Јавни час полазника Групе за српски 
језик и књижевност при 

Регионалном центру за таленте 

Представљање пројекта 
„Раскољник- раскуј своје знање“ 

присуство Дом културе Чачак 
3.10.2017. 

извештај 2 

 Састанак подружнице АССМО за 

Моравички округ 
Предавање „Програм заштите 

ученика од насиља- интервентне 

активности“ 

 

учесник 

Економска школа у 

Чачку 
28.11.2017. 

Извештај,  2 

 Састанак подружнице АССМО за 
Моравички округ 

Радионица „Интерактивни метод у 

настави“  

учесник Економска школа у 
Чачку 

15.01.2018. 

Извештај, 
потврда 

4 

 Сстанак подружнице Друштва 

психолога  

учесник Регионални центар за 

стручно усавршавање 

18.01.2018. 

Извештај, 2 

 Координирање рада Вршњачког 
тима, 

Планирање и реализација 

активности (сандуче поверења, 
обележавање значајних датума, фер 

плеј турнири) 

 
 координатор 

 
Током године 

 
Извештаји, записници 

      5 

 Едукација из Гешталт 
психотерапије 

 

 

Присуство 
предавањима 

и 

радионицама 

током године потврде       5 

укупно     20 

ГОРДАНА ПОПОВИЋ 
библиотекар и пом. 
директора 

Седница Наставничког већа 

 

присуство 

Наст.канцеларија 

13.9.2017. 

Записник 1 

 ,,Завичајни писци у оку професора 3 

“ 

 

присуство 
        19. 9 .2017. Дом 

културе  Чачак 
       Захвалница 

3 

 
Обележавање Дечје недеље 

реализатор 

пратилац 

слушалац 

школа 2.10.-
9.10.2017. 

извештај 
фотографије 

15 

 
Обележавање Дана школе 

 

реализатор 
пратилац 

слушалац 

Школа Гојна Гора 

12.10.2017. 

извештај 

фотографије 
2 

 
Дан здраве хране 

реализатор 
пратилац 

школа 16.10.2017. 
извештај 
фотографије 

2 

 
Обука за стручне библиотечке 
послове 

 

присуство 

 

    2.11.2017. 

    РЦ Чачак 

            Потврда 

 

5 
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Песнички час 

 

организатор 

 

    3.11.2017.  
Извештај, фотографије 

3 

 
Час посвећен Вуку С.Караџићу реализатор 6.и 8.11.2017. 

извештај 

фотографије,ППП 

 
5 

 
Прваци у школској библиотеци реализатор 

библиотека 

7.11.2017. 
извештај, фотографије 

1 

 Дан толеранције реализатор 16.11.2017. извештај, фотографије 1 

 
Седница Наставничког већа 

 

присуство 

Наст.канцеларија 

25.11 .2017. 

Записник 1 

 
Присуство часу Биологије 

 

присуство 

Учионица 5.разреда 

Каменица Евалуациони лист 2 

 

Присуство часу Свет око нас 

присуство  

Учионица са 

интерактивном 
таблом 

13.12.2017.-Прањани 

Евалуациони лист 2 

 
Приство часу Тех. и инф. 

образовања 

присуство  

Учионица 7. разреда 

13.12.2017.-Прањани 

Евалуациони лист 2 

 
Присуство часу Хемије 

присуство Учионица 7. разреда 

26.12.2017.-Брезна 

Евалуациони лист 2 

 
Промоција књиге Љиљане Браловић 
,,Звона Светог Симеона“ 

присуство Парохијски дом у 

Прањанима 

26.1.2018.године 

 

Извештај 

2 

 
Седница Наставничког већа 

 
присуство 

Наст.канцеларија 
30.1.2018. 

Записник 1 

 
Обележен Дан матерњег језика 

реализатор Учионица 

21.2.2018. 

Извештај 1 

 Присуство часу Историје и 
Географије 

присуство Учионица 6.разреда 
10.4.2018. 

Евалуациони лист 2 

 Обележавање 2.априла- 

Међународног дана књиге за децу 

 

организатор 

Учионица 3.разреда 

10.4.2018. 

Извештај ,фотографије 5 

 
Седница Наставничког већа 

 
присуство 

Наст.канцеларија 
12.4 .2018. 

Записник 1 

 Њ.К.В. Карађорђевићи у нашој 

школи 

Организација,

присуство 

Школа 

28.5.2018. 
 

Извештај ,фотографије 2 

 
Седница Наставничког већа 
 

 

присуство 

 

Наст.канцеларија 

31.5.2018. 

Записник 1 

 
Обука за стручне библиотечке 
послове 

 

присуство 

    1.6.2018. 

    РЦ Чачак 

 

Потврда,извештај 

 

3 

 Спуштање школске заставе присуство Школско двориште 

14.6.2018. 

Извештај ,фотографије 2 

 Завршни испит присуство Фискултурна сала 

19.6.2018. 

Извештај 2 

 
Седница Наставничког већа 
 

 

присуство 

 

Наст.канцеларија 

22.6.2018. 

Записник 1 

 Вођење Летописа    20 

укупно     90 

АНА ПЕТРОВИЋ 
проф. 
разредне наставе 

Манифестација 

Дечја недеља 

Организатор Теочин-школа 

02.11.-06.11. 

2017. 

Извештај 

Фотографије 

      6 

 
Представа „Принцеза и жаба“ Вођење 

ученика  
Брезна-школа 
30.10.2017. 

 Извештај 
Фотографије 

      3 

 
Митровдан Вођење уч Брезна-школа 

08.11.2017. 

Извештај 

Фотографије 

      3 

 
Трибина о толеранцији „Све је 
могуће“ 

Слушалац, 
посматрач, 

пратилац 

Културни центар у 
Г.Милановцу 

28.11.2017. 

Извештај       3 

 
Посета ученика у Музеј и 

Библиотеку 
Радионица 

Организатор, 

в 

Г.Милановац 

06.12.2017. 

Извештај 

Фотографије 

       

      6 

 
Посета Мобилном планетаријуму 

 

Вођење 

ученика  

Школа у Прањанима 

27.12.2017. 

Извештај 

Фотографија 

      3 

 
Приредба „ У сусрет Новој години“ Организатор Теочин-школа 

28.12.2017. 
 Извештај 
Фотографије 

      7 
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Квиз „Свезналице“ Посматрач Прањани 

11.01.2018. 

Извештај 

фотографије 

      3 

 
Прослава Савиндана 
 

 Организатор  Брезна-школа 
27.01.2018. 

Извештај 
Фотографије 

       6 

 
Маскенбал Вођење 

ученика  

Основна школа 

„Иво Андрић“ 

13.02.2018. 

Извештај, 

фотографије 

      3 

 
Маскенбал 

Финално такмичење 

Вођење 

ученика 

Дом културе 

Чачак 

25.02.2018. 

 Извештај, 

фотографије 

 

      3 

 
Радионица – Осми март Организатор Теочин-школа 

08.03.2018. 

Извештај, 

фотографије 

      6 

 

Интегративни час 

(Ликовна култура, 

Свет око нас, Српски језик и 

Музичка култура) 

Организатор Теочин-школа 

21.03.2018. 

Припрема, 

фотографије 

    32 

 

Песничка 

манифестација 

„Ах, та љубав“ 

Слушалац, 

посматрач, 

пратилац,  

Дом културе 

ГМ 

21.03.2018. 

Сећалница 

Захвалница, 

фотографије 

      3 

       

 
Књижевно вече 

„Завичај“ 

Слушалац, 

посматрач, 

Дом култур 

18.04.2018. 

Диплома, 

фотографије 

      3 

 

Песниче народа мог - рецитовање Слушалац, 
посматрач, 

пратилац, 

Културни 
центар  

30.03.2018. 

 

 Извештај, 
фотографије 

      3 
        

 
Манифестација 

„Теочински дани“ 

Организатор Теочин-школа 

20.04.2018. 

Извештај, 

фотографије 

       6 

 
Шаховски турнир 

У Богданици 

 

 Слушалац, 

посматрач,пр

атилац 

Школа у  

Богданици 

01.05.2018. 

Извештај 

 

 

       2 

 

 

 
Посета „Соко 
Штарку“ 

Организатор 
 

Београд, 
16.05.2018. 

Извештај, 
Фотографиј 

       6 
 

 

макета градић на води“ 
 

 

Слушалац, 
посматрач, 

пратилац 

 
 

ОШ „Десанка 
Максимовић“ 

Г.Милановац 

Фотографије 
 

 

3 
 

 

 
Приредба за крај 

школске године 
 

Организатор 

 
 

27.06.2018. 

Теочин 
 

Извештај 

 
 

       6 

 
 

 

Дежурни наставник на  

завршном испиту из српског језика 
 

посматрач 18.06.2018. 

ОШ „Момчило 
Настасијевић“ 

Г.Милановац 

Решење 

 
 

 

 

       3 

 
 

 

 

 

Дежурни наставник на 
завршном испиту из математике 

 
Посматрач 

19.06.2018. 
ОШ „Десанка 

Максимовић“ 

Г.Милановац 

Решење        3 

укупно     122 

укупно 
ВЕЛИМИР 
АЛЕКСАНДРОВ  
проф. 
географије 

Обележавање „Мисије Халијард“ учесник 16.9.2017. 
ОШ“Иво Андрић“ 
Прањани 

Летопис школе  
2 

 
Студијско путовање „Траговима 
Другог српског устанка“(Таково-ГМ-
Чачак) 

организатор,  
реализатор 

23.9.2017. ОШ“Иво 
Андрић“ 
Прањани 

Извештај,записник 
Стручног већа 

 
6 

 
предавање проф. Владимира 
Мајсоровића: „Љубљана- еколошка 
престоница Европе“ 

слушалац 
21.9.2017. 
Регионални центар 
Чачак 

списак и евалуациони 
лист 

2 

 Актив географа Моравичког округа  учесник 
29.9.2017. 
Регионални центар 

записник Актива и 
спискови потписаних 
учесника 

2 

 

Сценски приказ и изложба 
„125.година од рођења Иве 
Андрића“ 

слушалац 
9.10.2017. 
Гимназија 
Г.Милановац 

записник Стручног већа 
 
2 
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предавање „ Корелација међу 
природним наукама“  

слушалац 
11.10.2017. 
Регионални центар 
Чачак 

списак и евалуациони 
лист 

4 

 
Дан школе -90.година постојања 
школе у Гојној Гори 

посматрач 
12.10.2017. 
ОШ“Иво Андрић“ 
Прањани 

Летопис школе 
 
2 

 
Студијско путовање – посета 
Природњачком центру Свилајнац 

пратилац 
15.10.2017. 
Природњачки центар 
Свилајнац 

извештај, Летопис 
школе 

 
2 

 
присуство манифестацији 
„Митровски дани“ у ИО Брезна 

посматрач 
16.9.2017. 
ОШ“Иво Андрић“ 
Брезна 

Летопис школе 2 

 

 
Фестивал науке 
 

организатор 
15.12.2017. 
Београд 

извештај 3 

 Симулатор летења  организатор 
15.12.2017. 
Београд 

извештај 3 

 

Активно учење у настави 
Корелативни час –Хрватска и 
Словенија (историја-географија) 

аутор,реализа
тор 

26.12.2017. 
ОШ“Иво Андрић“ 
Прањани 
 

Сценарио, записник 
Стручног већа, 
материјал за час, 
евалуациони листићи 

8 

 Квиз „ Знање је благо“ посматрач 
11.1.2018. 
ОШ“Иво Андрић“ 
Прањани 

извештај о раду 2 

 

Актив географа МО и предавање 
„Могућност унапређења наставе 
географије“, Горана Шипетића 

присуство и 
дискусија 

17.1.2018. 
Регионални центар 
Чачак 

листе 
учесника,записници 

 
2 

 

Годишња скупштина Српског 
географског друштва и Географски  
семинар „ Туризам и географија“ 

присуство и 
дискусија 

24.2.2018. 
Амфитеатар 

Хемијског факултета 
у Београду 

потврда о учешћу, листе 
учесника,записници 

 
8 

 
Против пожарна обука 
предавач Зоран Лекић 

слушалац 
8.3.2018. 

ОШ“Иво Андрић“ 
Прањани 

записник Наставничког 
већа 

2 

 
Општинско такмичење 

осноних школа 
реализатор 

11.3.2018. 
ОШ„Арсеније 
Лома“Рудник 

диплома ученика, ранг 
листа 

такмичења,записник 
Стручног већа 

10 

 
Сценски наступ „О, смрти драга 
моја више и не размишљам“- 

слушалац 

29.3.2018. 
Свечана сала 
Гимназија Г. 
Милановац 

фотографије 2 

 

Активно учење у настави 
Корелативни час –Уједињено 

Краљевство (историја-географија) 

аутор,реализа
тор 

10.04.2018. 
ОШ“Иво Андрић“ 

Прањани 
 

Сценарио, записник 
Стручног већа, 
материјал за час, 
евалуациони листићи 

8 

 
Еколошка акција „ Очистимо нашу 

општину“ 
реализатор 

19.4. варошица 
Прањани 

извештај еколошких 
инспектора из Г. 

Милановца 

 
2 

 
Окружно такмичење 

осноних школа 
реализатор 

28.4.2018. 
ОШ„Котража“у 

Котражи 

диплома ученика, ранг 
листа 

такмичења,записник 
Стручног већа 

11 

 Презентација уџбеника „БИГЗ“ слушалац 
28.4.2018. 

ОШ„Котража“у 
Котражи 

сертификат 
 

2 

 
Републичко такмичење 

осноних школа 
реализатор 

20.5.2018. 
Департман за 

географију, туризам и 
хотелијерство, Нови 

Сад 

диплома ученика, ранг 
листа 

такмичења,записник 
Стручног већа 

10 

 

Предавање «Игра као фактор 
мотивације у реализацији 

географских садржаја» Др Смиљана 
Ђукичин- Вучковић 

слушалац 

20.5.2018. 
Департман за геогр., 
туриз. и хотел., Нови 

Сад 

потврда,електронски 
материјал,записник 

Стручног већа 
2 

 
Предавање «Где је нестала магма 

сфера» Др Млађен Јовановић 
слушалац 

20.5.2018. 
Департман за геогр., 
туриз. и хотел., Нови 

Сад 

потврда,електронски 
материјал,записник 

Стручног већа 
2 
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Донаторска конференција у ИО 

Брезна 
учесник 30.5.2018. 

записник СВ, ТВ и видео 
записи 

2 

 

 
Супервизија за спровођење 

завршног испита 
 

супервизор 

18,19 и 20.5.2018. 
ОШ „ Краљ 

Александар Први“ 
Горњи Милановац 

решење о упућивању на 
радни задатак 

16 

укупно 
    117 

 

СЛАВИЦА Ј.БАБОВИЋ, 
проф.српског језика 

Представа „Принеза и жабац“ Посматрач 

30. 10.2017. 

ОШ „Иво Андрић“, 
Брезна 

извештај   2 

 
Уређивање паноа посвећеног Иви 
Андрићу 

Реализатор 

октобар 2017.  

ОШ „Иво Андрић“; 

Брезна 

пано 2 

 Приредба за Митровдан   Реализатор 
8.11.2017.ОШ „Иво 

Андрић“, Брезна 

Фотографије, 

извештај 
7 

 
Приредба за Савиндан 
 

реализатор 

 
 

 

27.1. 2018. ОШ „Иво 

Андрић“, Брезна 

 

 

извештај, 

фотографије 

 
 

7 

 

 

 
 

 

Интегративни час ( српски ј., 

физика, ТИО, информ. и рачун.) – 

Производња, пренос и коришћење 
ел- струје с освртом на живот и 

дело Николе Тесле 

Реализатор 
30. 1. 2018. ОШ „Иво 

Андрић“, Брезна  

извештај,  

фотографије 
8 

 Противпожарна обука слушалац 
8.3.2018. ОШ „Иво 

Андрић“, Прањани 
уверење 2 

 

Књижевна олимпијада – општинско 

такмичење 

 

2 трећа места 
и једно друго 

10.3.2018. ОШ  

„Десанка 
Максимовић“, Горњи 

Милановац 

извештај 6 

 Литерарни конкурс „ Ах, та љубав“ 

1 прва 
награда, 2 

друге и 1 

похвала 

21.3.2018.  извештај 7 

 

Општинско такмичење из српског 
језика и језичке културе 

 

 

освојено 

друго и треће 
место  

24.3.2018. ОШ 
„Момчило 

Настасијевић“, 

Горњи Милановац 

извештај 

захвалница 
5 

 
Литерарни конкурс „Завичај“ 

 

2 треће 

награде, 1 

друга и једна 
похвала 

18.4.2018. 
захвалница 

извештај 
4 

 

Књижевна олимпијада-окружно 

такмичење  

 

освојено 

прво, друго и 

треће место  

15.4.2018. OШ „Вук 
Караџић“, Чачак 

извештај 7 

 

Манифестација  

„Теочински дани“ 

 

реализатор 
20.4.2018. ОШ „Иво 
Андрић“, Теочин 

извештај 7 

 
Окружно такмичење из српског 

језика и језичке културе 

Учешће, 

дежурство  

29.4.2018. ОШ „Вук 

Караџић“, Чачак  
извештај 2 

 

Републичко такмичење – Књижевна 

олимпијада 

 

учешће 

14.5.2018. 

„Карловачка 
гимназија“, Сремски 

Карловци 

извештај 2 

 
Учешће на Фестивалу „Школска 

сцена“ 
реализатор 

10. 5. 2018. ОШ „Иво 

Андрић“, Брезна 
Извештај, признање 7 

 
Донаторска приредба за обнову 

школе у Брезни 
реализатор 

30.5.2018. ОШ „Иво 

Андрић“, Брезна 
извештај 7 

 
Прегледање тестова из српског 

језика у оквиру завршног испита 

Прегледач 

 
 

18.6.2018. ОШ „Краљ 

Александар“, Горњи 
Милановац 

Решење 

 
 

10 

 Приредба за крај школске године реализатор 
27.6.2018. ОШ „Иво 

Андрић“, Брезна 

 

извештај 
 

 

 
7 
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Укупно сати 
     

99 

СЛАЂАНА 
ЛЕКИЋпроф.  
немачког језика 

Студијско путовање/стручна посета 
Гете Института   

Организатор/
реализатор 

Београд, 
26.септембар 2017. 

Извештај  

6 

 

Пoзоришне представа “Der Konig 

und das Gespenst“ Организатор/

реализатор 

Београд, 

26.септембар 2017. 
Извештај 6 

 

Члан пројектног тима (пројекат са 

Гете Институтом “Мост 
пријатељства“) 

Реализатор 
Чачак, 3. септембар 

2017. 
Извештај 5 

укупно 
    17 

 

ГОРИЦА РИСТАНОВИЋ 
проф.сј 

Обележавање мисије ,,Халијард“ Пратилац, 
посматрач 

ОШ ,,Иво Андрић“, 
Прањани, Галовићи 

16.9.2017. 

Фотографије  

2 

 
Трагом Другог српског устанка 

(посета) 
Организатор 

Таково, Горњи 

Милановац, Љубић 
23.9.2017. 

Извештај  6 

 Презентација часописа ,,Даница” Слушалац РЦ Чачак, 27.9.2017. Потврда 4 

 
Присуствовала састанку 
Подружнице  

Слушалац 
ОШ ,,Милица 
Павловић“, Чачак 

Потврда 1 

 Стручни скуп ,,Вукова реформа“ Слушалац 

Музичка школа 

,,Др.Војислав 
Вучковић“, 

5.10.2017.  

Потврда 2 

 
Обележавање Дана школе, Сумњиво 

лице(представа) 
Реализатор 

ОШ,,Иво Андрић“ 

23.11.2016. 
Извештај 7 

 
Обележавање Савиндана(пано, 

приредба) 
Реализатор 

ОШ,, Иво Андрић“ 

27.1.2017.. 
Извештај 7 

 Савиндан у Срезојевцима Посматрач  27.1.2018. Фотографије 2 

 Тим за професионалну оријентацију Члан   Записници 1 

 Тим за ИОП координатор  Записници 8 

 Тим за културну делатност школе Координатор  Извештаји 5 

 Дан матерњег језика Организатор  

ОШ,, Иво Андрић“ 

21.2.2018. 

 

Летопис ОШ ,,Иво 

Андрић“ 
2 

 Противпожарна обука  Слушалац  
ОШ,, Иво Андрић“ 

8.3.2018. 
Записник са НВ  2 

 
Шта ученици мисле о оценама и 

оцењивању 
Слушалац 

ОШ,, Иво Андрић“ 
8.3.2018. 

Записник са НВ 2 

 
Општинско такмичење 

Књ.олимпијада 

Учешће и 

пласман на 

окружно, две 
ученице 

ОШ,,Десанка 
Максимовић“, 

10.3.2018. 

Извештај 3 

 
Општинско такмичење из српског 

језика 

Учешће и 

пласман на 
окружно, три 

ученика, ДВА 

ДРУГА 
МЕСТА 

ОШ ,,Момчило 

Настасијевић“, 
24.3.2018. 

Извештај 6 

 
Презентација уџбеника за 5.разред 

Клети и Логос 
Слушалац  

Агрономски 

факултет, Чачак, 
15.4.2018. 

Потврде  4 

 
Окружно такмичење 

Књ.олимпијада 

Учешће, две 

ученице, и 

освојено 
друго место 

ОШ ,,Вук Караџић“, 

15.4.2018. 
Извештај 4 

 
Окружно такмичење из српског 

језика 

Два ученика, 

једно друго 
место и 

пласман на 

републичко 

ОШ ,,Вук Караџић“, 

Чачак 
Извештај 2 

 
Песниче народа мог, учешће, 

четири ученика 
Пратилац  

Културни центар, 
Г.Милановац, 

30.3.2018. 

Извештај 2 

 
Еколошка акција ,,Очистимо град и 

општину“ 
Пратилац 

19.4.2018. 
Прањани 

Извештај 2 

 
Обично поподне, учешће на 

,,Школској сцени“ 
Редитељ  

ОШ ,,Иво Андрић“, 

10.5.2018. 
Захвалница 7 
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Републичко такмичење из српског 

језика 
Пратилац Тршић, 26.5.2018.Тр Извештај 2 

 
Драматизација ,,Еро с онога 

свијета“ 
Редитељ 

ОШ ,,Иво Андрић“, 
28.6.2018. 

Извештај 7 

 Тим за културну делатност школе Координатор  
Током школске 

године  
Извештај  5 

 Тим за инклузивно образовање  Координатор 
Током школске 

године 
Извештај 5 

укупно     95 

 
 

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 

Семинар  
Oд квалитетног наставника до 

задовољног ученика К2 

слушалац Основна Школа „Иво 
Андрић“ Прањани 

сертификат  
16 

Менаџер школе    24 

укупно:  40 

Јелена Александров 
проф.историје 

Семинар  
Oд квалитетног наставника до 

задовољног ученика К2 

слушалац Основна Школа „Иво 
Андрић“ Прањани 

сертификат  
16 

Програм подршке одељењском 

старешини 

слушалац Регионални центар 

Чачак 

сертификат 8 

обука настава и учење 5.разред слушалац   24 

укупно     48 

Велими Александров 
проф.географије 

тиризам слушалац београд сертификат 10 

обука настава и учење 5.разред слушалац   24 

     34 

Данијела Ракићевић 
педагог 
 

Семинар  

Oд квалитетног наставника до 

задовољног ученика К2 

слушалац Основна Школа „Иво 

Андрић“ Прањани 

сертификат  

16 

самовредновање у функцији школе слушалац РЦ Чачак10-10.3.2018 сертификат 16 

Укупан број сати                 32 

Драгана Лечић 
проф.тит, тио, инф 

Примена информационих 

технологија у основном и средњем 
образовању 

Слушалац, 

посматрач  

17. и 18. 02. 

Регионални центар, 
Чачак 

Сертификат 16 

Петља, програмски језици СКРЕЧ и 

ПАЈТОН 

Слушалац 01.и 15. 04. 

РЦЧ 

Сертификат  

12 

укупно:  28 

Славица Дилпарић 
проф.тит, тио, инф 

Петља, програмски језици СКРЕЧ и 

ПАЈТОН 

Слушалац  

01.и 15. 04. 

Регионални центар, 
Чачак 

Сертификат  

12 

Обука наставника за 5.разред Слушалац 5.и 6.7.2018. ОШ Др 

Драгиша Мишовић 

Сертификат  

24 
укупно:   36 

Милева Глишић проф. 
математике 

Семинар  

Oд квалитетног наставника до 
задовољног ученика К2 

слушалац Основна Школа „Иво 

Андрић“ Прањани 

сертификат  

16 

Семинар – Мотивисање и развијање 

интересовања за учење математике 
(кат.бр. 248) 

 
Учитељски факултет, 

Београд 17.2.2018. 

сертификат 8 

Обука наставника за 5.разред Слушалац 5.и 6.7.2018. ОШ Др 

Драгиша Мишовић 

Сертификат  

36 

укупно:  60 

Милка Обренић 
проф.тениинф. 

,,Настава програмирања у петом и 
шестом разреду“ 

Први део 

 
Учесник 

Ариље 
15.10.2017. 
 

Извештај 
Видео материјал 

сертификат 

6 

 

Обука за наставу технике и 
технологије 

Учесник ОШ,,Д.Мишовић“Ча

чак 
18.11.2017. 

Извештај 

Видео материјал 
сертификат 

 

8 
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Настава програмирања у петом и 

шестом разреду“ 
Други део 

Учесник Ариље 

29.10.2017. 

Извештај 

Видео материјал 
сертификат 

 

6 

Примена информационих 

технологија у основном и средњем 
образовању 

Слушалац, 

посматрач  

17. и 18. 02. 

Регионални центар, 
Чачак 

Сертификат 16 

укупно:     36 

Ивана Милекић 
проф.историје 

Семинар  

Oд квалитетног наставника до 

задовољног ученика К2 

слушалац Основна Школа „Иво 

Андрић“ Прањани 

сертификат  

16 

Обука за наставу и учење за 5.р слушалац  сертификат 24 

укупно:     40 

Славица Јовићевић 
Бабовић проф.сј 

Семинар  

Oд квалитетног наставника до 

задовољног ученика К2 

слушалац Основна Школа „Иво 

Андрић“ Прањани 

сертификат  

16 

Обука за пети разред слшалац 2.и3.7.2018. ОШ Др 
Драгиша Мишовић 

Сертификат  
24 

укупно     40 

Слободанка 
Гавриловић проф.сј. 

Обука за пети разред слшалац 2.и3.7.2018. ОШ Др 

Драгиша Мишовић 

Сертификат  

24 
     

укупно     24 

Горица Ристановић 

Семинар  
Oд квалитетног наставника до 

задовољног ученика К2 

слушалац Основна Школа „Иво 
Андрић“ Прањани 

сертификат  
16 

 
Обука за пети разред слшалац 2.и3.7.2018. ОШ Др 

Драгиша Мишовић 
Сертификат  

24 
     40 

Маријана 
Марковићпроф.биоло
гија 

Семинар  
Oд квалитетног наставника до 

задовољног ученика К2 

слушалац Основна Школа „Иво 
Андрић“ Прањани 

сертификат  
16 

Стручни скуп и презентација рада 
Еко школе Састанак екошколских 

координатора 

учесник Међународни 
пројекат Еко школа 

„Интегрисани 

образовни систем за 
друштвене и 

природне науке“ 

Старо сајмиште 
20.10.2017.год 12h 

Потврда о добијању 
статуса Еко школе 

8 

Стручно путовање Посета 

природњачком музеју у Свилајнцу 

учесник Природнјачки музеј у 

Свилајнцу 

15.10.2017. 
(Основна Школа 

„Иво Андрић“ 

Прањани) 

Фотографије и списак 

учесника 

2 

Стручно путовање Сајам науке учесник Сајам науке Београд 

17.12.2017. 

(Основна Школа 
„Милица Павловић“) 

Фотографије и списак 

учесника 

2 

Обука за пети разред слушалац 11.и 12.7.2018. сертификат 24 

укупно     52 

Јелена Гујаничић 
проф.биологије 
 
 

Обука за пети разред слушалац 11.и 12.7.2018. сертификат 24 

     

укупно     24 

Јасмина Павловић 
проф.математике 

Обука наставника за 5.разред Слушалац 5.и 6.7.2018. ОШ Др 
Драгиша Мишовић 

Сертификат  
24 

     

     24 

Ненад Тешовић  
проф.разредне 
наставе 

Обука за први разред слушалац ОШ Момчило 
Настасијевић 

сертификат 24 

зимски сусрети учитеља слушалац  сертификат 8 

     32 

Драган Алуровић 
Обука за први разред слушалац ОШ Момчило 

Настасијевић 
сертификат 24 

     24 
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Бранка Рајчевић 
проф.разредне 
наставе 

Семинар  

Oд квалитетног наставника до 
задовољног ученика К2 

слушалац Основна Школа „Иво 

Андрић“ Прањани 

сертификат  

16 

Семинар – Мотивисање и развијање 

интересовања за учење математике 

(кат.бр. 248) 

 
Учитељски факултет, 

Београд 17.2.2018. 

сертификат 8 

укупно     24 

Ана Миловановић 
проф.разредне 
наставе 

Семинар  

Oд квалитетног наставника до 
задовољног ученика К2 

слушалац Основна Школа „Иво 

Андрић“ Прањани 

сертификат  

16 

Обука за први разред слушалац ОШ Момчило 
Настасијевић 

сертификат 24 

     40 

Ана Петровић 
проф.разредне 
наставе 

Од квалитетног наставника до успешног 

и задовољног ученика 

Слушалац, 

посматрач, 

пратилац 

 

ОШ „Иво Андрић“ 

17.-18.11.2017. 

   Уверење 

 

 

16 

 

Обука за први разред слушалац ОШ Момчило 
Настасијевић 

сертификат 24 

зимски сусрети    8 

     48 

Гордана Поповић 
библиотекар и 
пом.директора 

Семинар  

Oд квалитетног наставника до 

задовољног ученика К2 

слушалац Основна Школа „Иво 

Андрић“ Прањани 

сертификат  

16 

библиотекар    8 

укупно     24 

Славица Јевтовић 
проф.разр.наст 

Семинар  
Oд квалитетног наставника до 

задовољног ученика К2 

слушалац Основна Школа „Иво 
Андрић“ Прањани 

сертификат  
16 

укупно     16 

Бранка Станојевић 
наставник енг.јез. 

Семинар  

Oд квалитетног наставника до 
задовољног ученика К2 

слушалац Основна Школа „Иво 

Андрић“ Прањани 

сертификат  

16 

обука за први    24 

Обука за пети     24 

укупно  64 

Ружица Томанић 
проф.разредне 
наставе 

Семинар  

Oд квалитетног наставника до 
задовољног ученика К2 

слушалац Основна Школа „Иво 

Андрић“ Прањани 

сертификат  

16 

обука за први слушалац ОШ „Момчило 
Насасијевић“ 

сертификат 24 

зимски сусрети    8 

укупно  48 

Милена Томовић наст 
разредне наставе 

Семинар  

Oд квалитетног наставника до 

задовољног ученика К2 

слушалац Основна Школа „Иво 

Андрић“ Прањани 

сертификат  

16 

обука за први слушалац ОШ „Момчило 
Насасијевић“ 

сертификат 24 

зимски сусрети    8 

укупно  40 

Снежана Голубов 
проф.разредне 
наставе 

Семинар  
Oд квалитетног наставника до 

задовољног ученика К2 

слушалац Основна Школа „Иво 
Андрић“ Прањани 

сертификат  
16 

обука за први слушалац ОШ „Момчило 
Насасијевић“ 

сертификат 24 

зимски сусрети    8 

укупно  48 

Мирјана Маћић 
проф.р наставе 

Семинар  
Oд квалитетног наставника до 

задовољног ученика К2 

слушалац Основна Школа „Иво 
Андрић“ Прањани 

сертификат  
16 

 

Семинар – Мотивисање и развијање 

интересовања за учење математике 
(кат.бр. 248) 

 
Учитељски факултет, 

Београд 17.2.2018. 

сертификат 8 

укупно     24 

Вера Трнавац проф.ра 
наставе 

Семинар  

Oд квалитетног наставника до 
задовољног ученика К2 

слушалац Основна Школа „Иво 

Андрић“ Прањани 

сертификат  

16 

Семинар – Мотивисање и развијање 

интересовања за учење математике 
(кат.бр. 248) 

 
Учитељски факултет, 

Београд 17.2.2018. 

сертификат 8 
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обука за први слушалац ОШ „Момчило 

Насасијевић“ 
сертификат 24 

     48 

Мирјана Матовић 
 

обука за први    24 

Обука за пети     24 

     48 

Тамара Богдановић обука за први    24 

 Обука за пети     24 

     48 

Бојана Рацић 
проф.нј. 

Мотивација – Могућа мисија учесник Регионални центар 

Чачак,25.11.2017. 

Уверење, 

извештај 

 

8 

 Обука за пети разред слушалац  сертификат 24 

     32 

Слађана Лекић 
проф.нј. 

„Креативна употреба уџбеника у 

настави страног језика“ 
слушалац 

Регионални центар 

Чачак , 18. 11.2017. 
уверење 8 

Обука за пети разред слушалац  сертификат 24 

     32 

Душан Симовић 
летња школа    11 

обука за 5.разред    8 

укупно     19 

Дејан Јеверица 
летња школа    11 

обука за 5.разред    8 

     19 

                
 

                                                                             Координатор   Данијела Ракићевић 
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18. САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ 
  У току школске 2017/18. године представници  наше  школе оствалили су добру  сарадњу  са породицама која се  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,   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. Од прошле године у 

школи је формиран Клуб  за  наставнике и родитеље који сарађују и договарају се о разним акцијама . Хуманитарну акцију 

прикупљање новчане помоћи ученику наше школе, покренули су ученици Ученичког парламента, а подржали су и чланови 

Круба за родитеље, која се проширила на целу школу. Прикупљена је 86.020,00 динара и 30 евра новчаних средства су предали 

породици која је у тешкој материјалној ситуацији. 

Едукативни облик сарадње са породицом остварен је кроз филм о Брезни. Родитељ Виолета Петровић је филмски 

режисер и снимила је филм о школи у Брезни, као би се помогло око реновирања и набавка наставних средстава мале 

осморазредне школе.Са родитељима будићих првака одржала сам предавањеса психолог око саме припреме за школу и долазак 

код педагога и психолога на разговор. Затим са родитељима ученика осмог разреда организовала и реазиловала предавање за 

средње школе у обуку за попуњавање листу жеља. 

Од другог полугодишта интезивирала сам сарадњу родитеља, односно Формирала Тим за подршку у учењу. На основу 

извештаја одељењских старешина видела сам да поједини ученици имају и преко пет недовољних оцена. Да би се појачао рад 

ученика код куће била ми је идеја укључити и родитеље да помогну детету у раду.  

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  

 

19. САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 
Извештај о реализованој сарадњи са друштвеном средином 
У току  школске 2017/18..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. 

 

20. ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ И АЖУРИРАЊЕ САЈТА 
Извештај о раду тима за уређивање школског сајта 
Сајт школе је покренуо наставник информатике Зоран Лекић, а уређивали су  га  наставници техничких наука и математике. 

Са одласком наставника математике који је  стављао на сајш школе, тај посао су обављале педагог школе и библиотекар. 

Наставник Зоран Лекић је постао вд.директор Дома за ученика примљени су нови радници. Сада сајт школе уређује наставница 

техничког и информатичког образовања Славица Дилпарић.   Редовно се ажурира сајт школе. 

                                                                                                                                                                        Тим за уређивање сајта 
   

21.ПРОЈЕКАТ 
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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. 
 
 
 
 
 

22.ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ЕВАЛУАЦИЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 
 
У току школске 2017/18.године реализује се Годишњи план рада 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 у току првог полугодишта кроз  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. 

Активности предвиђене Годишњим планом рада школе усмеравају рад у  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. 

Годишњи извештаји стручних већа и тимова допуњени су критичкм освртом и предложене су мере за унапређивање 

рада. 

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, 30.6..2018.године 
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