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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  25, 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  

Набавка једноседа за матичну школу одељење 8/1, 20 лап-топова за наставнике и учитеље, штампач –ласерски и др. 

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. 
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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 Бојан Ђуровић, учитељ 

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. 

Набављено је 12 једноседа за ученике, један лап-топ за наставника. 

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 

 
 

 
 
 

 
 

4 



 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 

 

 

2019-2020. 

 

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 2019-2020..години у школи је укупно било запослено 64 радника и сви са одговарајућим стручном 

спремом. 

Образовно-васпитни процес су реализовано укупно 42 наставник ( 38 наставника  са  високом  стручном  

спремом и 4  наставника са вишом стручном спремом). Од укупног броја  наставника разредне наставе 15 и то 14 

наставника у класичној настави и 1 наставник у продуженом боравку. 

У предметној наставни радило је 27 наставника (25 са  високом  стручном  спремом  и  1 са вишом  и 1 са средњом 

стручном спремом).На администартивно- финансијским пословима радило је 3 запослена и то: секретар, шеф 

рачуноводства и административни радник.На хигијенско-техничким пословима радило је укупно  14 заппслених и то: 

11 запослено на одржавању чистоће, 1 кувар , 1 ложач и 2 домар.Три стручна сарадника: педагог, психолог и 

библиотекар. 
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   

 

Секретар 

1    1   1   

 

шеф рачуноводства 

1    1    1  

Библиотекар и 

помоћ. директора 

 

1 

   

1 

     

 

1 

Наставници 

разредне наставе 

 

15 

   

4 

 

11 

 

2 

 

2 

 

2 

 

7 

 

2 

Наставници 

предметне наставе 

 

21,36 

  

1 

 

1 

 

25 

 

9 

 

5 

 

11 

 

0 

 

2 

Администртивни 

радник 

1  1   1     

Хигијенско-

техничка служба 

11,2 9,87 3   3 3 4 2 1 

 

Свега:  

 

 

56,78 

 

9,98 

 

5 

 

6 

 

40,5 

 

15 

 

10 

 

18,5 

 

12 

 

6 

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%.  
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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 201, а на крају другог полугодишта имамо 201 ученика.  

У матичној школи 107 ученика:у млађим разредима 56 и у старијим  51 ученика.  

У издвојеном одељењу у Каменици  35  ученика: у млађим разредима 9,  а у старијим  26.  

У издвојеном одељењу у Брезни 23 ученика: у млађим разредима 2, а у старијим 17.  

У издвојеном одељењу у Богданици 8 уеника.  

У издвојеном одељењу у Гојној Гори је 11 ученика.  

У издвојеном одељењу у Коштунићима је 5  ученик.  

У издвојеном одељењу у Теочину је 11 ученика и  

у издвојеном оељењу у Срезојевцима је 5 ученика.  

Укупно у  млађим разредима имамо 108 ученика и старијим 93ученика. 

Ученици су распоређени у 26 одељења: 14 у млађим  и 12 у старијим разредима. У матичној школи имамо и 1 одељење 

продуженог боравка. 

 

БРОЈ УЧЕНИКА У РАЗРЕДУ И ОДЕЉЕЊУ У ШК.2019-2020. 

ЧИСТА ОДЕЉЕЊА 
КОМБИНАЦИЈА 

  

разреди I II III IV V1 V2 V3 VI1 VI2 VI3 VII1 VII2 VII3 VIII1 VIII2 VIII3 

К2 К3 К4 1-8  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 26 

Прањани 5 20 17 14 10   13   14   14               107 

Каменица      10   7   4   5  2 1 3 3         35 

Брезна       6   3   2   6 1 1           19 

Богданица                  3  5         8 

Г.гора 7                     1 1 2     11 

Коштунићи                      2 1 2     5 

Теочин  5               2  4          11 

Срезојевци                  1  4         5 

укупно чист 

одељења 
12 25 17 14 9 10 6 13 7 3 14 4 2 14 5 6             161 

укупно у 

комб.одељ. 
                6 6 7 12  3 2 4     40 

укуно 

ученика по 

разредима 

I II III IV V VI VII VIII   

17 34 26 30 26 23 20 25 201 

збирно: 108  (14) 93  (12)  

просек уч.  

по одељењу 
7,71 7,75 7,73 

укупно 

одељења 
14 12 26 

 

2.2.БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ РАДЕ ПО  ИОП-у 

У нашој школи се реализује инклузивно образовање за три ученика који спорије напредују. У матичној школи два 

ученика раде по ИОП-2 у трећем и петом разреду и један ученик првог разреда ради по ИОП-2 у ИО-Камеици. 
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2.3.БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 5 ГОДИНА УНАЗАД 

 

2.4.ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 
У току ове  године припремни предшколски програм који реализује учитељ похађало је 25 предшколца и то: у ИО 

Богданица 3,у ИО Теочин 1, ИО Гојна Гора 2, ИО Срезојевци  и при вртићу „Сунце“имамо 18 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 25. У продужени боравак се ученици првог и другог разреда  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 2019-2020. године, који је сачинило Министарство 

просвете.Планираноје.... 
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Школска година На почетку школске године На крају школске године 

2019-2020. 201 201 

2018-2019. 217 215 

2017-2018. 224 224 

2016-2017. 234 234 

2015-2016. 229 229 
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2.9. ОСТВАРЕНОСТ ФОНДА ЧАСОВА  ЗА ПРВИ И ДРУГИ ЦИКЛУС НА КРАЈУ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА 

 
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

на крају другог  полугодишта школске  2019-2020. 

ОД I  ДО  IV  РАЗРЕДА 

ПРЕДМЕТИ ПРВИ ДРУГИ ТРЕЋИ ЧЕТВРТИ УКУПНО 

Р НР Р НР Р НР Р НР Р НР 

СРПСКИ ЈЕЗИК 630  630  630  630   2520  

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 252  252  252  252   1008  

МАТЕМАТИКА 630  630  630  630   2520  

СВЕТ ОКО НАС 252  252           504  

ПРИРОДА И ДРУШТВО         252  252   504  

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 378  378  378  378   1512  

ЛИКОВНА КУЛТУРА 72  288  288  288   936  

МУЗИЧКА КУЛТУРА 126  126  126  126   504  

УКУПНО 2.340 0 2.556 0 2.556 0 2.556 0 10.008  

Σ % 100% 

 
 
 

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
на крају другог  полугодишта школске 2019-2020. 

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   1842  

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗ 216  216  216  204   852  

МАТЕМАТИКА 432  432  432  408  1704  

ФИЗИКА    216  216  204  636  

ХЕМИЈА      216  204   420  

БИОЛОГИЈА 216  216  216  204   852  

ИСТОРИЈА 108  216  216  204  744  

ГЕОГРАФИЈА 108  216  216  204  744  

ТИО       204  204   

ТИТ 216  216  216    648  

ИНФОРМАТИКА 108  108  108    324  

ФИЗИЧКО ВАС       204  204   

ФИЗ.И ЗДР.ВАС 324  324  324    972  

ЛИКОВНА КУЛТУРА 216  108  108  102  534   

МУЗИЧКА КУЛТУРА 216  108  108  102  534  

УКУПНО 2.700  2.808  2.808  2.652  11.214  

Σ % 100%  100%  100%  100%  100%  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 



 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 

 

 

2019-2020. 

 

 
Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

на крају другог  полугодишта школске 2019-2020. 

ОД I  ДО  IV  РАЗРЕДА 

ПРЕДМЕТИ I II III IV УКУПНО Број ученика 

Р НР Р НР Р НР Р НР Р НР I II III IV Σ 

ВЕРСКА 
НАСТАВА* 126  126  126  126  504  17 34 26 30 107 

ПРОЈЕКТН
А 

126  126      252  17 34    

НТ     63  63  126    9 25 34 

ОДИДОР   36  63  63  162    17 5 22 

УКУПНО 252  288  252  252  1.044 0 17 35 26 30 107 

Σ % 100
% 

0% 
100
% 

0% 100% 
0
% 

100
% 

0
% 

100% 0%      

*обавезни изборни 

 
 

 
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 резултатe 
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Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
на крају другог   полугодишта школске 2019-2020. 

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  142  10 13 14 14 51 

ГРАЂАНСКО 
ВАСПИТАЊЕ* 

27  27  27  27  108  16 10 6 11 43 

ИНФОРМАТИКА       102  102       

ИЗАБРАНИ СПОРТ       102  102       

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК* 216  216  216  204  852       

УКУПНО 279  279  279  469  1.306  26 23 20 25 94 

Σ % 100
% 

 100%  100%  100%  100%       

 Обавезни изборни предмет 
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Ученици су активно учестовали у реализацији додатне наставе. На овим часовима проширивали су своја знања . 
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ДОПУНСКА НАСТАВА 
на крају  другог   полугодишта за школску 2019-2020. 

ОД I  ДО  IV  РАЗРЕДА 

ПРЕДМЕТИ I II III IV УКУПНО 

Ч У Ч У Ч У Ч У Ч У 

СРПСКИ ЈЕЗИК 24 3 20 2 18 2 18 2 88 9 

МАТЕМАТИКА 20 2 36 2 18 3 12 4 86 11 

           

УКУПНО 44 5 56 4 36 5 36 6 174 20 

ОД V  ДО  VIII  РАЗРЕДА 

ПРЕДМЕТИ V VI VII VIII УКУПНО 

Ч У Ч У Ч У Ч У Ч У 

СРПСКИ ЈЕЗИК 18 5 15 1 8 2 8 1 49 9 

МАТЕМАТИКА 
24 7 20 2 18 3 8 3 70 15 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗ 8 1 8 1 8 2 2 1 26 5 

НЕМАЧКИ ЈЕЗ 8 1 10 2 8 1 2 2 28 6 

ФИЗИКА   8 1 8 1 0  16 2 

ХЕМИЈА     8 1 0  8 1 

БИЛОГИЈА 7 2 5 3     12 5 

ИСТОРИЈА           

УКУПНО 65 16 66 10 58 10 20 7 209 43 

СЕКЦИЈА 
на крају другог  полугодишта за школску 2019-2020. 

ОД I  ДО  IV  РАЗРЕДА 

ПРЕДМЕТИ I II III IV УКУПНО 

Ч У Ч У Ч У Ч У Ч У 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 117 31 117 26 117 29 117 25 468 111 

           

МАТЕМАТИЧКА     20 6 20 4 40 10 

ФОЛКЛОР           

БИБЛИОТЕКАРСКА     12 5   12 5 

УКУПНО 117 31 117 26 149 29 137 25 520 111 

СЕКЦИЈЕ 
на крају другог   полугодишта школске 2019-2020. 

ОД V ДО  VIII  РАЗРЕДА 

ПРЕДМЕТИ V VI VII VIII УКУПНО 

Ч У Ч У Ч У Ч У Ч У 

ДРАМСКО- РЕЦИТАТОР. 8 2 8 2 10 2 10 6 36 12 

МАМЕМАТИЧКА     10 2 10 3 20 5 

ЗАВРШНИ ИСПИТ       35 20 35 20 

ТИО           

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 108 23       108 23 

СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У 
ПРОШЛОСТ 

0 0 108 25     108 25 

БИОЛОГИЈА прип.за такм. 5 6 5 4 5 4   15 14 

МЛАДИ ФИЗИЧАРИ   5 2 5 2   10 4 

МАЛИ ФУДБАЛ 10 8 10 11 10 8 10 5 40 32 

УКУПНО 131 23 136 20 40 18 65 34 383 104 
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2.10.ПРИПРЕМНА НАСТАВА 
 
Припремна настава  за ученике који полажу  у августовском испитном року  реализоваће се у периоду од  до 
године Полагање писменог дела  
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III РЕАЛИЗОВАНЕ  ЕКСКУРЗИЈЕ  УЧЕНИКА  
 
Планирана екскурзија ученика од првог до четвртог разреда се није реализовала због пандемије короне 
која је почела од 15.марта до  1.јуна 2020. План екскурзије је требало да се реализује у априлу. 
Планирана екскурзија за ученике од петог  до  осмог разреда се није реализовала такође због пандемије 
вируса COVID-19. План екскурзије је требао да се реализује у априлу. 
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IV   ИНОВАЦИЈЕ  У  НАСТАВИ 
 

 

4.1.ИЗВЕШТАЈ СА ТЕМАТСКОГ ДАНА-„ВОДА ПАМТИ СВЕ, -ЧУВАЈМО ЈЕ“ 
 

Извештај са тематског дана „Вода све памти, чувајмо је“, у реализацији Славице Јевтовић учитељица 1/1 одељења и 

Мирјана Маћић учитељица 3/1 одељења. Тематски дан одржан је 1.10. 2019.године. 

ЦИЉЕВИ ЧАСА: да се знања повежу- инегришу на основу међудисциплинарних вза (хоризонтално и вертикално). 

Развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање са окружењем, развијање љубави и 

одговорности према природи, подстицати креативно мишљење, еколошку свест. 

МЕТОДЕ: амбијентално учење, кооперативно учење, писаних радова, демостративна, илустраривна, практична 

Часови су реализовани у природи и то: 

У првом разреду  наставни предмети: свет око нас „Живимо у насељу“, физичко и здравствено васпитање „Ходање у 

природи“, српски језик „Ми смо тим, говорна вежба“, пројектна настава „1000 зашто, једно зато“, математика 

„Поређење предмета и бића по висини, дужини и ширини“ 

У трећем разреду наставни предмети:српски језик „Боје и звуци јесени“, природа и друштво“Мој завичај“(изглед 

завичаја, воде нашег завичаја, оријентација у природи), математика „Занимљиви задаци“, физичко васпитање „Ходање 

у природи“. 

            Часови су били занимљиви ученицима јер су се смењивале активности у складу са реализацијом наставних 

садржаја. 

            Амбијентално  и  инегративно  учење ,што је резултирало већу продуктивност знања ученика на крају часова.  

Порука: ученици нису оптерећени распоредом звоњења, распоредом часова, јер су се активности смењивале према 

ученику. Ако су се уморили прелазило се на радње које су мање захтевне. Ученици су били активни, пажљиви и 

усмерени на заједничком раду и на две учитељице које су се смењивале према активностима. Ученици су задовољни 

отишли кући и у продужени боравак са утисцима.  

Учитељи: Мирјана Маћић и Славица Јевтовић 

 

4.2.ИЗВЕШТАЈ СА ИНТЕГРАТИВНОГ ЧАСА-„ЕВРОПСКИ  ДАН  ЈЕЗИКА“ 
 

Извештај са инегративног часа из страних језика енглеског и немачког језика, оджан је 2.10.2019.године у Прањанима. 

Час су реализовале: Тамара Богдановић, наставник енглеског језика и Ивана Чоловић, наставник немачког језика са 

ученицима осмог, седмог и шестог разреда. 

Циљ: обележавање дана језика да се језици не би заборавили и упознавање са културом и језичком разноликошћу  

Евтопе које могу бити очувани. 

Методе: кооперативна, тимски рад,  

                Час су реализовале наставнице енглеског и немачког језика-Тамара Богдановић и Ивана Чоловић, а учешће су 

узели ученици шестог, седмог и осмог разреда. На почетку часа, могли смо видети и чути  песму из филма ``Frozen`` на 

чак 25 језика света, међу којима су и  мандаринско кинески, тајландски, јапански, као и већина европских језика (и 

српски). Одмах затим, ученици и гости били су упознати са историјом и значајем обележавања овог датума на немачком, 

енглеском и српском језику. Затим су ученици подељени у четири екипе (The UK, Germany, Italy, Serbia ) приступили 

такмичарском делу часа. Прва активност састојала се у томе да пронађу већ припремљене изреке о језику на српском, 

које ће одговарати изрекама на енглеском које су чули од наставнице. ( ``With languages, you are at home anywhere``  ``Са 

знањем страног језика, свуда се осећате као код куће``, ``The limits of my language, are the limits of my world``   ``Границе 

мога језика представљају границе мога света``…).  Други активност састојала се у повезивању делова пословица на 

немачком језику, и њихових српских еквивалената (``Es ist nicht alles Gold, was glanzt``   ``Није злато све што сија``   

``Eine schwalbe macht noch keinen Sommer``   ``Једна ласта не чини пролеће``… ).  Затим су  уз помоћ апликације 

Learning.apps, ученици имали прилику да преко интерактивне табле спајају пословице на енглеском и српском језику 

(``Fortune favours the bold``   ``Срећа прати храбре``   ``More haste, less speed``   ``Што је брзо, то је кусо``...). Када би 

упарили одговарајуће пословице, оне би се губиле са табле. Следи такмичење у изговарању брзалица-tongue twisters  
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(``She sells seashells by the seashore``…). И на крају, као шлаг на торти, интерактивни квиз ``Let`s explore Europe``, у ком 

су се такмичили представници четири екипе одговарајући на питања подељених у неколико категорија: заставе, положај 

и облик европских земаља, познати Европљани, језици у Европи... Квиз је био веома интересантан и дечја пажња није 

попуштала на на тренутак, како такмичара тако и публике. 

                       Победничака екипа ( The UK ) је после збрајања поена награђена великом кесом карамела, коју су ипак 

поделили са својим другарима јер ``није важно победити...``. Часу су присуствовали директор, педагог и библиотекар 

школе, као и наставница историје.   

                      Час је интересантан и занимљив ученицима . Активности су се неизменично мењале и ученицима је по 

њиховој реакцији одговарало. 

Часу су присустовали: Зоран Пантовић, директор, Данијела Ракићевић, педагог, Ивана Милекић, наставник историје, 

Драгана Лечић, наставник информатике, Гордана  Поповић, библиотекар.... 

 

Наставнице страних језика: Тамара Богдановић  и Ивана Чоловић 

 

4.3.ИЗВЕШТАЈ СА ТЕМАТСКОГ ДАНА  „ЈЕСЕН“ 
   
                    У петак, 27. септембра, школа у Каменици дочекала је другаре из Богданице. Искористили смо то да 

реализујуемо тематски дан, на тему ,,Јесен“ и самим тим обележимо почетак овог годишњег доба. Распоред за тај дан је 

био исти ученицима из обе школе, тако да смо планиране активности могли да уклопимо. 

На часу математике, ученици су радили задатке са воћем и поврћем, наравно прилагођене сваком разреду посебно. 

Такође, неколико њих је донело у школу јесење воће и поврће , па су и предшолци имали прилику да учествују у раду, 

тако што су одвајали и показивали која је која врста, поменута у задатку. На часу српског језика једни су рецитовали 

песме о јесени а други писали састав на тему ,,Јесен је стигла“. У завршном делу часа читали су своје радове и добили 
похвале од млађих другара. 

Последња два часа су имали ликовно и тада су сами предлагали шта би све могли да праве од лишћа, које су на одмору 

пре тога скупили по школском дворишту . На крају су се сложили да би било интересантно да направе јесењу краљицу 

и тиме заокруже данашњу тему, на најлепши начин. Једна група ученика правила је горњи део од картона и имала 

задатак да тај део обоји јесењим бојама (жута, браон, црвена, наранџаста, зелена.. Тада су предшколци поново 

показивали и одвајали им, овога пута, боје, које су биле потребне и такође учествовали у бојењу). Друга група је правила 

доњи део који је требало да облепе лишћем. А трећа је цртала, украшавала и искојила слова реченице: ,,Јесен је стигла“, 

изнад јесење краљице , која ће бити постављена на вратима учионице. 

Био је ово један јако успешан школски дан, који ће ученици памтити, јер су имали прилику да се друже и уче заједно. 

Такође да кроз занимњиве задатке науче нешто ново и заједничким радом и тудом дођу до циља. 

Наставница српског језика : Слободанка Гавриловић 

 

4.4.ИЗВЕШТАЈ СА ЧАС ПОСВЕЋЕН ВУКУ СТЕФАНОВИЋУ КАРАЏИЋУ 
 

       Среда 6.11.2019.године одржан је час поводом обележавања 232 године од рођења Вука Стефановића Караџића. 

Час је одржала Гордана Поповић, библиотекар са ученицима млађих разреда. 

Циљ : упознати ученике са творцем наше азбуке Вуком  Стефановићем  Караџићем.. Путем  презентације „Народне 

умотворине“. 

Метода: кооперативна, тимска 

Ученици су решавали законетке, пословица, питалице и анегдоте којима се целог живота бавио Вук С.Караџић. 

Библиотекар је представила  књиге које се налазе у школској библиотеци „Вук Карџић“ и „Народне умотворине“  
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4.5. ИЗВЕШТАЈ СА ЧАС ПОСВЕЋЕН ВУКУ СТЕФАНОВИЋУ КАРАЏИЋУ 
 

               У издвојеном одељењу наше школе Гојна Гора  су ученици заједно са учитељицама Вером Трнавац и 

Катарином Шишовић , обележили дан пођења Вука Стефановића Караџића. 

Циљ: упознавање младог нараштаја  са  делима и радом  творца наше азбике  Вуком  Стефановићем  Караџићем. 

Методе: монолошко- демостративна, коперативна. 

Ученици су прочитали реферат о Вуку Стефановићу Караџићу, потом филм –биографија, анализа поменутог филма и 

на крају серија везана за његов живот и рад. 

                                                                                                            учитељице: Вера Трнавац и Катарина Шишовић 

 

 

4.6. ИЗВЕШТАЈ СА АМБУЈЕНТАЛНЕ НАСТАВЕ 
 
Ученици млађих разреда Основне школе „Иво Андрић“ из Брезне и Теочина са својим учитељима, посетили 

су Музеј рудничко-таковског краја у Горњем Милановцу. 

За Горњи Милановац смо отишли организованим аутобуским превозом, кренувши из Теочина у 07:30 часова. 

Музеј града организује током године радионице за децу различитог узраста. Приликом посете музеју ученици 

су учествовали у креативној радионици „Чудесни свет диносауруса“. Путем презентације ученици су се 

упознали са диносаурусима (временом у ком су живели, врстама, начинима исхране), а затим су у креативном 

делу правили 3Д диносаурусе, маске за лице и слагалице. У завршном делу била је презентација радова. 

Ученици су искористили прилику да кроз већ припремљени плакат усменим излагањем представе „Други 

српски устанак“. Овај програм представља пример како музеј може да буде значајан ресурс и место активног 

учења и на који начин едукативне активности могу да употпуне и обогате процес учења. По завршеној посети 

кренули смо за Таково. Посетили смо зграду музеја (задужбина Александра Обреновића) у којој је смештена 

стална поставка „Другог српског устанка и српска револуција 1804 – 1839“. Поставка обилује експонатима од 

великог значаја за српску исторују. Од посебног  значаја за ученике био је део поставке где се чувају остаци 

најзнаменитијег храста у Србији. Црква брвнара је једна од најстаријих грађевина, посвећена св.Ђорђу, коју 

смо обишли. Један од ученика је, на камену испред цркве, цитирао познати говор Милоша Обреновића 

оглашавајући устанак на Цвете 1815.године. Пут смо наставили за Савинац, посетом цркве Светог Саве, коју 

је саградио Милош, као своју прву задужбину. Након обиласка Савинца, стижемо на знаменито место 

„Таковки грм“. 

                          Овај грм ће време да осуши. 

                          И камени стуб ће да поруши. 

                          Ал Србија вечито стајаће. 

                          И МИЛОША име спомињаће. 

Ученици су кроз већ припремљене текстове, скривене речи и загонетна питања проширили своја знања са 

поруком: МИ ТАКО ВОЛИМО ДА ПРОШИРИМО САЗНАЊА.  Скривена реч је Таково. 

По завршеној презентацији имали смо слободно време за  ужину и панорамско разгледање Такова. У 12:30 

часова кренули смо за Теочин. 

Наставна јединица: Други српски устанак 

Интегрисани приступ садржајума: Српски језик, Природа и друштво, Ликовна култура и народна традиција 

Задаци за ученике: Остварени – Ученици су радили на раније договореним задацима, прикупљали су 

материјале, користили различите изворе знања, израђивали плакат, реферате и презентовали своје радове; 

Сарадња у пару и у групи; Активно су учествовали у припреми и реализацији програма. 
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Задаци за учитеље: Остварени – Организовање и припремање ученика за реализацију амбијенталне наставе 

у договору са родитељима, директором школе и осталим сарадницима који су везани за само спровођење 

програма(који су својим искуствима и предлозима допринели унапређењу наставе и занимљивијег приступа 

наставних садржаја. 

Циљ: Рад изван школе подстиче радост откривања, истраживања и стварања, погодан је за тимски рад, утиче 

на стварање квалитетних односа ученика као и на развој њихових интелектуалних способности. 

Овим излетом су остварени сви предвиђени циљеви, јер ми тако волимо да проширимо сазнања.  

 

                                                     Учитељи: Ненад Тешовић, Саша Васиљевић и Ана Зарић     

 

 

4.7. ИЗВЕШТАЈ СА ТЕМАТСКИ ДАН „ У СУСТЕР ПРАЗНИЦИМА“ 
 

У  Теочину су у“читељи Ана Зарић и Саша Васиљевић одржали тематски дан, 25.12.2019.године на тему : „У 

сусрет празницима“.  

1. Припрема – Шта треба учинити пре реализације тематског дана? Одабирање теме; Одабирање места; 

Припрема задатака, радног материјала; Припремање ученика за рад. 

2. Реализација – Шта се дешава током рада у школи? Организација рада на планираној локацији; Подела 

задатака; Сарадња. 

3. Систематизација – Шта треба учинити после извођења тематског дана? Израда извештаја (презентација, 

фотографије); Вредновање презентације; Самовредновање рада ученика. 

Задаци за ученике – Ученици су радили на раније договореним задацима, прикупљали су материјале, 

користили различите изворе знања, сарадња у групи, активно су учествовали у припреми и реализацији 

програма. 

Задаци за учитеља – Организовање и припремање ученика за реализацију тематског дана у договору са 

сарадницима који су везани за само спровођење програма (који су својим искуствима и предлозима допринели 

унапређивању наставе и занимљивијег приступа у раду). 

Циљ -  Обрадити, утврдити, проширити и обновити знања о празницима кроз индивидуални и групни облик 

рада, различите предмете и задатке. На занимљив начин повезати садржаје српског језика, математике, 

пројектне наставе, народне традиције и ликовне културе. 

Садржај рада – Српски језик – Рецитовање обрађених песама о зими и Божићу. Проналажење скривених речи 

у датим реченицама. Говорна вежба „У сусрет празницима“. Запис у свеске ученика. Певање песме „Божић, 

Божић, благи дан“(хор). 

Математика – Решавање загонетних питања. Нпр. Шта везује делове биљке и претходник броја 7? Одговор: 

Број 6 (биљка има шест делова: корен, стабло, лист, цвет, семе и плод). Шта је заједничко за други дан Божића 

и количник бројева 800 и 100? Одговор: Број 8. Кроз припремљене задатке користили смо бројеве, датуме, 

имена бића и предмета који нас везују за празнике.  

Пројектна настава (први, други разред) / Народна традиција (трећи разред) – Усмено излагање о обичајима за 

Бадњи дан и Божић. Пројекција цртаног филма „Штрумфастични Божић“.  

Ликовна култура – Радионица „Еко украси“. Ученици су донели већ припремљене материјале (хамер, вата, 

вуница, шишарка, папир у боји,...). Од тог материјала заједничким ангажовањем направили смо еко украсе за 

продајну изложбу која се одржава у Прањанима, 27.12.2019.године. Естетска анализа радова. 

Самоевалуација – Оваква дружења су драгоцена за ученике. Тематски дан представља пример активног 

учења и на који начин предвиђење активности могу да употпуне и обогате процес учења. Порука – Тимски 

рад побеђује.Дружење са Деда Мразом – четвртак, 26.12.2019.год.Новогодишња научна чаролија – петак, 

27.12.2019.год. 

                                                                                     Учитељи: Саша Васиљевић и Ана Зарић 

 
18 



 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 

 

 

2019-2020. 

 

 

V   ВРШЊАЧКА  ЕДУКАЦИЈА  
  
5.1. ВРШЊАЧКА   САРАДЊА –РЕШАВАЊЕ  СУКОБА 
 
                    Дана 19.11.2019. године  библиотекар школе , Гордана Поповић ,  сa  ученицима  I,II,III и IV  

разреда обележила је   Међународни дан превенције злостављања и занемаривања деце и Међународни дан 

дечака 19.новембар. 

                    Дечаци из ова четири одељења су се дружили , разговарали на тему сукоба међу друговима  и 

начинима решавања сукоба.  

                  У групама су направили плакате на тему : ,,Шта да радим кад имам проблем с другом ? “ 

На плакату је ,, Точак пријатељства “ који нуди ученицима конструктивне предлоге за мирно решавање сукоба. 

Плакат ће ученици поставити на видљива места у учионици и упознати своје другарице с мирним решавањем 

сукоба. 
Библиотекар: Гордана Поповић 

 
 
VI   ЕДУКАТИВНЕ  И КРЕАТИВНЕ  РАДИОНИЦЕ  

 

Едукативне радионице су планиране у другом  полугодишту, али  због епидемије короне су отказане. 
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VII РЕАЛИЗОВАНЕ ПОСЕТE  У ШКОЛИ 

7.1. ИЗВЕШТАЈ  СА ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ „ДАВИД  И ЈА“ 
 
   У  матичној школи и у ИО  Брезни и Каменици са прикљученим малим школицама Гојна Гора, Богданица, 

Коштунићи, Теочин и Срезојевци извредена је представа. 27.9.2019.године,  по тексту Петра Кочића „Јазавац пред 

судом“ у режији  и  извођењу  глумца Луке Пилјагића, сви присутни су имали прилику да уживају у представи која 

приказује живот босанског сељака.  

Ученици и наставници су заиграли на сцени што је учинило монодраму још занимљивијом. 

Порука: Позоришну представу треба користити као подстицај за ваннаставне активности. 

   РАДА ВИДИ ЈАНУ НА СЦЕНИ. 

Учитељи: Ана Зарић, Ана Миловановић, Ружица Томанић, Вера Трнавац 

 

7.2. ИЗВЕШТАЈ  СА СЕМИНАРА „ПРИМЕНА ИНДИВИДУАЛИЗОВАНЕ,  

        ПРОГРАМИРАНЕ, ПРОБЛЕМСКЕ И ЕГЗЕМПЛАРНЕ НАСТАВЕ У ШКОЛИ“ 

На иницијативу директора школе Зорана Пантовића,  одржан је семинар 4.10.2019.године „Примена 

индивудуализоване, програмиране, проблемске и егземплиране наставе у школи“. Овом семинару псисустовало је 25 

наставника. Учесници семинара добили су три инсталације пратформе за коришћење на годину дана „Мозабук“. 

Наставницима је омогућено да годину дана улазе софтверу „Моза бука“ да преузиме све везано за наставни предмет 

(припреме, тестови, наставни материјал и др.) на 30 европских језика. 

Координатор тима за СУ: Данијела Ракићевић 

 

7.3. ИЗВЕШТАЈ  О ОБЕЛЕЖАВАЊУ  „МИСИЈЕ ХАЛИЈАРД-ВАЗДУШНИ МОСТ“ 

 
Ученици и наставници школе ,,Иво Андрић “  из Прањана присуствовали су 15.9.2019. на Галовића 

пољу,прослави 75-огодишњице Мисије ,,Халијард“.Прослава је почела на месту одакле су кренули авиони  којима су 

спашени амерички пилоти.Након тога ,посетиоци су обишли цркву и школу. У школи је приказан филм о овом значајном 

подухвату.Организовано је и такмичење ученика у бацању папирних авиона.Победници млађих и старијих су добили 

као награду бицикл ( Никола Таловић и Алекса Савић). У посети су дошли потомци  америчких пилота На крају је 

одржан концерт војног америчког оркестра. 

Обележавању овог значајног јубилеја ,присуствовали су и Председник Србије Александар Вучић, Амбасадор 

Америке Кајл Скат као и многи други званичници. 

Библиотекар: Гордана Поповић 

7.4. ИЗВЕШТАЈ  СА ПРЕДАВАЊА ПОЛИЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ 
 

             Ученици  првог и четвртог разреда ОШ „Иво Андрић“ Прањани, издвојенoг одељења  у Гојној Гори, са 

учитељицама Вером Трнавац и Катарином Шишовић су отишли на предавање у петак 27. октобра 2019. године. 

Предавање је  одржано у Каменици у школи. Назив предавања је “Мапирање безбедног пута од куће до школе“ . 

Предавање је трајало од 11:30h до 11.50h. 

 Ученици школе из Гојне Горе, Богданице и Каменице су гледали предавање полицајца/саобраћајца Катарине 

Стојановић 

 Предавање је било о саобраћајцу, безбедности на путу (прелазак преко пешачког прелаза /на семафору, 

коришћење кациге за вожње бицикле) 

 Разговор са полицајцем је утицао на предaвање 

 Старији ученици су читали  текст 

Када је предавање било завршено било је сликање са полицајцем/ саобраћајцем 
Учитељице: Вера Трнавац и Катарина Шишовић 
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7.5. ИЗВЕШТАЈ  СА СЕМИНАРА: ,,МОЈ  ЧАС УЧЕЊА ЗА ТРЕЋИ МИЛЕНИЈУМ“ 

 

Дана 29.11.2019. године у матичној школи у Прањанима одржан је семинар ,,Мој час- учење за трећи 

миленијум “ , ( Каталошки број 489  , К2 П3). 

Aутори овог семинара били су  : психолог, Марина Павловић  и професор српског језика и књижевности , 

Наташа Турунташ . 

 Теме програма су : 

 1.Индивидуализација наставе - од законске   регулативе до праксе 

2. Планирање наставе – стандарди, компетенције, специфичности одељења 

3. Предуслови упешног подучавања базираног  на индивидуализацији 

4. Повратна информација и препорука ученику за   даље учење  
Рад се одвијао кроз пет области Настава и учење. Учесници  су подељени на шест група.Свака група је имала 

задатак да припреми наставни час кроз дате индикаторе области  Настава и учење. Затим је представник  сваке 

групе извештавао припремљени час кроз одређене индикаторе. 

Семинар је протекао у пријатној атмосфери како учесника тако и предавача.  

Овај семинар носи 8 бодова стручног усавршавања ван установе. 

Координатор тима за СУ: Данијела Ракићевић 

7.6. ИЗВЕШТАЈ  СА СЕМИНАРА: ,,У БОРБИ  ПРОТИВ  НАСИЉА  УЧЕСТВУЈЕМО 

СВИ,  РОДИТЕЉИ  И  МИ“ 

 
Дана 6.12.2019. године у матичној школи у Прањанима одржан је семинар ,, У борби против насиља –

учествујемо сви, родитељи и ми  “ , ( Каталошки број 151.) 

Aутори овог семинара били су  : психолог, Марина Павловић  и професор српског језика и књижевности , 

Наташа Турунташ . 

 Теме програма су : 

 1.Друштвени контекст 

2. Ефикасна и ефективна сарадња 

3. Насиље – облици и процедуре 

4. Израда сценарија 
Рад се одвијао кроз радионице подељене у пет група. Свака група је имала задатак везано за један од облика 

насиља из угла родитеља и наставника.  Затим је представници група су   извештавали, а остали су  их 

допуњавали.  

Овом семинару присустовало је 29 наставника. 

Семинар је протекао у пријатној атмосфери како учесника тако и предавача.  

Овај семинар носи 8 бодова стручног усавршавања ван установе. 

Координатор тима за СУ: Данијела Ракићевић 

 

7.7.ИЗВЕШТАЈ СА ПРОСЛАВЕ 800 ГОДИНА АУТОКЕФАЛНОСТИ СРПСКЕ 
ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ 

 
                    У манастиру Жича 6.октобра 2019. године одржана је централна   свечаност  поводом обележавања 800 

година аутокефалности Српске православне цркве. У овој свечаности учествовало је седам   ученика   наше  школе. Они 

су у пратњи учитеља Саше Васиљевића и вероучитеља Николе Гавриловића молитвено  учествовали  у Светој  

Литургији коју је служио српски  патријарх  г.г. Иринеј уз  саслужење Охридског архиепископа  Јована,  митрополита 

и десетине епископа   Српске православне цркве . Гости манастира Жича били су представници државе , војске , 

локалних самоуправа , културних институција ... 
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                   Поред Свете Литургије ученици су присуствовали и проповеди коју је одржао патријарх Иринеј , након  к оје 

је уследио богат културно- уметнички програм и послужење за све посетиоце манастира.Ученици су такође обишли 

манастирски комплекс и упознали се са његовом духовном , историјском и архитектонском важношћу. 

У повратку посетили смо и централни трг у Краљеву и споменик ослободиоцима из првог светског рата . Ученици су 

време употпунили шетњом центром града и разгледањем спортско рекреативног комплекса поред Ибра. 

 

Вероучитељ: Никола Гавриловић 

7.8.ИЗВЕШТАЈ СА ПОСЕТЕ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ БЕОГРАД 

Поводом 43. Дана школе посетили смо ОШ „Иво Андрић“ у Раковици. У оквиру Дана школе реализован 

 је низ активности. 

Четвртак, 10.10.2019. 

- Пријем гостију и упознавање са домаћинима (зборница школе). 

- Упознавање са колегама ОШ „Иво Андрић“ из Ниша и Бања Луке и гостима из Шпаније. 

- Посета цркви Св.апостоли Вартоломеј и Варнава у Раковици. 

- Посета Храму Светог Саве на врачару. 

- Дружење са колегама (размена искуства из педагошке праксе). 

Петак, 11.10.2019. 

- Посета манастиру Раковица. 

- Свечана академија у Центру за културу и образовање у Раковици. 

- Програм свечаности – Тема: Пријатељство и толеранција 

1. „Мост који нам срца спаја“ – химна школе 

2. Обраћање помоћника директора, додела похвалница 

3. Награђени филм „Живот и дело Иве Андрића“ 

4. Рецитација „О пријатељству“ 

5. Музичко-сценски приказ „Стоп насиљу – стоп“ 

6. „Прилагођени одломак из дела Меше Селимовића о пријатељству“ 

7. Композиција „Чаробни сат“ 

8. Рецитовање песме „Толеранција“ 

9. Плесна тачка „Маскенбал“ 

10. Филм о школи: „ОШ Иво Андрић – јуче, данас, сутра“ 

- Изложба радова ученика у холу поводом Дана шкле. 

- Свечана вечера у ресторану Балашеви 

                                                                                                 Ана Зарић, учитељица 
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VIII  РЕАЛИЗАЦИЈА  АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ 

 
8.1.ИЗВЕШТАЈ О СВЕЧАНОМ ПОЧЕТКУ НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 2019-2020. 
 
Почетак нове школске 2019/2020. године  традиционално      оглашен је    свечаним подизањем школске заставе и 

симболичним звоњењем са школске спомен-звонаре . 

Звоно се огласило осам пута.2.септембра 2019.године.  

Подизању школске заставе присуствовали су ученици школе, учитељи , наставници и  родитељи који су  аплаузом 

поздравили почетак нове школске године. 

Гордана Поповић, библиотекар 

8.2.ИЗВЕШТАЈ СА ШКОЛСКОГ КРОСА 
 

Школа традиционално обележава Јесењи крос 27.9.2019.године. Сви ученици су трчали.  

Циљ обе манифестације је поспешивање физичке активности код ученика, као и боравак у природи.Организатори ове 

манифестације су наставници физичког васпитања и учитељи.  

48 ученика је освојило прва три места и пласирали су се за општинско такмичење. 

Милољуб Ристановић, наставник физичког васпитања 

8.3.ИЗВЕШТАЈ СА ОБЕЛЕЖАВАЊА ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ У ПРАЊАНИМА 
 

Дечја недеља од 7.10.2019-13.10.2019.године у Прањанима. 

Oбележавање Дечје недеље смо традиционално започели шарањем платоа испред школе и слањем позитивних порука 
кроз цртеже. 

Наставили смо презентацијом и радионицама о дечјим правима и обавезама. Ученици другог, трећег и четвртог разреда 

су упознали прваке са Конвенцијом дечјих права. Сви су се активно укључили у дискусију која је помогла првачићима 

да разумеју своја права, али и да схвате обавезе које имају у породици, школи, околини... Своје идеје и размишљања су 

сви ученици исказали и на креативан начин – кроз цртеже. 

Следећа активност је била она што ученици највише воле, а то су игре у спортској сали. Уз присуство такмичарског 
духа и фер-плеја, и победници и побеђени су били подједнако срећни и задовољни када је игра завршена. 

Имали смо и дан посвећен нашим најмлађим ученицима, па су, као што и треба, они и били најсрећнији. Другари II, III 

и IV разреда припремили су им веселу приредбу као добродошлицу у друштво школараца. Најмлађи школарци су 

узвратили занимљивим представљањем кроз песму и игру. Најсрећнији су били када су добили поклоне које су им, 
такође, припремили старији другари. 

Ученици из продуженог боравка су за јесењу ревију припремили пригодне костиме. Тако су нам на леп начин дочарали 
дивне боје и шаренило јесени. 

Крај обележавања Дечје недеље у школи је посвећен Дану наше школе. Ученици млађих и старијих разреда су са својим 

наставницима припремили приредбу коју су приказали гостима и на тај начин нам свима улепшали овај значајан датум. 

Активности поводом обележавања Дечје недеље завршили смо у кругу породице, истичући значај неговања породичних 
вредности. 

Учитељи: С.Јевтовић, М.Маћић, Б.Рајчевић и Д.Алуровић 
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8.4.ИЗВЕШТАЈ СА ОБЕЛЕЖАВАЊА ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ У КАМЕНИЦИ 
 

   У оквиру Дечје недеље, ученици из Каменице обележили су Светски дан животиња. Ученици млађих разреда правили 

су маске разних животиња и након тога је свако имитирао животињу чију је маску и направио. На часу српског језика 

су разговарали о својим омиљеним животињама и имали прилику да кажу оно што знају о њима. Ученици петог разреда 

су на часу српског језика анализирали причу ,,Дечак и пас“ а на крају часа направили пано са анализом и илустрацијом 

исте. Ученици седмог разреда су на часу немачког језика причали имена животиња као и о кућним љубимцима. На часу 

биологије су ученици шестог разреда направили презентацију, шта представља Дан животиња , од кад се обележава као 
и о заштићеним врстама животиња у нашем крају, због чега су заштићене, али и осталим животињама у Србији. 

   Следећи дан Дечје недеље, ученици млађих разреда су украшавали школско двориште кредама у боји. Тимским радом 

су нацртали своју школу преко једне половине игралишта, тако што је неко цртао прозоре, неко врата, а остали ђаке и 
све оно што чини нашу школу. 

Један дан су ученици млађих разреда одвојили и за играње друштвених игара, као и за игру меморије којом су највише 

били одушевљени. Направљено је такмичење и најбољи су награђени слаткишима, које су касније поделили са осталим 

другарима. 

Четврти дан Дечје недеље, ученици су сређивали ходник школе, како би уредили и улепшали простор који их окружује. 

Сређивали су паное, износили непотребне ствари.. Спојили су лепо и корисно и још једном потврдили како удружени 

заједно за кратко време могу да ураде нешто за себе и своју школу. 

Последњи дан су ученици млађих разреда имали ликовну радионицу. Задатак је био да направе јесењу краљицу, која ће 

се наћи у ходнику. Добили су задужења као и потребан материјал, а затим усхићени кренули са радом. Сада нам се на 

улазу школе налази предивна краљица која је улепшала простор али и која ће нас подсећати на Дечју недељу која је иза 

нас. 

Учитељи: Милица Милојевић и Бојан Ђуровић 

 

8.5.ИЗВЕШТАЈ СА ОБЕЛЕЖАВАЊА ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ НА ТЕОЧИНУ 

Дечја недеља је ове године реализована и спроведена низом активности у ведром расположењу малишана: 

- Шарено око нас                                                                                     Песма                                                         

- Спортски дан                                                     Дечја недеља је прави дан, за сву децу као сан. 

- Јесењи карневал                                                Сваки дан је прави увек да се слави. 

- Песнички час                                                     Нови дан ће сванути, игру ћемо славити и нову љубав добити. 

- Да право свако – дете ужива лако.                     Ову недељу ћемо запамтити и сваке године понављати 

Учитељи: Ана Зарић и Саша Васиљевић 

 

8.6.ИЗВЕШТАЈ СА ПРЕДАВАЊА „ДА  ПРАВО СВАКО  ДЕТЕ  УЖИВА  ЛАКО“ 
 

У оквиру Дечје недеље  која је одржана од 7.до 13.октобра 2019. године под слоганом ,,Да право свако дете 

ужива лако “ – 30 година Конвенције о правима детета  ученицима млађих разреда одржала сам презентацију  

Конвенција о правима детета према Буквару Љубивоја Ршумовића. 

Презентација је садржала 40 слајдова са пратећим сличицама . Ученици су пажљиво слушали која права им 

припадају према Конвенцији. Након презентације права разговарали смо и о обавезама  где су се сви активно 

укључили у дискусију која је помогла првачићима да разумеју своја права , али и да схвате обавезе које имају 

у породици ,школи, околини ... 

На крају  су сви ученици исказали своје креативне идеје  кроз цртеже.Свако је добио задатак да представи по 

једно право и обавезу. Ученици су  то за задовољством прихватили и урадили. 
Гордана Поповић, библиотекар 
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8.7.ИЗВЕШТАЈ СА ОБЕЛЕЖАВАЊА ДАНИ ЗДРАВЕ ХРАНЕ 
             

Као и претходних тако и ове године у нашој школи 16.10.2019. обележили смо Светски дан хране . Светски 

дан хране се обележава од 2001.године уз подршку Министарства здравља Републике Србије. 

Ове године ,Светски дан хране ,16.октобар  обележава се под слоганом ,, Правилна исхрана –доступна и 

приступачна свима.За свет  без глади “ . 

Тим поводом библиотекарка школе  је у договору са учитељицом продуженог боравка  и учитељима за ученике 

млађих разреда припремила   презентацију  ,,Светски дан здраве исхране “. 

Претходног дана неколико ученика четвртог разреда су на радионици у школској библиотеци написали 

Азбуку здравља коју су прочитали својим другарима. 

После тога  уследио је практични део  припреме и дегустације воћа и поврћа донетог у школу.  

Ученици су уз помоћ учитеља  аранжирали воће које су организатори припремили. 
Гордана Поповић, библиотекар 

8.8.ИЗВЕШТАЈ СА ОБЕЛЕЖАВАЊА ДАНИ ЈАБУКЕ 
 
Октобар је месец правилне исхране и промоције здраве хране. Тим  поводом библиотекарка  и учитељица 

продуженог боравка са  ученицима млађих разреда су у понедељак 21.10.2019. године, обележиле 20.октобар 

– Дан јабука. Овај дан је у нашој школи  први пут обележен са циљем указивања на здравствени значај тог 

воћа. 

У нашој традицији, обичајима, али и књижевности  јабука je симбол здравља, лепоте, радости и љубави. 

Читали смо  песме и делове прича у којима се на неки начин описује или спомиње јабука. 

На самом почетку програма, библиотекарка  је  деци нагласила да је јабука једина воћка која има свој светски 

дан и да се он обележава 20. октобра. Дан јабуке у свету је први пут обележен 1990. године са циљем указивања 

на здравствени значај тог воћа и да би се истакле многобројне сорте јабуке. 
Током дружења деца су била у прилици да чују да је пре једног века познати српски писац, Војислав Илић 

Млађи написао песму „Ево јабука“ у којој је набројао 90 сорти овог рајског воћа које од маја до краја новембра 

сазрева на тлу Србије. 

Наставили смо са радионицом цртања јабука и прављењем од пластелина 

                                                                                                     Гордана Поповић, библиотекар 

 

8.9.ИЗВЕШТАЈ СА ПОСЕТЕ ПРВАКА ШКОЛСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ 

       Током месеца октобра  сваке школске године са ученицима I разреда  библиотекарка одржи час упознавања са 

школском библиотеком. Ученици су посетили библиотеку са својом учитељицом Славицом Јевтовић, дана 21.10.2019. 

године . 

 Ученици  су се упознали  с простором, фондом, основним правилима понашања у библиотеци, као и са коришћењем, 

позајмљивањем и чувањем грађе, могућностима које библиотека пружа, а настоји да пробуди и прве осећаје љубави 

према књизи и читању ради уживања. 

Ученици су затим разгледали препоручене књиге, а библиотекарка их је позвала да док не науче да самостално читају 

дођу у библиотеку, одаберу књигу која им се допадне, а она ће им читати одабране одломке.  

Дружили смо се, читали, причали, певали  и сви уживали.  

Ученици су добили чланске картице и  по једну обичну оловку. Причали смо о значају књига, важности читања и 

прелиставали смо сликовнице… 

На њихову иницијативу прочитала сам им бајку ,, Успавана лепотица “ , коју су радо слушали.Изнајмили су и своје прве 

сликовнице на читање. 

Деца која читају, постају људи који мисле. 

                                                                                                         Гордана Поповић, библиотекар 

 

25 



 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 

 

 

2019-2020. 

 

8.10.ИЗВЕШТАЈ СА ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА У КРОСУ 

                  Општински крос одржан је19.10.2019.г.у организацији Црвеног крста из Г.Милановца.Крос је одржан на 

теренима спортског клуба Таково.Организација кроса је била одлична, време је било изврсно  а  и резултати наших 

ученика били су више него добри. На крос смо путовали Аутобусом Сун травел  и све је протекло у најбољем 

реду.Ишло је 42 ученика из наше школе и 4 предшколца из вртића. 

 

Ученици наше школе постигли су следеће резултате: 

 

Освојене дипломе Освојене похвале 

1.Владимир Танасковић кат 1-2разред                 1 место 

2.Ивона Танасковић кат3-4 разред                        1 место 

3.Јована Станојевић кат  3-4 разред                      2 место 

4.Миленко Браловић кат.5-6 разред                     3 место 

5.Стефан Браловић кат 7-8 разред                        1 место 

1 Николина Ђерпвић кат 1- 2разред                4 место 

2.Бранислав Томовић кат 3-4 разред               4 масто 

3.Николина Трнавац кат 5-6 разред                 4 место 

4.Александра Обрадовић кат 7-8 разред         4 место 

5.Филип Пбрадовић кат.предшколац              4 место  

 

Све остале ученике похваљујемо  јер су заиста одлично представили своју школу, и желимо им више спортске среће  

другом приликом са жељом да наставе да вредно тренирају и уче  јер само тако се постижу резултати  у спорту и у 

животу уопште. 

                                                                                                                        Милољуб Ристановић, наставник физичког 

8.11.ИЗВЕШТАЈ ОБЕЛЕЖАВАЊА МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ШКОЛСКЕ 

БИБЛИОТЕКЕ 

 
Сваке године у октобру од 1999. године Међународно удружење школских библиотекара обележава свој дан и то 

последњег понедељка у октобру. Од 2008.године Међународни дан школских библиотека почиње да се обележава 

као  Месец школских библитека . 

 На Дан школских библиотекара, 28. октобра 2019. године, ученица Маја Јевтовић, члан Библиотечке секције нашла се 

у улози библиотекара. Ученике  је  упознавала са разноврсним задужењима школског библиотекара, бавила се 

издавањем књига и трудила  да посетиоце што боље информише о дану који се обележава. 

Потврдили су нам  да им читање обогаћује фонд речи ,шири видике и оплемењује на различите начине.  

Библиотеке  су ризнице знања, а знање је благо које сваког власника свугде прати, каже кинеска пословица, па зато 

ЧИТАЈТЕ ЈЕР ЈЕ ЧИТАЊЕ И ЗАБАВНО И КОРИСНО. 

                                                                                                          Гордана Поповић, библиотекар 

8.12.ИЗВЕШТАЈ ОБЕЛЕЖАВАЊА МИТРОВДАНА У БРЕЗНИ 

                      У петак, 8.новембра 2019. године у издвојеном одељењу ОШ „Иво Андрић“ у Брезни обележена је 

традиционална свечаност поводом Митровдана, сеоске и школске славе.  

Ученици и наставници присуствовали су литургији у цркви Светог Димитрија у Брезни. 

                    Након литургије  у дворишту школе  окупили су се гости, ученици, родитељи и наставници како би 

присуствовали свечаном  откривању спомен--плоче „БЛАГОДАРНОСТ КТИТОРИМА“, која је израђена као 

подсећање и опомена свим будућим генерацијама како треба чувати и сачувати школу.  

Потом је у просторијама школе изведен пригодан културно-уметнички програм који су припремили ученици заједно 

са својим наставницима. 

                   Програм је отворио школски хор химном „Боже правде“. 

Публика је уживала у рецитацијама на српском и немачком језику. У  наставку програма публика  је имала прилику да 
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 погледа драматизацију „Свети Сава - први српски архиепископ“ по сценарију Виолете Петровић.   Програм је 

употпунио хор извођењем композиције „Вера наша православна“. 

Овом приликом директор школе Зоран Пантовић доделио је захвалнице бројним појединцима  за подршку у обнови 

школе у Брезни.  

Након говора директора школе, присутнима се обратио председник општине Дејан Ковачевић. 

После  приредбе организован је коктел добродошлице у просторијама наше школе. 

Наставник: Славица Јовићевић Бабовић 

8.13.ИЗВЕШТАЈ СА РАДИОНИЦЕ РОДИТЕЉА 

 
У уторак  17.12.2019.године у ОШ „Иво Андрић“ Прањани одржана је радионица  на тему: „Квалитетно  

слободно врене“ у оквиру Клуб родитеља и наставника. 

Циљ радионице :  

1.Упознати родитеље са разултатима истраживања 

2.Шта треба предузети да се стање промени 

3. Како квалитетно организовати слободно време детета/ ученика 

4.Како побољшати сарадњу на релацији родитеља – наставика , односно породице и школе? 

 Начин рада: 

 Подељени у две групе: прва група родитељ, а друга група наставници. 

 Задаци су подељени из угла родитеља и из угла наставника. 

 Препорука радионице: да овај начин рада је добар из разлога што се родитељи  међусобно у групи упознају, 

могу да    размене мишљење, да чују савете и реше проблем. Да је добро што се један проблем може 

посматрати из два угла , родитеља и наставника. 

                                     Педагог: Данијела Ракићевић 
 

 

8.14.ИЗВЕШТАЈ СА ФЕСТИВАЛА НАУКЕ У БЕОГРАДУ 
 

           Дана 7.12.2019. године водили смо децу на 13.Фестивал науке под називом „Разоткривање“ у Београд. 

Ишло је 15 деце и 4 наставника. Кренули смо у 7 сати из Прањана, а у Београд смо стигли у 10:30. На фестивалу 

смо били 3 сата. Деца су могла да виде много занимљивих огледа и експеримената из области хемије, физике, 

биологије и географије.  

Видели смо: 

- разне врсте огледала; 

- деца су мерила тежину на другим планетама ; 

- видели су препариране животиње; 

- дестилацију алкохола, боја и воде; 

- како се добија енергија помоћу сунчеве светлости, ветра и воде; 

- принцип рада вентилатора; 

-  и друго. 

           У периоду од 13:30 до 14:15 гледали смо извођење огледа на тему “ПУТ У СРЕДИШТЕ НАУКЕ“ 

реализатора из Словеније. Након тога смо одвели децу у шетњу Кнез Михаиловом улицом. Деца су била 

одушевљена фестивалом и изразила жељу да иду и идуће године. Кренули смо у 17 часова из Београда, а у 

Прањане смо стигли у 19:30.                                     

                                  Наставници: Велимир Александров, Катарина Костић, Драгана Бабовић и Милка Јоровић  
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8.15.ИЗВЕШТАЈ СА ДРУГЕ  НОВОГОДИШЊЕ НАУЧНЕ ЧАРОЛИЈЕ 

 
На крају календарске године  27.12.2019. у ОШ „Иво Андрић“ у Прањанима, традиционално је  организована 

Новогодишња научна чаролија.. 

Нашу манифестацију започели смо такмичењем у кићењу јелки у школском дворишту од рециклажног 

материјала које су ученици сами направили. У овом такмичењу учестовали су ученици из Прањана, Каменице, 

Брезне, Теочина, Гојне Горе, Богданице и  Коштунића. Сви учесници су добили  бадментоне. 

Новогодишњу научну  чаролију смо наставили извођењем експеримената из физике, биологије, технике и 

технологије и хемије. 

Наставница хемије Драгана Бабовић је са ученицима осмог разреда из школе у Прањанима, Брезне и 

Каменице: Лука Вуковић, Ивана Милановић, Катарина Вујичић, Анђела Раилић, Ђорђе Вујанић, Младен 

Рубаковић, Сретен Ђоловић и Софија Стојановић изводили експерименте: ,,лава лампа'',  ,,црни дух''и  

,,разиграно млеко“.  

Наставница  физике Милка Јоровић је са ученицима : Ана Вуковић и Дарко Вујичић-ученици 8.разреда из 

Прањана и Стефан Маџаревић-ученик 7.разреда из Каменице изводили експерименте и то: „бестежинско 

стање“, „равнотежа свећа“, „пребацивање воде помоћу сламчице из 1 чаше у 2“, „наелектрисана фолија“, 

„дување балона у флашу без ваздуха“, „кашика као огледало“, „графит као проводник струје“, „струја као 

редар“ и „није лако роботу!“.  

Наставнице технике и технологије, техничког и информатичког образовања и информатике Милка Обренић и 

Драгана Лечић су са ученицима осмог разреда: Алексом Вукашиновић и Маријом Ивановић изводили следеће 

експерименте: „обновљиве изворе енергије“, „соларни колектор“, „ветрењача по моделу куће која се налази 

недалеко од школе“, „струјно коло- сијалице на батерију“, „електромагнетни релеј“, „намагнетисано гворђе 

које скупња опиљке метала“. 

Наставница биологије Катарина Костић је са ученицима шестог разреда из Каменице: Миленко Браловић, 

Марко Милинковић, Вук Гајевић и Бојан Јанићијевић су изводиле следеће огледе: „бели гербери“,  

„дерматоглифика“ и помоћу микроскопа, посматрали кухињску со, трихоме биљака као и многе друге 

препарате. 
Затим, манифестација је настављена  продајом. Пошто је од ове школске године наша школа ушла у пројекат 

„Обогаћен једносменски рад“ , учешће у манифестацију узеле су и ваннаставне активности и то: 

Креативно стваралштво, Креативна школа уметности, Природа око нас, Домаћинство у школи-мали кувар,  

Играм, креирам, стварам, Цвећарство, Гимнастички партнер и Плесна кореографија. Поред ваннаставних 

активности овој манифестацији су узели учешће и наставница немачког језика Бојана Рацић и учитељица 

Милена Томовић са ученицима.  

По први пут су се одазвали и узели учешће у манифестацију  родитељи са  Теочина  

Поред научног и продајног дела ова манифестација је имала  забавни, спортски и хуманитарни 

карактер.Локална телевизија ГМ инфо плус је пропратила.  

Продајом је прикупљено 23.676 динара. Новац који је прикупљен продајом  биће намењен породицама којима 

је неопходан.  

Творац и организатор манифестације је педагог школе Данијела Ракићевић. Велику подршку у организовању 

је пружио и помогао директор школе, Зоран Пантовић.   

Захваљујем се наставницима, ученицима и родитељима, који су узели учешће у реализовању манифестације 

Новогодишња научна чаролија. 

Педагог школе Данијела Ракићевић  
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 8.16.ИЗВЕШТАЈ  СА МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ОСМЕХА 
Дана 10.1.2020. године библиотекар школе , Гордана Поповић , са члановима библиотечке секције 

обележила је Међународни дан  смеха.  

Мадан Катаира је 1998. осмислио и установио Међународни дан смеха који се обележава чак два пута 

годишње: 10. јануара и 2. маја, под паролом „Смех  је најбољи лек“ . 

 Ученицима  сам прочитала песму , Владе Стоиљковића ,,Са мном има нека грешка “ . 

Затим је следио разговор  о  песми и значају смејања. 

Да ли знаш зашто је смејање важно? 

Ево неколико одговора: 

 Образи ти буду румени 

 У очима ти се појаве звездице 

 Јача имуни систем и одржава ти здравље 

 Јачаш мишиће у пределу стомака 

 Oсмехом на лицу остварујеш нова познанства и одржаваш другарство 

 Сваки проблем се лакше реши 

 Осмехом отвараш нове видике, свет има лепшу боју, проблем постаје мањи 

 Лакше заспиш, лепше сањаш … 

Мени не мораш да верујеш, али све ово и мнооого више кажу научници и лекари – ја само преносим. 

Стручњаци кажу да се мала деца најчешће смеју,  понекад и 300 пута на дан. Како постајемо старији, 

смејемо се све мање и тада се број смањи на 15-20 пута. Као што се да видети, одрасли су прилично 

мрзовољни и заборавили су да се смеју. Али, нису само савремени научници утврдили да је смех здрав. 

Његово лековито дејство знали су индијски мудраци којима је смех био проповед и подучавање.  У старој 

Грчкој болнице су биле у најпрометнијим деловима града, најчешће уз позорнице (које су биле на 

отвореном) па су пацијенти могли да чују веселе повике и да им буде лакше. Лекари су пре много векова 

почели да уводе смех као терапију у лечењу пацијената јер се тако поправља расположење и смањује бол. 

Све ово, довело је до тога да се појави наука о смеху која се зове гелотологија. 

Смех је, кажу још, заразан. Према неким подацима када се насмејеш, велика је вероватноћа да ће ти сви 

узвратити осмех. Можда остане само неки мргуд имун на твоје искрице у очима и румене образе! 

И зато, смеј се! Потруди се да заразиш што више одраслих, нарочито родитеље. Да будемо сви здрави, 

успешни, добро расположени! 

                                            Библиоттекар Гордана Поповић 

8.17.ИЗВЕШТАЈ СА ДАНА ТОЛЕРАНЦИЈЕ“ 
 

Дана 15.11.2019.године библиотекар школе, Гордана Поповић ,одржала  је радионицу   у продуженом 

боравку ученицима млађих разреда  посвећену Дану толеранције  читањем поучне приче ,, Златокоса и три 

медведа“. 

Бајка о реду и нереду, о одрастању и прихватању свог места у породици и друштву као и о контакту 

између детета и природе. Прича о толеранцији, о правом односу које свако дете треба да открије између себе 

и природе, о васпитању, жељи за пријатељством и усамљености која прати свако детињство. Златокоса је 

прича о чудесном и прелепом људском бићу у сваком детету, које, одрастајући, из незнања, чини грешке и 

несташлуке. Прича о учењу и праштању. Бајка за све генерације и топлину сваког дечјег креветића. 

Циљ ове радионице је развијање свести о толеранцији код ученика  као и давање личног доприноса сваког 

ученика бољим односима у својој околини, јер поштовање и уважавање других је начин да и сами будемо 

бољи.И за крај са учитељицом  продуженог боравка, Снежаном Голубов, оцртавали су шаке на разнобојним 

папирима и писали поруке толеранције.Као плод нашег заједничког рада настало је дрво толеранције       

 

29                                Гордана Поповић, библиотекар 



 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 

 

 

2019-2020. 

 

8.18.ИЗВЕШТАЈ СА  КВИЗОВА  „СВЕЗНАЛИЦА“   И   „ЗНАЊЕ ЈЕ БЛАГО“ 

 
Традиционално смо у јануару организовали квизове и то „Свезналица“ и „Знање је бладо“. 

Квиз „Знње је благо“одржан 23.јануар 2020.године. Учестовало је 12 ученика, односно три екипе и то две 

екипе из матичне школе и једна из издвојеног одељења из Каменице.  

Прво место освојили су екипа „Делије “из Прањана: Алекса Вукашиновић, Стефан Браловић, Маријана 

Стевовић и Елена Антонијевић 

Друго место освојили су екипа „ Цареви“ из Прањана: Марија Ивановић, Теодора Станојевић, Драган 

Јевровић и Анђела Папић. 

Треће место освојили су екипа „Јунаци“  из Каменице: Анђела Обрадовић, Милица Лазовић, Миленко 

Браловић и Мина Буревић. 

Квиз „Свезналица“ одржан 24.јануара 2020.године. Учестовало је 23 ученика, односно шест екипа и то: две 

екипе из Прањана и по једна из Каменице, Богданице, Коштунића и Теочина. 

Прво место освојили  су екипа „Борац“ Ива Крњић, Маша Јевтовић, Јована Станојевић и Богдан Петровић  

Друго место освојила су екипа.“Богданица“ из  Богданице: Ивана Јовковић, Драгослав  Кнежевић, Милан 

Сретеновић и Огњен Јовковић. 

Треће место освојили су екипа“Радозналци“из Коштунића Јелена Томовић, Немања Весковић, Марко 

Јевтовић и Јована Милановић. 

Оба квиза смо урадиле у програму Kahoot.it. У организацији квизова укључиле су се наставнице енглеског и 

Богданемачког језика Тамара Богдановић и Ивана Чоловић. Техничку подршку пружила је наставница 

информатике Драгана Лечић.У припремању питања помогла је Виолета Петровић, редитељ емисије „Савин 

врт“, која се емитује на РТС-у. 

Иницијатор, организатор, реализатор  квизова је педагог школе Данијела Ракићевић. 

У организацији квиза помогао Зоран Пантовић директор школе. 

У реализацији квиза помогли су учитељи Мирјана Маћић, Брнка Рајчевић, Бојан Ђуровић, Милица 

Милојевић, Ана Зарић, Ана Миловановић и  Милена Томовић. 

Захваљујући спонзору СТР „Аница“ из Богданице која је припремила шест пакетића за ученике који су 

освојили прва три места. 

Данијела Ракићевић, педагог школе 

 

8.19.ИЗВЕШТАЈ СА TУРНИРА - ХАЛИЈАРД  ТРОФЕЈ ПРАЊАНИ 

 
Поводом школске славе  Светог Саве 27.јануара 2020.године,  одржан  је трећи фудбалски турнир 

„Халијард трофеј“.  

Организатори турнира су ФК Гладијатор и ОШ „Иво Андрић“ Прањани. Такмичили су се млади фудбалери  

из 17 клубова. Халијард трофеј посетило је  и око 170 такмичара. Екипе су биле из  Косјерића, Пожеге, 

Ужица, Крагујевца, Краљева, Чачка и Горњег Милановца. 

Циљ овог турнира је да окупи младе фудбалере, да се друже, упознају и спортски надмећу, али и да 

укажемо на значај традиције нашег народа. 

Победници турнира 2004. годишта су: 

прво место ОШ „Степа Степановић“ из Горње Горевнице, 

друго место „Пера Ждера“ из Косјерића и 

треће место ФК Сушица из Крагујевца. 

Победници турнира  2010. годиште су: 

прво место ФК  Кикер из Краљева 

друго место ФК Гаучоси 1 

треће место ФК Гаучоси 2. 
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Најбољи играч турнира је Алекса Шаиновић, голман  Игор  Лучић,  тренер Раде Шаиновић, а 

најперспективнији играч  је Ђорђе Вукашиновић ученик наше школе.  

Све је протекло у најбољем реду. Сви  посетиоци  и учесници понели су лепе успомене и надамо се да 

ћемо се у још већем броју окупити наредне године. 

Данијела Ракићевић, педагог школе 

 

 

8.20.ИЗВЕШТАЈ СА ОБЕЛЕЖАВАЊА ШКОЛСКЕ СЛАВЕ СВЕТОГ САВЕ 

 
У понедељак, 27. јануара 2020. године у ОШ ,,Иво Андрић“ у Прањанима свечано је обележена школска слава. 

Ученици су прво били на служби у цркви, а затим су рецитовали и глумили. Као знак пажње и награду за труд, 

добили су пакетиће у цркви. 

 Свечани програм  у школи је почео у 1015. У припрему и реализацију програма били су укључени ученици од 

четвртог до осмог разреда. Наступао је хор, рецитатори и глумци. Ученике су припремили Марко Станојевић, 

Бранка Рајчевић и Горица Ристановић.  

Приредба је била посећена, било је родитеља, представника локалне заједнице, а представици Фондације 

,,Мисија Халијард“ том приликом уручили су стипендије прошлогодишњим осмацима. Директор је уручио 

светосавске захвалнице свима који су у току прошле године допринели бољем функционисању школе и њеном 

позитивном представљању. 

У току целог дана реализовао се турнир у фудбалу, а догађај је медијски пропраћен. 

Родитељи ученика осмог разреда су овогодишњи домаћини славе. 

                                                                            Горица Ристановић 

 

 

8.21.ИЗВЕШТАЈ СА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
 

У ИО у Каменици учитељица Милица милојевић је са својим ученицима обечежила међународни дам 

особа са инвалидитетом 3.децембра 2019. Обај Међународни дан особа са инвалидитетом, 3. децембра, 

обележава се од 1992. године, када је усвојена резолуција којом се све земље позивају на обележавање тог 

дана с циљем да се унапреди и омогући особама са инвалидитетом једнако уживање људских права и 

равноправно учешће у друштву.  

     Ученици другог и  четвртог разреда, као и предшколци из Каменице обележили су овај дан. У првом 

делу планираног времена гледали су прилог о једној девојчици која има церебралну парализу. Деца су имала 

прилику да виде и закључе како је она једно добро дете коме је само потребна помоћ да би могла нормално 

да функционише. Пробудио се код њих изражен осеђај за друге и онда су коментарисали како би они 

помагали некоме у свом окружењу коме би помоћ била потребна. Након тога смо слушали песму посвећену 

деци са посебним потребама и започели прављење новогодишњих  честитки, уз поруке и жеље шта им  

желимо у Новој години. Договорили смо се да сачувамо честитке за предстојеће новогодишње празнике и 

поклонимо некоме коме ће наше поруке  помоћи да остане насмејан и храбар и у наредној години Нисмо сви 

исти, али имамо иста права на образовање, на рад, на живот, на љубав и поштовање сопствених разлика. 

 

Извештај подноси: Милица Милојевић 
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8.22.ИЗВЕШТАЈ  СА ПРИРЕДБЕ ПОВОДОМ ЗАВРШЕТКА ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА 

У КАМЕНИЦИ 
 

31.1.2020. је последњи дан у првом полугодишту школске 2019/20. Тим поводом ученици из Каменице 

припремали су приредбу у претходом периоду и тог дана је извели. Наставница српског језика, учитељ и 

учитељица су осмислили и  спремили програм са ученицима. Приредби су присуствовали сви родитељи 

ученика, као и сви наставници. 

Програм је почео са хором, а затим су уследила разнолика извођења ученика. Од рецитација, скечева, 

до две драматизације, од којих су једну извели ученици млађих а другу ученици старијих разреда. Такође су 

и ученици који похађају једносменску наставу извели три кореографије, научене на Плесним кореографијама. 

Талентовале ученице четвртог и петог разреда су отпевале прелепу песму ,,Говори Господе". Приредбу су 

украсили и улепшали  предшколци, који су учествовали у два скеча и кореографијама. 

Прво полугодиште у Каменици обележено је и заокружено на најлепши начин, у част свих ученика, 

али и на задовољаство наставника и родитеља. Креативност и таленат је нешто што ова деца поседују и то 

доказују на разним манифестацијама, а учитељи и наставници су ту да их мотивишу и  да им омогуће да то 

реализују. 

Извештај подноси: Милица Милојевић 

 

8.23.ИЗВЕШТАЈ СА ПРИРЕДБЕ ПОВОДОМ ДАНА СЛАВЕ СВЕТОГ САВЕ У ИО 

ГОЈНА ГОРА 
 

        27. јануара 2020-те године у гојнојгорској школи одржана је приредба у част првом српском 

архиепископу Светом Сави. Приредба је почела од 8 сати.  

Приредба је почела химном Светом Сави, затим су своје слике о Светом Сави налепили на плакат. Након тога 

на подијуму су се смењивали рецитатори, реферати. Рецитацијом су показали своје умеће. Реферате су 

самостално урадили. Затим су погледали филм о животу и раду Светог Саве. Кратак разговор о филму. После 

тога су слушали песме о Светом Сави.  

Учитељица Катарина Шишовић 

 

8.24.ИЗВЕШТАЈ  О ПОКРЕТАЊУ Е-ЧАСОПИСА „НАШЕ НОВИНЕ“ 

 
Иницијатор за електронски часопис је педагог школе Данијела Ракићевић. Она је заједно са 

наставницама : Јеленом Александров, Горицом Ристановић и Драганом Лечић прошли обука за  „Е- часопис 

у служни креативности ученика“онјалн. На седници Наставничког  већа  педагог је  презентовала  рад са 

обуке е- часописа. Наставницима се допала идеја за е- часописа. Захваљујући  учитељима, наставницима и 

ученицима е- часопис је угледао светлос дана.  

   

Први број е- часописа „Наше Новине“је урађен за 28.јун 2020.  Е- часопис  је ученички  лист  који 

садржи  теме везане за активности школе. Часопис су погледали наставници,  ученици и родитељи. Добили 

смо позитивне критике  за  наш први број е- часописа „Наше новине“. 

Педагог школе: Данијела Ракићевић 

 

8.25.ИЗВЕШТАЈ СА ИЛИНДАНСКОГ  ДАНА У КАМЕНИЦИ 

Ове године манифестација Илиндански дани није се одржала због ванредне ситуације у целој земљи. 

8.26.ИЗВЕШТАЈ СА САБОРА ВИОЛИНЕ У ПРАЊАНИМА 

Сабор виолине је отказан због ванредне ситуације корона вирус. 
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I Х  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНА УСТАНОВЕ 

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

 

Школски одбор је у току  школске 2019-2020..године, одржао пет седница.  

-разматрао  и усвајио Извештаја о припремљености школе за почетак рада у школској 2019-2020.г. 

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

-донео ГПР школе за шк.2019/20.г. 

-донет ПСУЗ за школску 2019/20.г. 

-донео Финансијски план за 2020.г. 

-донета је Друга измена инасијског плана за 2019. 

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

Председник Школског одбора  

Данијела Ракакићевић 

9.2.РУКОВОДЕЋИ ОРГАН- ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА  ШКОЛЕ  ШКОЛСКА 2019/20. ГОДИНА 

ИЗВЕШТАЈ ПО МЕСЕЦИМА 

септембар Почетак школске године –посета школи у Богданици, Каменици и Прањанима-2.9.2019. 

Посета школи у Коштунићима, Теочину и Брезни-3.9.2019. 

Безбедност деце-састанак у Општини-3.9.2019. 

Наставничко веће-13.9.2019. 

Савет родитеља-13.9.2019. 

Школски одбор-13.9.2019. 

Годишњица мисије „Халијард“-15.9.2019.-посета председника Србије Александра Вучић 

Састанак тима за превенцију насиља-17.9.2019. 

Представа за ученике 7.и 8.разреда-Иван Перковић-20.9.2019. 

Информисање начелнице школске управе Слађане Парезановић о спремности школе за почетак 

пројекта“Обогаћени једносменски рад“-27.9.2019. 

„Давид и ја“ –позоришна представа-27.9.2019. 

Састанак са наставницима који учествују у пројекту „Обогаћени једносменски рад“-30.9.2019. 

октобар Присуство часу- Тамара Богдановић-Ивана Чоловић-2.10.2019. 

Актив директора-Чачак-3.10.2019. 

Први час –мапа ума и НТЦ систем учења-3.10.2019. 

Семинар“ Mozzabook“-4.10.2019. 

Израда крова на шупи за дрва у Каменици-5.-6.10.2019. 

Уградња пвц столарије у Прањанима –прва фаза-7.10.2019. 

Други час-мапа ума и НТЦ  систем учења-9.10.2019. 

Актив директора-Г.Милановац-10.10.2019. 

Дан школе-11.10.2019. 

Уградња пвц столарије у Прањанима-12.10.2019 

Уградња пвц на кухињи и трпезарији-14-16.10.2019 

Присуство и учешће на часу Одељенске заједнице-седми разред-Милољуб Ристановић-14.10.2019. 

Бетонирање стопа за шупу за дрва-Теочин-17.10.2019. 

Трећи час-мапа ума и НТЦ  систем учења-18.10.2019. 
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 Уградња пвц столарије у Прањанима-19.10.2019. 

Четврти час-мапа ума и НТЦ  систем учења-24.10.2019. 

Израда шупе за дрва на Теочини-25.10.2019. 

Сређивање око прозора-молери-28.10.-6.11.2019. 

Педагошки колегијум-30.10.2019. 

Пети  час-мапа ума и НТЦ  систем учења-31.10.2019 

новембар Присуство часу-Катарина Шишовић-Г.Гора-6.11.2019. 

Шести  час-мапа ума и НТЦ  систем учења-7.11.2019 

Митровдан у Брезни-8.11.2019. 

Стругање даске за шупу на Теочину-11.11.2019. 

Завршни радови на шупи на Теочину-12.11.2019. 

Присуство часу-Обогаћени једносменски рад-Теочин-Саша Васиљевић и Ана Петровић-12.11.2019. 

Наставничко веће-14.11.2019. 

Седми  час-мапа ума и НТЦ  систем учења-15.11.2019 

Aктив директора-Г.Милановац-18.11.2019. 

Осми  час-мапа ума и НТЦ  систем учења-22.11.2019 

Девети   час-мапа ума и НТЦ  систем учења-27.11.2019 

Семинар“ Мој час-час за 21. Век“-29.11.2019. 

децембар Мађионичар-представа за децу-3.12.2019. 

Десети   час-мапа ума и НТЦ  систем учења-4.12.2019 

Саветовање“21.век у школској библиотеци“-5.12.2019. 

Семинар“ У борби против насиља учествујемо сви и родитељи и ми“-6.12.2019. 

Фестивал науке-Београд-7.12.2019. 

Присуство часу- Горца Ристановић-„Кирија“ Б.Нушић-13.12.2019. 

Једанаести   час-мапа ума и НТЦ  систем учења-13.12.2019. 

Клуб наставника и родитеља-17.12.2019. 

Дванаести  час-мапа ума и НТЦ  систем учења 18.12.2019. 

Школски одбор-20.12.2019. 

Републичка просветна инспекција-пријем-24.12.2019. 

Тринаести  час-мапа ума и НТЦ  систем учења 25.12.2019. 

Против-пожарни инспектор-26.12.2019. 

Школска управа Чачак-Школа из другог угла-присуство презентацији-26.12.2019. 

„Новогодишња научна чаролија“-друга по реду-27.12.2019. 

јануар Одлазак у Ћуприју ради ремонта вентилатора циклона за котао-Жижа и ја-3.1.2020. 

Присуство часу-Каменица-Мићо Копривица-10.1.2020. 

Присуство састанкуи Организационог одбора за други Сабор виолиниста-ГМ-13.1.2020. 

Актив директора-Чачак-17.1.2020. 

Четрнаести  час-мапа ума и НТЦ  систем учења 17.1.2020. 

Џон Капело-снимање емисије о „Халијарду“ и Прањанима-19.1.2020. 

Квиз знања за учениуке нижих разреда“ Свезналица“-23.1.2020. 

Квиз знања за ученике старијих разреда“ Знање је благо“-24.1.2020 

Школска слава“ Свети Сава“ Прањани и Срезојевци-27.1.20210. 

Трећи светосавски турнир у малом фудбалу“Халијард трофеј „Прањани-27.1.2020. 

Конференција“Школа за 21. Век“-Београд-28.1.2020. 

Наставничко веће-30.1.2020. 

Савет родитеља-31.1.2020. 

Школски одбор-31.1.2020 

фебруар „Стандарди квалитета рада школе“-семинар-12.2.2020. 
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март Обука директора за лиценцу-први део-9-10.3.2020. 

Општинско такмичење из Биологије-15.3.2020. 

Организација наставе на даљину услед проглашења ванредног стања-16.3.2020. 

април Присуство на онлајн конференцији о дигиталном образовању-10-11.4.2020. 

Преузимање телефона за ученика осмог разреда Ђура Станковић из Ш.управе Чачак-24.4.2020. 

мај Преузимање тестова за пробни завршни испит –Школска упорава Чачак-9.5.2020.  

Организација наставе на даљину-онлајн присуство-12.5.2020. 

Aктив директора-Чачак-25.5.2020. 

Актив директора-Чачак-29.5.2020 

јун Пробни завршни-1.6.2020. 

Пробни завршни-2.6.2020.-тестови за Ш.управу 

Наставничко веће-11.6.2020.он лајн 

Актив директора-Чачак-12.6.2020.-Завршни испит 

Састанак са наставницима који реализују завршни испит-15.6.2020. 

Завршни испит-српски језик-17.6.2020. 

Завршни испит-математика-18.6.2020. 

Завршни испит-комбиновани тест-19.6.2020. 

Наставничко веће-23.6.2020 

Родитељски састанак -Г.Гора,Брезна, Срезојевци -27.6.2020. 

Родитељски састанак –Прањани, Каменица-28.6.2020. 

јул On line обука за лиценцу за директора-20.7.2020 

август Актив директора-Г.Милановац-19.8.2020. 

Родитељски састанак у Каменици са родитељима будућих првака-19.8.2020. 

Семинар“ Кључне компетенцијеи развој вештина руковођења“-Г.Милановац-21.8.2020. 

On line семинар „Настава оријентисана ка исходима“-20.8.2020. 

Актив директора-Чачак-24.8.2020. 

Педагошко колегијум-27.8.2020. 

Наставничко веће-28.8.2020. 

Школски одбор-28.8.2020. 

Родитељски састанак –први и пети разред-Каменица-Прањани-31.8.2020. 

 

Директор школе Зоран Пантовић 

 

9.3. РУКОВОДЕЋИ ОРГАН-  ПОМОЋНИКА  ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 
Годишњи извештај о раду помоћника директора 

Помоћник директора је током  полугодишта школске 2019/2020.године обављала послове из свог делокруга 

рада, а по решењу и у континуираном  договору са директором школе. 

       Почетком септембра  урадила сам план рада помоћника директора . Планиране активности током  

полугодишта сам  и реализовала. 

      Активно сам учествовала и у неким сегментима организовала рад на Извештају о остварености ГПР-а за 

прошлу школску годину, као и  изради ГПР-а за текућу. 

Током полугодишта бавила сам се одсуством наставника и вршила потребне замене. На овом послу сарађивала 

сам првенствено са учитељима и разредним старешинама. 

По свом плану рада, али и по позиву наставника,  присуствовала сам редовним и огледним часовима као и 

угледним активностима. 

Редовно сам учествовала у раду свих органа школе (ОВ, НВ,стручни активи и тимови). 

И ове школске године присуствовала сам Састанку Клуба родитеља и наставника; радила сам и као 

координатор стручног тима ЕТОС.  
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Са педагогом и директором школе радила сам на Годишњем плану рада за школску 2019 /2020. годину; уносу 

података у ИС ,,Доситеј“. 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 сам реализацију допунске, додатне и припремне наставе  

,слободних и ваннаставних активности ,једносменског рада ; прегледала сам матичне књиге , присуствовала 

сам на 2 часа  у току овог полугодишта ; присуствовала свим културним манифестацијама у школи ;  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 ; радила на прилагођавању новопридошлих ученика ( разговор, дружење,  игре... ). 

Током другог полугодишта наставила сам са редовним активностима . План рада је остварен сходно 

новонасталој ситуацији. 

Списак реализованих активности:  

Сарадња са директором и педгогом одвијала се кроз :Унос података у ИС,, Доситеј“, слање извештаја за 

ажурирање  Сајта школе, припреме за  израду Извештаја о раду школе, извођење екскурзија, организовања 

пробног испита, припрему документације за спровођење завршних тестирања ученика,организовања матуре  

и завршног испита  за ученике осмог разреда. 

 Одређена су дежурства наставника  на општинском такмичењу из биологије чији смо домаћини, дежурства 

на пробном завршном испиту, дежурства на такмичењима и тестирањима ученика,именовани чланови 

комисија за организацију, дежурство, прегледаче  и  супревизоре за спровођење Завршног испита у јуну. 

Међутим,због пандемије вируса COVID-19  и увођења ванредног стања од 17.марта  прелазимо на онлајн 

наставу  и другачији рад.Формирамо Тим за спровођење мера у ванредном стању и изради оперативног плана 

школе. Прикупљам оперативне планове наставника пакујем у фолдере и тражене податке достављам 

надлежној Школској управи у Чачку.Непрекидно коодинирам са директором, педагогом ,психологом и 

наставницима.Прослеђујем пристигле мејлове колегама ,пружам подршку колегама у раду наставе на 

даљину.Радим од куће,а повремено одлазим у школу како нам обавезе налажу. 

Посебан сегмент рада био је посвећен ученицима осмог разреда, организацији и спровођењу пробног и  

званичног Завршног испита који је реализован у школи.Пробни испит из математике ученици су радили у 

школи 2.јуна, као и Завршни испит 17.,18. и 19. јуна. 

Планирана екскурзија за крај маја је одложена због погоршања ситуације  као и матура.Присуствовала сам 

седници Наставничког већа која је одржана 23.јуна у школи. 

Одржани су родитељски састанци 27. и 28.јуна . Присуствовала сам родитељским састанцима  у Брезни, 

Каменици и Прањанима. 

Гордана Поповић 

9.4. САВЕТОДАВНИ ОРГАН 
Савет родитеља у школској 2019/20. броји 26 члана.  

Предесеник Савета  родитеља  је Данијела Милошевић. 

9.4.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА  РОДИТЕЉА 
Савет родитеља је у првом полугодишту  школске  2019/20. године одржао три седнице, на којима су 

разматрана и решавана следећа питања важна за рад школе: 

-разматрао  и  усвојио ИОР школе за шк.2018/19.г. 

-разматрао  и усвојио извештај о раду директора школе  за школску 2017/18.г. 

-разматрао  и усвојио извештај о припемљености школе за почетак рада  школске 2018/19.г. 

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

-упознати са    ГПР школе за школску 2019/20.г. 

-донет и усвојен  ГПР Савета родитеља  за  школску 2019/20.г. 
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-разматрао и донео одлуку о избору  понуђача  осигурања ученика за шк.2019/20.г. 

- разматрао и донео одлуку о избору понуђача  за фотографисање ученика за шк.2019/20..г. 

- разматрао и донео одлуку о избору добављача  за ђачку кухињу за шк.2019/20.г. 

-разматрао  и  дао сагласност  на  план ескурзије за школску  2019/20.г. 

-донео одлуку о избору понуђача за реализацију екскурзије за  школску 2019/20.г. 

 

Председник Савета родитеља: Данијела Милошевић 

9.4.2. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 
 

Ученички парламент је конституисан 11.9.2020.године. У нашој школи постоји три радне  групе у 

оквиру Ученичког парламента и то:  у Прањанима на нивоу два разреда имамо 10 чланова, у Каменици имамо 

4 чланова и у Брезни имамо 4 чланова (укупно 18 ученика).   

Тајним гласањем је одлучено да председник УП  је  Стефан Браловић 8/1, потпредседник  Марија Ивановић 

8/1  и записничар  Милица Веселиновић 7/1 одељење на нивоу школе, а свака група је имала своје председника, 

потпредседника и записничара. Кординатори су се договорили да поред Плана Ученичког парламента да свако 

у својој школи  решавају проблеме и дају предлоге који ће бити у записнику на нивоу групе. Овакав начин 

рада је добар. 

У току првог полугодишта  чланови УП су имали 4 седнице. Чланови Парламента су учестовали у разним 

манифестацијама које су се организовале у школи.  Ове гидине смо прославили 160 годишњицу од постојања 

наше школе, да су чланови УП били домаћини ученицима из Београда и Будисаве.Чланови   су се укључили у 

представљају школе са вођењем програма Дана школе.  Такмичили су се у Квизу „Мостови пријатељства“ са 

ученицима из Београда и Будисаве и учестовали су у три радионице и то: научно-истраживачка, луткарска и 

новинарска. По мишљењу колега да је програм био најбољи до сада 

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 Марија Браловић, Данијела Крњић, 

Марина Мићовић, Јана Трнавац и Дарко Сретеновић , Анђела Обрадовић, Душан Ђуровић. 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. Сви ученици су присустовали Вршњачкој едукацији везано за технику читања и технику памћења. 

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.члан Ученичког парламента Ленка Вујанић ученица 8/3 одељења  одржала је две Вршњачке 

едукације за ученике од петог до осмог разреда. 

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 : Данијела Ракићевић, педагог  
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Х  СТРУЧНО ОРГАНИ И ТИМОВИ 

10.1. НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 
У току првог полугодишта  2019/20. одржано је четири  седница Наставничког већа. 

На седницама су разматране следеће теме: 

1. Разматрањи и усвајање Годишњег извештаја о раду школе за   2018/19.. 

2. Разматрањи и усвајање Годишњег плана рада школе за школску годину 2019/20.. 

3. Разматрањи и усвајање Извештаја о раду директора школе за школску 2018/19.. 

4. Родитељски састанци- избор чланова за Савет родитеља 

1. Усвајање Записника са претходне седнице одржане у уторак, 12. септембра 2019  

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. Извештај  са  друге  манифестације Новогодишње научне чаролије  

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 2020.  

18. Усвајање Годишњег извештаја о раду школе 

19.Усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2020-2021. 

Заран Пантовић, директор школе 

10.2. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 
У току првог полугодишта одржан је један састанак  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.  

Педагог школе је предложила да се покрене  електронски часопис „Наше Новине“за крај школске године, 

односно да први број изађе 28.јуна 2020. Чланови ПК су прихватили идеју, да се школа, ученици промовишу. 

10.3. ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА 
Због специфичности наше школе седнице Одељењских већа одржавају заједно. 
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10.3.1.ПРВИ РАЗРЕД 
Извештај о раду одељењског већа првог разреда  

Одељенско веће првог разреда одржало је седам станака, 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. 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: 
 

10.3.2.ДРУГИ РАЗРЕД 
Извештај о раду одељењског већа другог разреда  

Одељенско веће другог разреда одржало је седам 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 разред 

 
10.3.3.ТРЕЋИ РАЗРЕД 
Извештај о раду одељењског већа трећег разреда  

Одељенско веће трећег разреда одржало је у току школске 2019/20.. године  седам  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.Избор уџбеника. 

                                   Руководилац Одељењског већа трећег разреда 
 
10.3.4.ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
Извештај о раду одељењског већа четвртог разреда  

Одељенско веће четвртог разреда одржало је у току школске 2019/20. године  седам 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. 
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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 

10.3.5.ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 
Извештај о раду продуженог боравка   
 

Савремени начин живота све већем броју родитеља намеће потребу збрињавања детета млађег 

школског узраста после редовне наставе до поласка аутобуса. Чекање аутобуса на аутобуској станици дете 

излаже опасности, па брига родитеља намеће потребу за организованом бригом за дете. Продужени боравак, 

један је од начина којим се могу квалитетно решити наведени проблеми. Нова улога школе на тај начин је 

рационално и максимално искоришћена јер пружа многобројне могућности, деловања у сврху правилног 

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

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

теме, кључне појмове и образовна постигнућа која су прописана Наставним планом и програмом за одређени 

разред. 

Продужени боравак је посебан облик образовно-васпитног рада, са ученицима,9 који се реализује у школи 

после часова редовне наставе и у оквиру кога ученици имају самосталан рад, низ различитих облика 

слободних активности и један оброк. 

У оквиру самосталног рада ученика у продуженом боравку ученици организовано и плански уз стручно 

педагошку помоћ и сарадњу са наставником утврђују, продубљују, примењују и усвајају нова знања, умења 

и  навике. У оквиру активности самосталног рада реализују се активности које би иначе ученик радио у виду 

домаћих задатака. Задаци урађени  на часовима самосталног рада се анализирају, исправљају и вреднују, али 

се не оцењују. 

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

школе и обухвата: 

 ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНУ ДЕЛАТНОСТ 

 САРАДЊУ СА НАСТАВНИЦИМА, ДИРЕКТОРОМ, ПРДАГОГОМ, РОДИТЕЉИМА 

 КУЛТУРНУ И ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ 

 СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

У продужени боравак уписан је велики број деце. Према предвиђеном плану и програму рада 

продуженог боравка у сарадњи са учитељима, наставницима и библиотекаром учествовала сам у 

активностима које су организоване у школи; обележавање Дечје недење; обележавање мисије Халијард; 

присуство дечјој представи;обележавању Школске славе Светог Саве; песничком часу Лазара Биорца; 

такмичењу у рецитовању; обележавању Међународног дана књиге за децу; фарбање ускршњих јаја; 

Ускршњој изложби... 

Деца продуженог боравка учдествовала су и у многобројним наградним конкурсима, уређивали паное и 

учествовали у приредбама. 

План и програм рада продуженог боравка који се састојао у изради домаћих задатака и провери тачности; 

ликовном изражавању; креативном раду; изради паноа; спортским и друштвеним играма у потпуности је 

реализован 

                                                                                Снежана Голубов 
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10.3.6.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; 

-Организација родитељских састанака; 

-Усавајање ИОП-2 

-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 

-Учешће у другу манифестацију Новогодишња научна 

чаролија 
 

Чланови ОВ-а 
 

       Децембар 

-Анализа успеха и владања на крају првог 

полугодишта; 

-Распоред такмичења и појачана додатна настава; 

 

Чланови ОВ-а 

Фебруар 

 

-Анализа успеха ученика   април-јун  

                                                                                                 Руководилац Одељењског већа 

10.3.7.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; 

-Адаптација ученика на предметну наставу-анализа 

потенцијалних и реалних потешкоћа; 

Чланови ОВ-а, педагог 

и психолог 
 

 

 Новембар 

-Припрема прославе Нове године; 

-Узимање учешћа у Новогодишњу научну чаролију 
 

Чланови ОВ-а 
 

       Децембар 

-Анализа успеха и владања на крају првог 

полугодишта; 

-Распоред такмичења и појачана додатна настава; 

 

Чланови ОВ-а 

Фебруар 

 

-Анализа успеха ученика   април-јун  

                                                                                                      Руководилац Одељењског већа 
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10.3.8.СЕДМИ   РАЗРЕД 

Извештај о раду одељењског већа седмог 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; 

-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 Новогодишњу научну чаролију 
 

Чланови ОВ-а 
 

       Децембар 

-Анализа успеха и владања на крају првог полугодишта; 

-Распоред такмичења и појачана додатна настава; 
 

Чланови ОВ-а 

Фебруар 

 

-Анализа успеха ученика и избор уџбеника  април-јун  

                                                                                                      Руководилац Одељењског већа 

 

10.3.9.ОСМИ   РАЗРЕД 

Извештај о раду одељењског већа осмог 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; 

-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 плана за завршни испит 

-Узимање учешћа у Новогодишњу научну чаролију 
 

Чланови ОВ-а 
 

       Децембар 

-Анализа успеха и владања на крају првог полугодишта; 

-Распоред такмичења и појачана додатна настава; 
 

Чланови ОВ-а 

Фебруар 

 

-Анализа успеха ученика   април-јун  

                                                                                                      Руководилац Одељењског већа 
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10.4. СТРУЧНО ВЕЋЕ 

10.4.1. 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 
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10.4.2. СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА 
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10.4.3. СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ  НАУКА 

Стручно веће природних наука чине : Милка Јоровић, проф. физике, Драгана 

Бабовић, проф. хемије, Милка Обренић, проф. технике и информатике, Драгана Лечић, 

проф. технике и информатике, Катарина Костић, проф. биологије, Маријана Марковић, 

проф. биологије, Милољуб Ристановић, проф. физичког васпитања, Дејан Јеверица, проф. 

физичког васпитања, Милан Копривица, проф. физичког васпитања, Велимир 

Александров, проф. географије, Јасмина Павловић, проф. математике, Марко Пантовић, 

проф. математике, и Милева Глишић, проф. математике и информатике. 

На предлог просветног саветника Школске управе Чачак, Данијеле Ковачевић Микић, 

проф. српског језика и кљижевности, Стручна већа која су до ове школске године 

постојала за 1 предмет или мању групу предмета, ове школске године су обједињена у 2 

велике групе: Стручно веће Друштвених наука и Стручно веће Природних наука. Разлози 

овог укрупњавања су: бољи проток информација међу члановима, боља комуницација, 

развијенија сарадња, групни рад....... 

За председника Стручног већа Природних наука изабрана је Милева Глишић, док је за 

заменика избрана Драгана Бабовић. 

План рада већа за школску 2019/2020. годину достављен је у августу 2019. године. У  

складу са тим, актив је почевши од августа 2019. године спровео следеће активности по  

месецима:  

Август  
Урађени су годишњи планови који су усаглашени са наставним планом и  

програмом. Усвојен је план рада Стручног већа природних наука за 2019/20 годину. Направљен је план 

набавке наставних средстава и потрошног материјала.  

Септембар  
У току септембра, реализована је организација и планирање додатне, допунске  

наставе и секција. Такође, извршен је избор ученика који ће похађати додатну наставу и  

секције. Усаглашен је обим градива као и критеријуми оцењивања у складу са  

стандардима за сваки предмет. Спороведено је иницијално тестирање за ученике од 5. до 8. разреда. 

Сачињен је план контролних и писмених задатака за прво полугодиште.   

Наставници који су ушли у пројекат „Обогаћени једносменски рад“ доставили су планове рада за исти. У 

реализацију пројекта укључили су се: Милка Јоровић, Маријана Марковић, Милан Копривица, Милољуб 

Ристановић, Драгана Лечић и Милева Глишић. Од додатне литературе ученицима понуђен Математички лист.  

Октобар 

Обележен Дан школе као и Мисија Халијард. Кренуо пројекат „Обогаћени једносменски рад“. Извршена је 

детаљна квантитативна и квалитативна анализа иницијалних тества. Прослеђене  педагогу школе. 

Новембар 

Урађена је анализа  успеха на крају 1. класификационог периода. Закључено је да је успех ученика 

задовољавајући, али да уз већу пажњу на часу и редовније учење и похађање допунске наставе успех ученика 

који теже савладавају градиво би могао да буде бољи. Анализирано је и постигнуће ученице која похађа 

наставу појединих предмета по ИОП-у 2.   

Организовано школско такмичење из математике.  

Децембар 

Одржано општинско такмичење из математике. Извршена пријава ученика за МТ“Мислиша“. Наставник 

Велимир Александров, наставнице Милка Јоровић, Драгана Бабовић и Катарина Костић са групом ученика 

посетили су  Фестивал науке у Београду. Одржана Новогодишња научна чаролија у којој су са одређеним 

 

 
45 



 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 

 

 

2019-2020. 

 

 ученицима учешће узели: Милка Обренић и Драгана Лечић, проф. технике и технологије, Милка Јоровић, 

проф. физике, Драгана Бабовић, проф.  хемије, Катарина Костић, проф. биологије и Милан Копривица, проф. 

физичког васпитања.   

Јануар 

Одржан Новогодишњи квиз, у коме је учествовала наставница Драгана Лечић као техничка подршка. 

Обележена школска слава Свети Сава. Извршена анализа успеха ученика на крају првог полугодишта, као и 

анализа остварености програма редовне, додатне, допунске наставе и секција. Извршена анализа остварености 

пројекта „Обогаћен једносменски рад“.  

Март –јун 

Организована настава на даљину и избор уџбеника за седми разред. 

Стручно усавршавање наставника ван установе: 

1. 07.10.2019. год. Примена индивидуализиране, програмиране, проблемске и пројектне наставе - 8h  

Присуствовали: Катарина Костић, Велимир Александров, Драгана Лечић и Милева Глишић. 

2. 29.11.2019. год. Мој час- учење за трећи миленијум - 8h 

 Присуствовали: Милка Јоровић, Драгана Бабовић, Јасмина Павловић, Велимир Александров, Драгана Лечић 

и Милева Глишић. 

3. 06.12.2019. год. У борби против насиља учествујемо сви- родитељи и ми - 8h 

Присуствовали: Милка Јоровић, Милка Обренић, Драгана Бабовић, Јасмина Павловић, Велимир Александров, 

Катарина Костић, Драгана Лечић и Милева Глишић. 

                                                                                                           Руководилац већа: Милева Глишић 

 

10.5. СТРУЧНИ АКТИВ 

10.5.1. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 У току  године  Стручни актив за развој Школског програма је пратио реализацију  Анекса школског 

програма за шести и други разред, кроз годишње и оперативне планове. У сарадњи са Стручним тимом за 

додатну подршку  ученицима разматрао је потребу за израдом ИОП-а. У току године покренут је ИОП-2 са 

ученицом првог разреда А.М. и наставак са ИОП-2 за ученика трећег разреда В.Ј. и ученик петог разреда Н.Ш. 

У априлу су чланови стручног већа за развој школског програма договорили се о изради Анекса школског 

програма за трећи и седми раред и са осми само за наставне предмете: Техника и технологија, Информатика 

и Физичко и здравствено васпитање.Као и за наставни садржај Свакогневни живот у прошлост.На пошетку 

школске године педагог је спровела истраживање за обавезни наставни садржај за ученике петог разреда. На 

основу анкете ученици су се определили за Шах. 

Чланови су се договолили о задужењима наставника и учитеља за израду новог анекса школсог програма, 

затим о избору уџбеника за наредну школску годину. 

Због настале ванредне ситуације у целој земљи договор са члановима и директором школе да израду школског 

програма за трећи и седми разред буде усвојен у августу 2020. године. 

. 

                              Координатор  актива  Данијела Ракићевић 
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10.5.2. СТРУЧНИ  АКТИВ  ЗА  РАЗВОЈНО  ПЛАНИРАЊЕ 

На крају школске године  урађена је евалуација петогодишњег плана Школског развојног плана који  важи 

до краја  године 2020. Пошто истиче претходни неопходно је да се уради нови план.  

На основу прегледа  плана донета је оцена да је Школски развојни план одлично урађен, који је повезан са 

Годишњим планом  рада, Школским програмом. Постоје праве смернице у остваривању наведених 

докумената. Од стране директора за координацију свих тимова за самовредновање одредио је Данијелу 

Ракићевић, педагога школе, која је и координатор области за самовредновање Настава и учење и председник 

Школског одбора. У августу  је дато задужење координаторима да се састану са својим члановима и да ураде 

swot анализу своје области.  На основу те анализе урадиће се нови петогодишњи  Школски развојни план. 

Рок за израду је октобар 2020. 

Потребно је дефинисати нове циљеве, задатке, приоритете,  мисију, визију  за  наредних пет година.     

 

Данијела Ракићевић, педагог. 

10.6. ТИМОВИ 

10.6.1. 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.Бранка Рајчевић координатор области самовредновања 

4.Драгић Бабић, члан Савета родитеља 

5.Теодора Станојевић, члан Ученичког парламента 

6.Зоран Пантовић, директор школе 

Тим за самовредновање је имао три састанка у првом полугодишту у школској 2019-2020.години.  

У овој школској години планиране су две области самовредновања: Настава и учење и Етос. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊА 

10.6.1.1. ИЗВЕШТАЈ ОБЛАСТИ САМОВРЕДНОВАЊА-  НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

На састанку одржаном  у септембру  Тим се договорио о писању Годишњег плана самовредновања.  

У току првог полугодишта Тим се  састао  још два пута да би  пратио  реализацију плана . 

Ради побољшања квалитета рада установе у области Настава и учење: 

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

обухваћени они ученици који су постигли слабије резултате и појачан је рад на оним областима где је 

то неопходно 

- Организовани су појединачни разговори одељенских старешина као и предметних наставника са 

оним ученицима који слабије напредују 

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

- На основу резултата завршног испита из српског језика и математике , на часовима редовне наставе 

обнавља се градиво и поклања више пажње појединим областима . 

- Ради праведнијег оцењивања, донет је критеријум оцењивања 
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- Вршњачка едукација  планирана у другом полугодишту 

- Праћење образовно васпитног рада кроз праћење наставе кроз различите видове 

- За постизање бољих резултата на такмичењима, организована је додатна настава, припрема за 

такмичење и ученици су укључени у разне секције. 

Како би се ученици додатно мотивисали школа обезбеђује наставна средства, реализује се интегративна 

настава, активно учење,амбијентална настава. 

У марту је учитељица Милица Милојевић урадила упитник везано за реализацију наставе на даљину. 

Обрада резултата: 

Питање Одговори: 

1.Како највише проводите време док траје настава на даљину? 

а) читам из уџбеника,    в) играм се напољу 

б) излежавам се              г) радим  на рачунару 

г) 61,5% радим на рачунару 
в)30,8% читам из уџбеника 

г)7,50%играм се напољу 

2.Колико вам недостаје школа? 

а) много;  б) помало;  в)некада ми недостаје када ми је досадно 

г) нимало 

а) много 71,4% 

б) помало 28,6% 

3.Колико вам недостају другари? 

а)много;   б)понекад;  в)нимало; г)некада када немам са ким да се играм 
а) много 85,7% 

б) понедаг 14,3% 

4.Како вам се чини успешно учење на даљину? 

а) врло успешно;  б)не баш успешно в) скоро је исто као кад идем у 

школу. 

а) 46,2% врло успешно 

б) 15,4% не баш успешно 

в) 38,5% скоро исто 

5.Како бисте „оценили“ ваше наставнике у овој ситуацији? 

а)доста се труде, чини нам се и више него раније, увек су ту за нас 

б)исто као и до сада;    в)не труде се довољно 

а)доста се труде 92,9% 

б) исто 7,30% 

6.Колоко сте мотивисани приликом учења на даљину? 

а) нисам мотивисан;   б )више него раније, много више истражујем, 

размишљам и трудим се       в)исто као раније 

б) више него раније 71,4% 

в)исто 28,6% 

7.Шта бисте навели као предност  учења на даљину? 

а) имам више времена помажу ми родитељи више него раније, већа 

мот3ивација       б) нема предности  в) више времена за игру 

а) помоћ родитеља 85,7% 

б) нема предности 14,3% 

8. Шта бисте навели као манунаставе на даљину? 

а) не виђам другаре   б)нема мана  в) слабо разумем наставни садржај 
а) не виђам другаре 71,4% 

б)нема мана 28,6% 

Закључак: 

На основу добијених резултата можемо закључити следеће: да ученици нису били спремни на наставу на 

даљину. Пошто је неопходно рачунар за комуникацији и мобилни телефон. Градиво преко РТС3 и  РТС 

Планета  је тражило од ученика да прати наставу без комуникације са наставником..  

За ученике основне школе што се тиче усвојености градива, најбоље је жива реч, односно комуникација са 

наставником. 

 

                                      Координатор Тима : Данијела Ракићевић 

10.6.1.2. ИЗВЕШТАЈ ОБЛАСТИ САМОВРЕДНОВАЊА- ЕТОС (прво полугодиште) 

  Тим се састао направили упитнике  истраживање  је у току. Резултати ће бити у другом полугодишту. 

        Координатор Тима: Бранка Рајчевић 

48 



 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 

 

 

2019-2020. 

10.7. ТИМ ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ  
10.7.1. ИЗВЕШТАЈ ИЗ  ПРАЊАНА 

Месец Реализоване  активности Носиоци 

Септембар Уређивање паноа Г.Поповић, Горица Ристановић, учитељи, наставници 

 8.9. Дан писмености Г.Ристановић, ученици петог разреда, библиотекар, 

ученици 1.и 2.разреда 

Сватска акција ,,Очистимо 

свет“(15.9) 

Г.Ристановић, Маријана Марковић, ученици петог ра 

Дан спорта Наст.физичког, одељ.старешине 

Свечани пријем првака  Учитељи, Горица Ристановић 
Октобар Прослава Дана школе Директор и сарадници  

Дечја недеља  Учитељи, библиотекар, наставници, учитељица 

29.10. Светски дан школских 

библиотека 

Библиотекар и ученици 

Дан здраве хране Учитељи и библиотекар  

Мисија Халијард директор школе 

обележавање Европски дани језика Тамара Богдановић, Ивана Чоловић 
Новембар Јавни час посвећен Вуку Караџићу Учитељи и библиотекар , наставница српског језика 

Предавање ,,Безбедност у 

саобраћају“ 

Учитељи  у сарадњи са МУП-ом Г.Милановац 

Представа ,,Давид и ја“ Директор, учитељи 

 Дан толеранције Наставници и учитељи 

Учешће на општинском 

такмичењу у лепом говору 

Учитељи, Г.Ристановић 

20.11. Међународни дан детета Библиотекар и учитељи 

Школско такмичење из 

математике 

наставници математике 

Децембар Мађионичарски трикови                   

3.12.2019. 

учитељи 

Светски дан особа са 

инвалидитетом  3.12.                           

учитељи и наставници 

14.12. Дан библиотекара Србије Библиотекар 

Предавање припадника МУП-а за 

ученике 4 и 6.разреда 

Директор, одељењске старешине нав.разреда 

Радионица Квалитетно слободно 

време 

Данијела Ракићевић, Мирјана Матовић, наставници и 

родитељи 

Новогодишња научна чаролија Данијала Ракићевић 

Посета фестивалу науке у 

Београду  

Наставници природних наука 

Јануар Уређивање паноа Г.Поповић, Горица Ристановић, С.Голубов 

 Учитељи и наставници математике 

Квиз знања Педагог,  

Приредба за Савиндан Г.Ристановић, Марко Станојевић, Снежана Голубов 
фебруар  Маскембал у школи учитељи, родитељи 

Финале маске у чачак учитељи, родитељи 
март Општинско такмич. из биологије директор , наставници 

Мислиша наставници, учитељи 
јун е-часопис Наше Новине педагог. Наставници и учитељи 

                                                                                                                                                                Координатор Тима Горица Ристановћ 
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10.7.2.ИЗВЕШТАЈ ИЗ КАМЕНИЦЕ 

Месец Активности Носиоци 

Септембар и 

октобар 

Школски крос                          

26.9.2019. 

Одељењске старешине, наставник физичког васпитања 

Представа „Давид и ја“               

27.9.2019. 

С.Гавриловић,Б.Ђуровић, М.Томовић, В.Трнавац, 

К.Шишовић, М.Милојевић 

Превенција и заштита деце од 

алкохола и дроге                         

4.10.2019. 

Представници МУП-а, ученици 4.и 6.разреда из 

Каменице, Богданице и Гојне Горе 

 

Дечја недеља  од 7. до11.10. 2019 . и 

Светски дан  животиња 

Милица Милојевић, Бојан Ђуровић,Слободанка 

Гавриловић,Верица Трнавац, Катарина Шишовић ,Милена 

Томовић 

Мапирање безбедног пута од куће 

до школе                                       

18.10.2019. 

Представници МУП-а, ученици другог, четртог и шестог 

разреда из Каменице, Богданице и Гојне Горе 

Полицајац и ватрогасац                 

25.10.2019. 

Ватрогасци спасиоци, ученици 

Општински крос у Горњем 

Милановцу                                      

19.10.2019. 

Наставник физичког васпитања, Милица Милојевић 

Светски дан здраве хране 

16.10.2019. 

Верица Трнавац, К.Шишовић 

Час посвећен Вуку Караџићу    

8.11.2019. 

С.Гавриловић, Б.Ђуровић, М.Милојевић 

Међународни дан толеранције      

15.11.2019. 

С.Гавриловић, Б.Ђуровић, М.Милојевић, Д.Бабовић 

Међународни дан детета               

20.11.2019. 

Милица Милојевић 

Децембар и 

јануар 

Мађионичарски трикови                   

3.12.2019. 

С.Гавриловић,Б.Ђуровић, М.Томовић, В.Трнавац, 

К.Шишовић, М.Милојевић 

Светски дан особа са инвалидитетом                                 

3.12.2019. 

М.Милојевић 

Фестивал науке                                 

7.12.2019.                                  

Милка Јоровић, Велимир Александров, Драгана Бабовић , 

Катарина Костић 

Новогодишња научна чаролија             

27.12.2019. 

Педагог, одељењске старешине ,наставници 

Квизови „Свезналица“ и „Знање је 

благо“                                               

23. и 24.1.2020. 

Педагог,учитељи , предметни наставници 

Обележавање Савиндана             

27.1.2020.      

С.Гавриловић, Б.Ђуровић, М.Томовић, В.Трнавац, 

К.Шишовић, М.Милојевић, М.Станојевић  

Пиредба поводом завршетка првог 

полугодишта                                     

31.1.2020. 

С.Гавриловић, Б.Ђуровић, М.Милојевић, М.Станојевић 

фебруар-јун е-часопис Наше Новине педагог и сарадници 

 

                                                                                                            Координатор  тима Слободанка Гавриловић 
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10.7.3, ИЗВЕШТАЈ ИЗ БРЕЗНЕ 
                                                                                   

Месец Активности Носиоци 

Септембар и 

октобар 

Школски крос                          

26.9.2019. 

Одељењске старешине, наставник физичког васпитања 

Представа „Давид и ја“               

27.9.2019. 

наставници и учитељи 

Превенција и заштита деце од 

алкохола и дроге                         

4.10.2019. 

Представници МУП-а, ученици 4.и 6.разреда  

Дечја недеља  од 7. до11.10. 2019 . и 

Светски дан  животиња 

наставници и учитељи 

Мапирање безбедног пута од куће 

до школе                                       

18.10.2019. 

Представници МУП-а, ученици другог, четртог и шестог 

разреда  

Полицајац и ватрогасац                 

25.10.2019. 

Ватрогасци спасиоци, ученици 

Општински крос у Горњем 

Милановцу                                      

19.10.2019. 

Наставник физичког васпитања, 

Светски дан здраве хране 

16.10.2019. 

учитељи 

Час посвећен Вуку Караџићу    

8.11.2019. 

учитељи 

Међународни дан толеранције      

15.11.2019. 

учитељи и наставници 

Међународни дан детета               

20.11.2019. 

наставници 

Децембар и 

јануар 

Мађионичарски трикови                   

3.12.2019. 

учитељи и наставници 

Светски дан особа са инвалидитетом                                 

3.12.2019. 

учитељи и наставници 

Фестивал науке                                 

7.12.2019.                                  

наставници 

Новогодишња научна чаролија             

27.12.2019. 

Педагог, одељењске старешине ,наставници 

Квизови „Свезналица“ и „Знање је 

благо“                                               

23. и 24.1.2020. 

Педагог,учитељи , предметни наставници 

Обележавање Савиндана             

27.1.2020.      

учитељи и наставници 

фебруар-јун 
е-часопис Наше Новине педагоги сарадници 

 
 

                                                                                                        Координатор тима Славица Јовићевић Бабовић 
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10.8. ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

У првом полугодишу тим за инклузивно образовање се састао  3. пута по унапред планираној динамици а 

повремено су и одржаване консултације чланова  у  вези планирања подршке за ученике.  У другом 

полугодишту тим се састао два пута (један састанак он лајн). 

Тим за инклузивно образовање чине :  Зоран Пантовић, директор школе,Сања Ранковић Илић, психолог (до 

октобра 2019.год.) Јелена Дрманац, психолог школе (од октобра 2019.год.), Данијела Ракићевић, педагог 

школе, Горица Ристановић, проф. српског језика и Драган Алуровић, наставник разредне наставе, Бојан 

Ђуровић, одељењски старешина првог разреда у ИО у Каменици, Мирјана Маћић, одељењски старешина 

трећег разреда у матичној школи, Велимир Александров, одељењски старешина шестог разреда у 

Прањанима. На почетку школске године урађен је Акциони план који је део Годишњег плана рада школе. 

 И ове школске године Тим је настојао да континуирано пружа подршку  тимовима за додатну подршку, 

ученицима и родитељима. У току првог полугодишта 2. ученика су усвајали наставне садржаје по ИОП-у2 - 

ученик трећег  разреда у матичној школи (за наставне предмете Српски језик и Математика), ученица шестог 

разреда у матичној школи ( за наставне предмете: Српски језик, Математика, Енглески језик, Немачки језик, 

Физика, Историја, Географија, Биологија). Ученица првог разреда у Каменици која је усвајала  наставне 

садржаје по ИОП-у 1 из наставних предмета Српски језик и Математика је почетком другог полугодишта 

прешла у ОШ „Степа Степановић“ у Горњој Горевници. Индивидуализовано се ради са појединим 

ученицима у Прањанима, Каменици и Брезни , пре свега у виду прилагођавања приступа, метода, наставних 

материјала, темпа рада, подршке вршњака. Од 17.03.2020.  па  до краја школске године уведена је  настава  

на даљину, па је и подршка ученицима  прилагођена ванредним околностима. Тим је, по потребу пружао 

саветодавну подршку наставницима, ученицима и родитељима у реализацији планираних активности у 

новонасталим активностима.  Наставници су остваривали континуирану комуникацију са ученицима и 

родитељима путем вибера, мејла, гугл учионице ,телефонских позива и смс порука. Ученици су у складу са 

могућностима и планом активности упућивани и на часове емитоване на РТС-у, садржаје на интернету, 

достављан је штампани наставни материјал ученику трећег разреда. Од велике важности за реализацију 

планираних активности била је   подршка ученицима од стране укућана, пре свега родитеља али и вршњачка 

подршка. Реализована је и психолошка подршка ученицима и њиховим родитељима путем телефонске 

комуникације и Вибера.Крајем школске године евалуирани су ИОП-и за ученика трећег разреда и шестог 

разреда. Ученици  углавном постижу предвиђено. Ванредна ситуација и сами услови живота  ученика су 

утицали да су неки од планираних исхода  делимично остварени. У складу са тим ће бити планирана 

адекватна и интензивнија подршка за ове ученике  у првом полугодишту наредне године. 

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. 

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 (подршка логопеда).  

Тим је током полугодишта сарађивао са  Интерресорном комисијом за  процену потребе за подршком 

ученицима у Горњем Милановцу (Захтев ИРК за ученика трећег разреда, Мишљење ИРК и консултације са 

психологом у вези пружања подршке за ученицу првог разреда и ученика трећег разреда) , Центром за 

социјални рад, ОШ у Горњој Горевници 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.  Неколико запослених је похађало обуку на тему „ Подршка 

наставницима и стручним сарадницима у раду са децом са посебним потребама и развојним тешкоћама“ у 

Чачку. 

                                                                                                                 Јелена Дрманац, психолог  
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10.9.  СТРУЧНИ ТИМ ЗА ДОДАТНУ ПОДРШКУ У ОБРАЗОВАЊУ И 

ВАСПИТАЊУ 

 
На почетку шклске године 2019/20.године Тим за додатну подршку су покренули процедуру за додатну 

подршку ученици првог разреда у ИО Каменица. Додатна подршка у изради план активности су учестовале 

психолог Сања Ранковић- Илић, а наставила је Јелена Дрманац. Са ученицима који се образују по ИОП-2 само 

се наставило у изради плана и то за ученика трећег разреда В.Ј. и ученица петог разреда Н.Ш. 

Од 17.03.2020.  па  до краја школске године уведена је  настава  на даљину, па је и подршка ученицима  

прилагођена ванредним околностима. Тим је, по потребу пружао саветодавну подршку наставницима, 

ученицима и родитељима у реализацији планираних активности у новонасталим активностима.  Наставници 

су остваривали континуирану комуникацију са ученицима и родитељима путем вибера, мејла, гугл учионице 

,телефонских позива и смс порука. Ученици су у складу са могућностима и планом активности упућивани и 

на часове емитоване на РТС-у, садржаје на интернету, достављан је штампани наставни материјал ученику 

трећег разреда. Од велике важности за реализацију планираних активности била је   подршка ученицима од 

стране укућана, пре свега родитеља али и вршњачка подршка. Реализована је и психолошка подршка 

ученицима и њиховим родитељима путем телефонске комуникације и Вибера.  

Ученица првог разреда  на почетку другог полугодишта , због пресељења наставила  школовање у ОШ „Степа 

Степановић“у ИО Мијаковци. Ученици трећег и петог разреда су успешно завршили разред.  

 

 

10.9.1. ТИМ ЗА ПОДРШКУ У УЧЕЊУ 
 

На основу праћења постигнућа ученика у стицању знања, примећено је да у школи имамо ученике који нису 

у категорији да раде по ИОП-у, а имају тешкоће у савладавању градива. У сарадњи са наставницима 

идентификовани су ученици којима је потребна подршка у учењу. За отклањања педагошког узтока педагог 

школе је формирао тим за подршку у учењу.  

На крају првог тромесечја у шестом разреду је имало доста недовољних оцена и једна неозбиљност у раду, на 

које је реаговала одељењски старешина. Урадила сам истраживање – Упитник како организују своје време 

учења. Након тога сам направила распоред индивидуалних и групног рада са ученицима. 

Нихов рад сам пратила до проглашавања ванредног стања 16.3.2020.године.  

У сарадњи са наставницима путем презентације урадила предавање на тему: 2Мали савети у учењу на 

даљину“, „ План учења“. 

Успела сам да помогнем ученицима да реше проблем у учењу. Сви ученици су успешно завршили разред. 

Тако да је овај тим оправдао његово формирање. 

Циљ подршке у учењу је освешћивање, оспособљавање и охрабљивање ученика на решавању проблема учења.  

                                                                                                             
                   Данијела Ракићевић педагог 

10.10. ТИМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ 

АКТИВНОСТИ 

У току  првог полугодишта школске 2019/20. тима за реализацију школског спорта и спотрских 

активности су следеће: јесењи крос, општинско такмичење  у стони тенису, окружно такмичење у стони 

тенису, општинско такмичење у малом фудмалу, општинско, окружно, републичко у бацању кугле.  

Ученици наше школе оствалили су запажане резултате  
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10.11. КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ НОРМАТИВНИХ АКАТА 

Коисија у току школске године 2019/20.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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XI. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

11.1. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ –ПЕДАГОГА ШКОЛЕ 
 

Послови педагога школе обухваћају следеће садржаје: 

- ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБАЗОВНОГ РАДА 

- РРЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА 

- ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

- УНАПРЕЂИВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА И САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА 

- РАД И САРАДЊА СА УЧЕНИЦИМА 

- САРАДЊА САРОДИТЕЉИМА 

- ИСТРАЖИВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНЕ ПРАКСЕ 

- РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА ШКОЛЕ 

- САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА, ЛОКАЛНИМЗАЈЕДНИЦАМА И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

- ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПРИПРЕМА ЗА РАД 

Послови педагога обухвата рад и активности у вези са наведеним областима.  Оне су међусобно 

повезане и интерактивне током практичног рада.  Колико ће се времена планирати за неку од 

наведених области зависи од визије и мисије школе у којој ради, личних професионалних 

афинитета и снаге, услова у којима се ради, средине, комплексност живота школе, од ученика, од 

тога шта је приоритет за ордеђену школску годину, организованих могућности, као и од многих 

других фактора. Оваквим приступом у раду постиже се потреба аутономија и флексибилност у 

раду школског педагога, а истовремено је обезбеђена и потребна комплексност и свеобухватност 

проблематике на којој ради школски педагог. 

1.ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИРНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

У току првог  и другого полугодишта школске 2019/2020.године педагог обављао следеће 
активности: 
Учестовање у изради Годишњег програма рада школе и изради њених појединих делова; учешће у 
изради планова и програма рада стручних органа школе. Израда годишњег и месечног планова 
рада педагога; евиденција о изради оперативних планова рада наставника. Учестовање и изради 
Годишњег извештаја о раду школе и израда њених појединих делова: породична ситуација 
ученика, путовање ученика, фонд часова, општи успех, успех по предметима, резултати са 
такмичења, резултати на пробном и завршном испиту, стручно усавршавање у школи и ван 
установе. Прикупљање, прегледање, саветовање  и сређивање наставних планова за поједине 
наставне предмете за наредну школску годину. Прегледање и евидентирање годишњег плана рада 
наставника.  
Учешће и изради планова и програма стручног усавршавања запослених. Рад на стручном 
усавршавању наставника у областима дидаткичко-методичких садржаја, припремању и извођењу 
наставних часова. 
Учешће у осмишљавању  и остваривању школе као пријатног  амбијетна за ученика, наставника и 
родитеља.  
Учешће у изради програма коректвног рада са ученицима који слабије наредеују у учењу, који 
имају сметње и тешкоће у савладавању наставног градива, који имају тешкоће у социјалној и 
комуникационој адаптацији, као и са ученицима са посебним потребама – од оснивања члана Тима  
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за инклузивно образовање; рад са ученицима. Педагог, као стални члан Школског тима за 
инклузивно образовање. 
Израда ЦЕНУС-а у сарадњи са административно-техничком службом школе током средине августа 
2019. и 2020.године ( број ученика, број одељења, број група, кадровска структура, подела по 
предметима и проценти, увођење обогаћен једносменски рад за наставнике који су се укључили у 
пројекат). 

 
2.РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА 
Пружање помоћи натавницима у дидактичко-методичком конципирању наставе (структуирање 
наставног часа, усклађеност циљева, садржаја, метода и облика рада са самим наставнин процесом, 
евиденција наставног часа, повезаност са образовним стандардима). 
Пружање помоћи наставницима у иновирању наставе (примена активне истраживачке наставе, 
више кооперативних облика учења, индивидуалне и индивидуализоване наставе, диференциране 
наставе, проблемске наставе). 
Анализа наставног процеса и учешће заједно са наставницима у процесу подизања квалитета и 
нивоа ученичких знања и умења (смањивање финкционалног знања, практично примењивање 
знања у различитим и удаљеним ситуацијама у односу на  оне у којима су стечена или вежбана, 
развој критичког мишљења). Примењивање захтева и праксе да се у школи у интелектуалној 
сфери ставља акценат на развој научног, логичког мишљења  и истраживачку наставу. У склопу 
тога, пружње помоћи наставницима у креирању наставног  процеса као научно-истрживачког 
сазнајног процеса. Када стручни сарадници обилазе часове, без обзира на непосредни циљ, 
остварују увид и у коришћење наставних средстава. То је истовремено и најбољи метод да се 
утврди колико је адекватна примена одређеног наставног средстава за реализацију одређених 
наставних садржаја. У таквим ситуацијама види се умешност наставника да рукује училима, да 
креира дидактички материјал за та учила, да поставља функционална задатке за ученике, да 
покреће активности ученика или да их користи за проверу постигнућа ученика.  
Помоћ одељењским старешинама  у  квалитетном обављању ове важне улоге. 
Реализација разних пројеката у којима школа учествује (-Пилот пројекат „Обогаћен једносменски 
рад). 
 
3. ПРАЋЕЊЕ ВРЕДНОВАЊА РАДА ШКОЛЕ 
 
Систематско праћење и анализирање наставног процеса, као и рада и развоја ученика 
(види:аналитичко-истраживачки рада; праћење успеха, изостанака и владање ученика; провера 
усвојености технике читања; обављено истраживање Оптерећеност учеика школским обавезама и 
обавезама ван школе итд.) 
Анализа успеха, изостанака и дисциплине ученика на квалификационим периодима (прво 
тромесечје, треће тромесечје, прво полугодиште и друго  полугодиште ) 
Праћење реализације циљева и задатака појединих наставних предмета и области. 
Праћење организације васпитно-образовног рада школе, посебно праћење ефекта иновативних 
подухвата и пројеката, као и ефикасности нових организационих облика рада. 
Координација и учешће у процесу самовредновања рада школе- стручна помоћ у области Настава и 
учење- планирање у настави, израда припреме за час, артикулација сазнајног процеса у настави 
итд. 
Праћење успеха ученика у разним ваннаставним активностима, званичним такмичењима,  
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завршним испитима за упис у средње школе и гимназије (стални члан Тима за реализацију 
завршног испита). 
Праћење усклађености програмских захтева са узрасним карактеристикама ученика. 

 
4.УНАПРЕЂИВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА И САРАДЊА  СА НАСТАВНИЦИМА 
Конкретизовање и операционализовање циљева и задатака васпитно-образовног рада и у складу 
са њима одабирање одговарајућег садржаја, метода и облика рада. 
Сталан и систематски рад на педагошко-дидактичко-методичком образовању и усавршавању 
наставника. 
Указивање на неопходност веће заспупљености активне наставе, кооперативних облика наставе, 
индивидуализоване и диференциране наставе. Промовисање и неопходности подизања квалитета 
знања и развоја мишљења ученика. 
Указивање и оспособљавање наставника за  унапређивање наставе праксе кроз већу заспупљеност 
учења путем истраживања, увиђања, откривања, већу заспупљеност решавање проблема, 
практичну применљивост ученичких знања. 
Учешће у раду стручних тимава, већа и актива у школи и предузимање мера за унапређење 
њиховог рада. 
Анализирање посећених часова редовне наставе и других облика васпитно-образовног рада и 
сагледавање њихове дидактичко-методичке заспупљености. 
Утврђивање узрока проблема који се јављају у васпитно-образовном раду. 
Осмишљавање рада са даровитим ученицима и онима који имају потешкоће у васпитно-обазовном 
раду. 
Упућивање наставника на коришћење стручне литературе ради осавремењавање наставног 
процеса. 
Пружање помоћи наставницима у реализацији огледних, угледних часова и примери добре праксе. 
Пружање помоћи наставницима –приправницима у процесу увођења у посао. 
Учестовање у вредновању резултата васпитно-образовног рада и израда критеријума и 
инструмената за објективно оцењивање ученика. 
Упознавање учитеља првог разреда са предзнањима и осталим релевантним карактеристикама 
будућих првака- израда педагошког досијеа о будућим првацима на основу тестовских провера 
способности и знања при упису у школу. 
Подршка и помоћ  колегама кандидатима за полагање стручног испита за лиценцу наставника 
(Ивана Милекић, наствник историје). Пружила сам стручну, дидактичко-методичку подршку и 
помоћ (основни педагошки и дидактичко-методички појмови и односи, креирање сценарија за час, 
артикулација процеса сазнања и учења у настави итд.)колегама који су полагали или треба да 
полажу стручни испит у нашој школи, али и другима који су тражили стручну, методичку, подршку 
и помоћ. Пружање помоћи око онјалн наставе, оцењивање и обуке  за  наставу на даљину. 
Иницијатор и реа(лизатор  Е –часописа „Наше Новине“, број 1. за школску 2019-2020. у сарадњи и 
договору са наставницима и учитељима. (рубрике, материјал, радови ученика, фотографије и др.) 
 
5.РАД И САРАДЊА СА УЧЕНИЦИМА 
Утврђивање зрелости деце за редовни полазак у школу. Због специфичности школе и малог броја 
ученика , одељења се формирају према срединама у којој живе. 
Израда досијеа ученика 1.разреда на основу њиховог постигнућа на тесту ТИП/1 и педагошком 
тесту за упис првака. Извештај садржи опис стања, психофизичке способности и вештине, опис  
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психишких карактеристика и ниво обавештености, податке о социјално-емотивној зрелости, 
статус породице. Досије је намењен њиховим будућим учитељима – садржи кратку, сажету и јасну 
слику о зрелости детета за полазак у школу,  нивоу развоја психофизичких и социјално-
комуникационих способности будућих првака –како би на основи тога лакше прилагодили 
наставне циљева и задатке, садржаје самом детеу и тиме пружили оптималне услове за учење и 
развој. 
Стварање услова за индивидуални развој ученика и пружање помоћи и подршке. 
Индетификовање и рад на отклањању педагошких узрока проблема у учењу, понашању и 
социјалној адаптацији. 
Индивидуални и групни рад са ученицима који имају проблема у учењу и понашању. 
Праћење и подучавање интересовања и постигнућа ученика и сагледавање њихове усклађености 
са прогесионалним жељама и опредељењима. Упознавање ученика са врстама средњих школа, 
подручјима рда, поједеним занимањима, завршним иститом. Пружање помоћи у попуњавању листе 
жеља. Слање материјала презентације средњих школа, упућивање на национални сајт за 
преузимање упитника за професионалну оријентацију.  
Осмислила сам презентацију за ученике свих узраста за учење на даљину под називом „Мали 
савети за учење на даљину“,, лоше и добре стране учење онјалн. Затим са ученицима седмог 
разреда у ИО –Каменица помогла сам у планирању времена учења према часовима на РТС 3. 
Удадила сам са психологом тестирање будућих првака тестом ТИП/1, а затим урадила анализу 
категорије ученика. 
 
6. САРАДЊА  СА РОДИТЕЉИМА 
Промовисање и подржавање укључивања родитеља у поједине облике рада школе (наставе, 
предавања, разни пројекти...), као и учешће у свим другим сегментима школског живота. 
Укључивање родитеља у рад са децом која имају развојних проблема, проблем у адаптацији, у 
понашању и /или имају тешкоће у учењу. 
Педагошко-психолошко образовање родитеља.  Образовање родитеља о узрасним и развојним 
какактеристикама ученика. 
Образовање родитеља за пружање помоћи деце у подстицању и усмеравању њиховог 
професионалног развоја. 
Упознавање родутеља са ученичким обавезама и неопходношћу њиховог понашања. 
Повремено учешће на састанцима Савета родитеља. 
И током првог и другог полугодишта обсвљен је велики број индивидуалних разговора са 
родитељима у циљу пружања подршке  и помоћи породицама, родитељима и ученицима у 
детектовању, анализи и решењу тешкоћа и проблема различитог спектра и често комбинованог 
типа. Трудила сам се да делујем увек одмах и непосредно како би се проблем брже и лакше 
решавали. 
Организовала сам заједно са предесником Клуб наставника и родитеља  радионицу на  тему: 
„Квалитетно  слободно време“. 
За родитеље будућих првака припремила сам презентацију „Моје дете креће у први разред“, која 
има квалитетне савете како дете припремити за почетак школовања, као и вежбе за почетно 
читање и писање. 
За родитеље петог разреда припремила сам презентацију „Моје дете креће у пети разред“, савети 
за родитеље како препознати да ли је Ваше дете се прилогодило новом окружењу, новим 
предметима и наставницима.  
У ИО –Каменици присуставала сам састанку родитеља будућих првака, учитељи и директор школе.   
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7. ИСТРАЖИВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНЕ ПРАКСЕ 
 
Истраживање и сагледавање општих услова за одвијање васпитно-образовног рада у школи. 
Истраживање постојеће васпитно-образовне праксе и специфичних проблема и потреба школе. 
Истраживање ефекта и ефикасности нове образовне технологије. 
Испитивање нивоа и квалитете ученичких знања и развијености мишљења.  
Тестирање знања и способности ученика. Годишња провера знања од 1. до 4. разреда из 
математике и српског језика –израда тестова, спровођење тестирања и анализа добијених 
резултата- постигнућа ученика и повратна информација за наставнике за рад побољшавања 
квалитета обучавања ученика. 
Истраживање практичне примене знања и вештина наставника стечених на семинарима и 
едукативним програмима у наставној пракси. 
Анализирање успеха ученика на завршним испитима за упис у средње школе. 
Праћење успеха ученика у средњој школи – у сарадњи са школским педагозима и другим 
образовно-васпитним институцијама – средњим школама и гимназијама. 
Учестовање у истраживањима научних и просветних институцијама, других школа, истраживача... 
Учестовање у процесу самовредновања рада школе. 
Обављено тестирање ученика 4. и 6.разреда тестовима знања из математике које је креирао 
стручни тим из Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања (почетком месеца јуна 
2015.). Обављен унос података и након тога статистчка /квантитативна и квалитативна анализа 
резултата постигнућа ученика (педагог школе). Урађен извештај о наведеном. 

 

8. РАД  У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА ШКОЛЕ 

Послови педагога обухватају делатности (планирање и реализација рада стручних органа и 
тимова, решавање актуелних образовно-васпитних проблема кроз рад стручних органа, 
унапређивање рада стручних органа школе, извештај о  резултатима обављених анализам 
прегледа, испитивања и предлагање  одговарајућих  мера у следећим стручним органима: 
1. Педагошки колегијум, стални члан колегијума од оснивања.  Педагошки колегијум 

 чине представници стручних већа и стручних актива и представник стручних сарадника. 
Педагошки колегијум у школи 2019/20. године чене: Школски педагог Данијела Ракићевић, 
руководилац  стручног већа разредне наставе /учитељи  Бојан Ђуровић, руководилац стручног 
већа природних наука Милева Глишић и руководилац друштвених наула Бранка Станојевић, 
руководилац за развојно планирање.... и представник Педагошког колегијума је директор школе 
зоран Пантовић. У оквиру рада Педагошког колегијума педагог са осталим члановима: се стара о 
осигурању квалитета и унапређивању образовно-васпитног рада; о остваривању развојног плана 
установе; организовао педагошко-инструктивни увид и надзор и предузимао мере за унапређење 
и усавршавање рада наставника и стручних сарадника; планирао стручно усавршавање 
запослених; усвојио индивидуалне образовне планове. 
2.  Стручни актив за развој шкплског програма –стални члан (координатор) од оснивања. Циљ рада 
актива је био да методолошки повеже садржаје, активности и пројекте који су део унапређивања 
образовно-васпитног рада школе и актив је у томе био ефикасан током целе године. Садржаји који 
су били предмет ових активности актива су: активности које се проводе у Школи; остварени 
часови; тематски саджаји у оквиру ШАРП;  имплементација образовних стандарда за крај певог и 
другог циклуса образовања; провера постигнућа ученика из свих предмета на крају првог и другог 
циклуса; провера постигнућа ученика из српског језика од петог до осмог разреда ( иницијлни и 
завршни); провера постигнућа ученика из математике од петог до осмог разрединицијани и  
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завршни); провера технике читања од пргог и трећег разреда; провере разумевања прочитаног у 
червртом разреду; активно учење/настава; здрави стилови живота; здравствена заштита ученика 
– саветовалиште при Дому здравља; 
Сарадња са родитељима у улози реализатора и евалуатора за поједине сегменте рада школе; 
програм заштите ученика од насиља, занемаривања и запостављања у школи; програм 
инклузивног образовања; срадња са локалном самоуправом и душтвеним институсицијама.  
3.Тим за заштиту ученика од наиља –стални члан тима од оснивања. Тим је ове године радуио на 
подизању свести и знања о насиљу од раног школског узраста, као и повећањем осетљивости свих 
укључених у живот и рад установе за препознавање насиља, злостављања, занемаривања и 
дискриминације; стварању и неговању климе прихватања, толеранције и уважавања – без 
толеранције према насиљу, а са подстицањем позитивног понашања; укључивању свих интерних 
група (деца, ученици, наставници, стручни сарадници, административно и помоћно особље, 
директор, родитељи, старатељи, локазна заједница) у доношење и развијање програма 
превенције; дефинисању процедура и поступака за заштиту од насиља и реаговању у ситуацијама 
насиља; информисању свих укључених у живот и рад  установе о процедурама и поступцима за 
заштиту од насиља и реаговању у ситуацијама насиља; унапређивању компетенција наставног и 
ваннаставног особља, ученика, родитеља, старатеља и локалне заједнице за уочавање и решавање 
проблема насиља, злостављања , занемаривања и дискриминације; развијању вршњчких тимова за 
подршку ученицима 
Брига о безбедности ученика заједно у сарадњи са дежурним наставницима у оквиру школског 
објекта и дворишта и ближе околине школе, у складу са спровођењем Правилника о мерама, 
начину и поступку заштите и безбедности ученика за време остваривања образовно-васпитног 
рада и у сарадњи са управом полиције. 
4.Тим за инклузивно образовање (ИО; ИОП) – стални члан од оснивања.Педагог, као стални члан 
Школског тима за инклузивно образовање (руководилац Тима ......) учестовала сам у свим фазама 
рада (планирање рада, тј.израда акционог плана, састанци, посете часовима у којима се налазе 
ученици за ИОП, рад са ученицима, родитељима, личним пратиоцем и стручњацима из специјалних 
школа „1.Новембар“ израда извештаја о раду тима...). Опширни извештај, анализе и детаљи о раду 
стручног тима и самим тим педагога, налази се у извештајима о раду тима, записницима са 
састанка, дневницима рада и посебној књизи у којој се бележи све кључне активности и важни 
подаци о наведеним ученицима на основу стручних опсервација). 
5. Тим за професионалну оријентацију (ПО) – стални члан тима. Пројекат „Професионална 
оријентација на прелаз у средњу школу“. Као члан сарађујем са средњим школама,организујем , 
уговарам посете у школи. Средње  стручне школе  и Гимназија, оне  презентују своје образовне 
профиле и смерове, као и отворена врата, када ученици могу боље да упознају будуће 
окружење.Ове године и 7.разред је уведен у ПО. Због  сложености организације, велике 
оптерећености ученика и наставника,  координатор је одлучио да се одради по 10 радионица у оба 
одељења, највише из циклуса самоспознаје, у  комбинацији са припремом за реалне сусрете. 
Реални сусрети су планирани на крају другог полугодишта, пошто је мало место и могу да у току 
дана обиђу јавне фирме и самосталне фирме.  
6. Наставничко веће –члан већа. Учестовање педагога у раду Наставничког већа путем: 
презентовања постигнућа и владање ученика на крају квалификационог периода; презентовање 
анализе у оквиру реализације Годишњег плана рада школе; припремни Годишњег плана и 
програма рада; анализирање остварених циљева и задатака образовања и васпитања; сагласности 
и одобравање употреба уџбеника и друге уџбеничке литературе у школи; утврђивање плана 
стручног усавршавања наставника и стручних сарадника; давање предлога за одређивање 
одељењског старешина; разматрањем извештаја директора школе, одељењских старешина и 
стручних сарадника 
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9.САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА, ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ И СТРУЧНО 
УСАВРШАВАЊЕ 
Сарадња са образовним, здравственим и социјалним институцијама и другим установама и другим 
установама које доприносе остваривању циља и задатка образовно-васпитног рада.  
Реализовање програма педагошко-психолошког  и дидактичко-методичког усавршавања. Рад на 
сопственом стручном усавршавању. 
Успостављање сарадње са локалном заједницом и реализација заједничких послова и акција МУП, 
Дом здравља –Дечји диспанзер Горњи Милановац,  
Стручно усавршавање 

Током школске године присустовао сам следећим семинарима: „„Примена индивидуализоване, 
програмиране, проблемске и егземпларне наставе у школи“, одржан 7.10.2019.године, 8 сати.  „Мој час учења за 
трећи миленијум “ , одржан 29.11.2019.године 8 сати. „У борби против насиља учествујемо сви – родитељи и ми“, 
одржан је 8 сати.  „Селфи 2019“-бесплатан он лајн 8 сати 14.10.2019. „Школски електронски часопис  у служби 

креативности ученика“, он лајн 8 сати. „Самовредновање у школи“ 12.2.2020.године 8 сати. „Рад 
одељењског старешине „ 21.2.2020.године 8сати.(укупно:40). 
 
10.ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПРИПРЕМЕ ЗА РАД 
Вођење документације о сопственом раду: плановима и програма рада (годишњи-глобални и месечни-
оперативни), дневник рада, досијеа о раду са ученицима, документација о извршеном истраживачком раду, 
обављеним прегледима, извештајима итд. 
Учестовање у унапређивању школске документације, посебно оне која се самовредновање рада школе. 
Ажурирање и вођење документације која се користи као доказ у процесу самовредновања рада школе за области 
Настава и учење. 
Вођење евиденције и документације о сарадњи са ученицима, наставницима и родитељима. 
Вођење евиденције и документације о пројектима који се реализују у школи или су везани за школу. 
Припремање и планирање за све облике рада са ученицима, родитељима и наставницима. 
Припремање и планирање сарадње са ученицима, наставницима и родитељима. 
Припремање и планирање анализа, приказа, саопштења, итд. 
Припремање  материјала за поједина истраживања и израду инструмената. 
Планирање и реализација посета часовима. 
Припремање огледних и угледних часова у сарадњи са наставницима. 
Припремање и увођење иновација у образовно-васпитни процес. 
Припремање процеса смовредновања рада школе. 
Припремање процедуре израде школског развојног плана 

Припремање и планирање анекса Школског програма за трећи и седми разред. 
Припремање и договарање са осталим стручним сарадницима, тимовима и стручним институцијама о 
заједничким задацима и активностима у школи и изван ње. 
Припремање и планирање школских манифестација Новогодишња научна чаролија и квизови –Свезналица и 
Знање је благо. 
Редовно ажурирање спискова ученика од 1.до 8.разреда у свим неопходним документима у којима се прати 
њихов рад и напредовање, учестовање у школском животу, као и израдом остале потребне педагошке 
документације; евиндетирање  ученика који су дошли и који су отишли из наше школе. Распоређивање 
новопридошлих ученика у одељења (на почетку школске године и током школске године). 
Напомена: Према расподели обавеза током следеће школске 2020/2021.године педагог школе ће бити 
распоређени у: 1.Педагошки колегијум, 2. Тим за развој школског програма, 3.Тим за заштиту од насиља, 4. Тим 
за инклузивно образовање, 5.Тим за иновацију, 6. Тим за реализацију завршног испита ученика 8.рареда, 7.Тим 
за професионалну оријентацију (руководилац тима), 8. Тим за  реализацију  разредних испита за ученике од 1.до 
7.разреда (руководилац тима), 9.Тим за праћење стручног усавршавања запослених – База података 
руководилац,  

                                       Данијела Ракићевић, педагог 
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11.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  ПСИХОЛОГА  

ЗА  ПРВО  И ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ 

 

-ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Октобра 2019. године (након породиљског одсуства) упознала сам се са школском документацијом (Годишњи 

план, Школски програм) и 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 три 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 ( 8 часова), учествовала у 

анализирању резултата завршног испита, иницијалног тестирања. 

          Учествовала сам у праћењу и вредновању примене мера индивидуализације за ученике  и ИОП-а за 

ученика. 

           Увођење ванредног стања 17.03.2020. условило је да  план посете часова не буде остварен у потпуности 

али сам путем вибер комуникације  и увидом у Е- дневник пратила остваривање наставе на даљину. 

 

-РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

Током полугодишта 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-3 ученика, 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 осам редовних часова, након чега су наставницима дате препоруке за унапређивање рада, 

посебно са ученицима који имају тешкоћа у усвајању наставних садржаја.  

Упознала сам наставнике са процедурама реаговања у ситуацијама насиља и значајним смерницама из 

Протокола о реаговању у ситуацијама насиља. 

      Током године  сам  обавила разговоре саветодавно  са наставницима на замени и приправницима (2 

наставника) у   циљу што бољег прилагођавања и решавања ситуација из педагошке праксе, стручног 

усавршавања наставника. 

           Током ванредног стања пружала сам  подршку наставницима у суочавању са изазовима током пандемије 

– реализација наставе на даљину (прилагођавање програмских захтева учењу на даљину, посебно ученцима  
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који захтевају посебну образовну подршку, вредновање постигнућа, израда материјала), мотивација ученика 

за рад  и организација учења, превазилажење стреса код ученика и наставника као реакција на угрожавајућу 

ситуацију 

-РАД СА УЧЕНИЦИМА 

               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. 

                 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. Обављала сам разговоре са два ученика старијих разреда (процедура ЦСР). 

Испитивала сам, по потреби,  опште  и посебне способности  (2 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“  19.11.2019.год.), ученицима другог 

разреда на тему радних навика ( 12.11.), трећег разреда на тему самопоуздања ( 21.10.), четвртог разреда ( 

5.11.) на тему  ненасиле комуникације, петог разреда на тему решавања конфликата. 

Одржала сам радионицу са ученицима млађих разреда у Каменици на тему развоја самопоуздања.  

Извршила сам анкетирање ученика старијих разреда у Прањанима, Каменици и Брезни на тему дигиталног 

насиља и радионице са ученицима петог и шестог разреда.  

        Оформила сам и пружала подршку члановима Вршњачког тима у организацији планираних активности 

(Дан толеранције, анкета о дигиталном насиљу).  

 Одржала сам  радионице са ученицима 8. разреда из Прањана и Каменице на којима су ученици  упознати са 

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

упознавање сопствених карактеристика личности и усклађености са захтевима појединих занимања. Током 

трајања ванредног стања ученицима сам путем вибера прослеђивала текстове из области професионалне 

оријентације. Ученици који су имали недоумице у вези избора средње школе имали су могућност  он лајн 

консултација са психологом. 

 Током ванредног стања у сарадњи са одељењски старешинама пратила сам прилагођавање ученика на 

новонасталу ситуацију, њихове психолошке реакције  и мотивацију за рад и обављала по потреби саветодавне 

разговоре са ученицима. 

Током трајања ванредног стања ученици су имали могућност добијања психосоцијалне помоћи он лајн 

(телефон, Вибер). Путем текстова на фб профилу и сајту школе, као и вибер порукама упознала  сам ученике  

са најадекватнијим начинима за  прилагођавање на новонасталу ситуацију ради очувања менталног здравља 

(превазилажење страха и анксиозности, методе релаксације и концентрације, социјална подршка..). Такође 

израдила сам и проследила текстове у вези организације времена,  мотивације,  метода и техника учења, 

самопроцене напредовања као и превенције дигиталног насиља. 

-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 три ученика  који се школују по ИОП-у и 

учеником који је у поступку утврђивања потребе за усвајање наставних садржаја  по  ИОП-у. Помагала сам  
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родитељима  у извршавању предвиђених процедура и сарадњи са Интерресорном комисијом и ЦСР и 

обављала  саветодавни рад са родитељима два ученика укључених у појачани васпитни рад. 

Током трајања ванредног стања родитељи су, као и ученици имали могућност добијања психосоцијалне 

подршке (путем телефона, Вибер-а). У циљу пружања подршке обавила сам разговоре са родитељима ученика 

који усвајају садржаје по ИОП-у и родитељима ученика који се нису на оптималан начин прилагодили новој 

организацији рада и учења. Такође је путем сајта и фб профила школе и Вибер порукама упознала  сам 

родитеље  са најадекватнијим начинима за  прилагођавање на новонасталу ситуацију ради очувања менталног 

здравља (превазилажење страха и анксиозности, методе релаксације и концентрације, социјална подршка, 

организација активности у току дана, како разговарати са децом о пандемији, како пружити помоћ деци у 

учењу и др.). 

 

  -РАД СА ДИРЕКТОРОМ, ПЕДАГОГОМ  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  и извештаја и др. 

         Сарађивала сам континуирано са персоналним асистентом Јеленом Влашковић у циљу што адекватнијег 

остваривања активности предвиђеним ИОП-ом за ученицу1.раз. 

 

-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 ученицу 

првог, шестог разреда и ученика 3.разреда).Током ванредне ситуације састанци тимова одржавани су он лајн 

(пуем вибера 

 

-САРАДЊА СА 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 ), Центар за социјални рад (извештаји о три ученика због процедуре 

утврђивања старатељства), Школа за основно и средње образовање ученика „1.Новембар“ у Чачку ( 

консултације са логопедом у циљу остваривања права на додатну подршку за ученицу наше школе), 

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

(консултације у вези са проценом потреба за подршком за ученика трећег разреда и ученицу првог разреда), 

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 (ОШ „Степа Степановић“ 

Горња Горевница), Друштво психолога Србије-подружница у Чачку, Актив стручних сарадника Моравичког 

округа. 

 

-ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ,ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТР.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   
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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.   

        Активности планиране годишњим планом су углавном реализоване уз извесна прилагођавања начина 

рада и садржаја ванредној ситуацији. Комуникација са свим актерима школе одвијала се у том периоду он лајн 

(телефонски, путем скајпа и вибер-а) . 

Јелена Дрманац, психолог 

 
11.3. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  БИБЛИОТЕКАРА 2019/2020.године 

I ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

           Током првог полугодишта писала сам   годишњи, месечне планове рада , план рада Библиотечке секције 

, водила Дневник рада школског библиотекара, дневну , месечну статистику као и Летопис школе. Остварене 

су планиране активности образовно-васпитног рада у току првог полугодишта. Такође сам реализовала неке 

активности које нисам планирала у годишњем плану рада . 

 Набавка библиотечке грађе  за школску библиотеку у календарској 2019.години такође је реализована. 

           Током другог полугодишта писала сам месечне планове ,водила Дневник рада школског 

библиотекара,Летопис школе као и месечну и дневну статистику читања до 16.марта.Планиране посете  

издвојеним одељењима нисам  реализовала због пандемије вируса COVID-19.Реализовала  сам  набавку књига   

за  награћивање ученика на крају школске године .Набавку књига за школску библиотеку реализоваћу до краја 

децембра. 

 

II ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА 

Побољшана је информациона, медијска и информатичка писменост корисника библиотеке.Праћено је и 

вредновање читања и коришћења библиотеке од стране наставника.Ученици и наставници су били 

заинтересовани за  читање и коришћење библиотечких  услуга и Интернета (докази су дневна и месечна 

статистика,као и извештаји и радови ученика ,тематски панои ...) .Библиотеку је посећивало просечно 

петнаестак ученика дневно узимајући и враћајући књиге од 10: 30 до 14 часова. 
Одабирала  сам и припремала литературу и другу грађу за разне образовно-васпитне активности.Редовне активности 

библиотеке у току  другог полугодишта биле су:  прикупљање и давање на коришћење библиотечке грађе ученицима, 

наставницима , стручним сарадницима и осталима као и акције на приближавању књиге деци. Од 17.марта организује 

се онлајн настава па ученици нису посећивали школску библиотеку 
  

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 , Новогодишње научне чаролије , 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.  ; 

Упознати су учитељи о раду библиотечке секције и остварен је договор о времену одржавања . Секција се 

одржавала сваког другог понедељка ,а и чешће зависно од потреба и заинтересованости ученика .  
Сарадња са наставницима и учитељима у току другог полугодишта била је слаба.Заједничких активности није било 

после 17.марта  као ни посета издвојеним одељењима.Нисам ни набављала књиге за библиотеку .Неколико ученика 

изнајмило је књиге на читање 28.јуна када су долазили у школу. 
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IV РАД СА УЧЕНИЦИМА 

Са ученицима сам реализовала следеће активности: Одржала сам презентацију  ,,Конвенција о правима 

детета“ ; Презентацију : ,,Здрава храна “ ; Организовала дочек првака у школску библиотеку ; Обележила Дан  

јабука ; Међународни дан школских библиотека; Одржала радионицу ,, Вршњачка сарадња“ ; Oбележила 

Светски дан телевизије ;Дан библиотекара Србије ;Учествовала   на новогодишњој научној чаролији ;  

обележила Међународни дан смеха ... 

 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 полугодишта  реализовано је 12 часова Библиотечке секције. Резултат успешног рада ове секције је 

учешће на наградним конкурсима, приредбама, уређивању паноа и сл.  
  Током  другог полугодишта  радила  сам са  ученицима на популаризацији књига и читања, развијању навика и 

интересовања за коришћење библиотечке грађе, кроз разне облике рада. Чланови Библиотечке секције су радили у овом 

периоду на учешћу на  наградном конкурсу 57.Дисово пролеће  “ .Помагали  су при издавању и враћању књига. Читали 

су, анализирали приче, писали песме , илустровали прочитане књиге,припремали драмске текстове за сценско извођење. 

Током полугодишта реализовано је 4 часа Библиотечке секције. Од 17.марта није било наставе па тако ни изнајмљивања 

књига на читање. 

Ученицима сам се обратила путем Сајта школе текстом ,,Школска библиотека “ . Пожелела сам им успешну онлајн 

наставу.Такође сам им препоручила да прочитају књиге које су изнајмили на читање и сачувају их до поласка у школу. 

На линку сам им проследила часописе ,,Витез1 “ и ,, Витез 2 “ где се могу забавити после учења на даљину. 

 

V РАД СА РОДИТЕЉИМА ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

 У оквиру акције ,,Моја породица чита “ ученици су изнајмљивали књиге за своје родитеље. Сарађивала сам 

са одељенским старешинама ради давања информација о читалачким интересовањима и потребама ученика, 

али и са родитељима који брину о развијању читалачких навика  своје деце. 
Сарадње са родитељима током другог полугодишта није ни било ,јер ученици нису ишли у школу.  

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 2019. године и 27. 1.  2020. године. 

 У календарској 2019. години  за школску библиотеку опредељена су средства у износу од 40.000,00.Од тог 

новца набављено је  100 књига и 25 сликовница. 

 Од опредељених 11000,00 од Министарства просвете, науке и технолошког развоја набављено је 59 

публикација. 

Са члановима Библиотечког одбора одржала сам састанак 18.12.2019. године. Разматрајући понуде 20 

понуђених издавача одлучили смо се за ИК ,,Школска књига“ Нови Сад. 

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.  

На крају календарске 2019. године отписала сам 70 дотрајалих и неупотребљивих књига. 

 
Током другог полугодишта  договарала сам се са директором око набавке књига  за Ђака генерације, Вуковце и одличне 

ученике. 

 

VII РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

Редовно сам присуствовала  седницама Стручних већа за разредну наставу,  седницама Наставничких већа, 

састанку Клуба родитеља и наставника ,Састанцима Тима ЕТОС. Редовно сам се укључивала у реализацију 

заједничких активности. 
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Током другог полугодишта наставила  сам присуство   онлајн седницама Наставничких већа, као и седници 

Наставничког већа која је одржана у школи. 

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 Чачку 2019. године; Обуци библиотекара на другом 

јесењом заседању у Градској библиотеци ,,Владислав Петковић Дис“ у Чачку ; Саветовању  ,,21.век у школској 

библиотеци “ , када сам презентовала рад школске библиотеке међу 15 школа Моравичког округа; 

општинском библиотеком ,, Браћа Настасијевић “ одељење у Прањанима, као и са предшколском установом 

у Прањанима . 
Током другог полугодишта настављена је  сарадња телефонским путем   са  Матичном  службом Градском библиотеке 

,, Владислав Петковић- Дис “ у Чачку ,  издавачким кућама ,, Пчелица “ Чачак, ,,Прима “ Горњи Милановац , ,, Школска 

књига “ Нови Сад ... 

 

X ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

 Урађена је физичка обрада набављених књига  и њихова евиденција. У календарској 2019. години 

инвентарисала сам укупно   162 књигe( 125 купљених и  37  поклоњених) . Укупно је на читање издато 1962 

књиге.Наставници и сарадници прочитали су укупно 250  књига, ученици 1700  и остали  12 књига.   

Редовно је вођена сва документација: Дневник рада ,месечни планови ; дневна и месечна статистика; обрада 

и увођење књига ; Летопис школе у писаној и електронској форми ;   

Стручно сам се усавршавала у  установи као и ван установе.  

У оквиру установе остварила сам  93 сата ,  а ван установе  18 сати акредитованих програма. 

                                                                                                                 
Гордана Поповић, библиотекара 
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XII.ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ  НАСТАВНИКА 

12.1.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ОКВИРУ РЕШЕЊА О 40-ТО ЧАСОВНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ 
Име и презиме наставника: Јелена Александров 
Предмет који предаје:Историја 

раз/ 

одељење 
подаци о часовима број часова 

плани 

чрн 

реализ.чрн разлог  начин  доп.нас дод.нас прип.уч 

так 

прип.-ЗИ 

бр. 

 час 

бр. 

уч 

бр 

час 

бр. 

уч 

бр 

 час 

бр. 

уч 

бр  

час 

бр. 

уч 

ЧОС ЧОЗ 

VI 72 72       5 1     

VII 72 72       5 3     

VIII 68 68     6 2 6 2 14 14   

свега 

часова 

120 120       36 17 18 6   

 
подаци о ученицима 

раз/ 

одељење 

успех ученика на крају првог /другог полугодишта средња 

оцена 

ученика 

број ученика постигнућа 

ученика 

на ЗИ 
бр. 

одличних 

бр. 

врлодобрих 

бр 

.добрих 

бр. 

довољних 

бр. 

недовољних 

ИОП1 ИОП2 ИОП3 

VI 3 3 3 4 - 3,38     

VII 7 - 4 3 - 3,79     

VIII 6 4 2 2 - 4,00     

свега: 16 7 9 9  3,72     

 
подаци о резултатима такмичења ученика 

ниво 
такмичења 

разред/ 
одељење 

прво 
место 

друго 
место 

треће 
место 

похвала награда 

школско VIII 1     
општинско VIII    1  

 
назив ваннаставне активности 

списак  активности број 
часова 

број 
ученика 

евиденција ученика 
похвале захвалнице дипломе 

Међународно квиз такмичење 
„Немањићи“ 

12 2 2   

 
ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима 

назив стручног 
органа /тима 

број седница 
на којима 

присуствујеш 

сарадња са 
партнерима 

локалне заједнице 

сарадња са 
стручним 

друштвима 

учешће у пројектина на нивоу школе 

одељењско веће 4 Таковске новине  Пројекат- Међународни квиз „Немањићи“-
Фондација “ Мир божији“-Београд 

наставничко веће 5 ГМ Пресс  Пројекат ХИП- Хисторија, историја, повијест- 

лекција за садашњост“  - организација 

„Отворена комуникација“-Београд 

стручно веће 1    
тим 
__Настава и учење 

3    

 Стручно усавршавање у установи 145 сати и ван установе 66 сати. Деталан план СУ се налази на крају 

ГИОШ 
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12.2.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ОКВИРУ РЕШЕЊА О 40-ТО ЧАСОВНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ 
Име и презиме наставника: Мирјана Маћић 
Предмет који предаје: српски језик, математика, природа и друштво, ликовна култура, музичка култура, физичко 
васпитање, од играчке до рачунара 

раз/ 

одељење 
подаци о часовима број часова 

плани 

чрн 

реализ.чрн разлог  начин  доп.нас дод.нас прип.уч 

так 

прип.-ЗИ 
 

бр. 

 

час 

бр. 

уч 

бр 

час 

бр. 

уч 

бр 

 

час 

бр. 

уч 

бр  

час 

бр. 

уч 

ЧОС ЧОЗ 

3/1 385 385   19 6    5     

свега ча 385 385           18 18 

 

подаци о ученицима 

раз/ 

одељење 

успех ученика на крају првог /другог 

полугодишта 

средња 

оцена 

ученика 

број ученика постигнућа ученика 

на ЗИ 

бр. 

одличних 

бр. 

врлодо

брих 

бр 

.добри

х 

бр. 

довољн

их 

бр. 

недово

љних 

ИОП 

1 

ИОП 

2 

ИОП

3 

3/1 4 9 4 / / 3,83 / 1 /  

свега: 4 9 4 / / 3,83 / / /  
 

назив 
ваннаставне 
активности 

списак  
активност

и 

број 
часова 

број 
ученика 

евиденција ученика 
похвале захвалнице дипломе 

Једносменски рад   14    
Фудбал   3    
Атлетика   8    

 

ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима 
назив стручног 

органа /тима 
број седница на 

којима присуствујеш 
сарадња са 

партнерима локалне 
заједнице 

сарадња са 
стручним 

друштвима 

учешће у пројектина на 
нивоу школе 

одељењско веће 4    
наставничко веће 4    

број сати стручног усавршавања у установи: 39 
разред/ 
одељење 

назив 
активности 

датум 
реализације 

угледни 
час 

огледни 
час 

ОВ 
активности 

радионице број присутних 
колега/ца 

3/1 Више 
активности 

      

број сати стручног усавршавања ван установе: 24 
назив семинара/скупа датум и место 

реализације 
каталошки број  сати 

Мозабук   8 
Учење за трећи миленијум   8 
У борби против насиља 
учествујемо сви – родитељи 
и ми 

  8 

сарадња сародитељима 
број 
родитељских 
састанака 

број 
индивидуалних 
састанака 

сарадња при 
реализацији 
ИОП-а 

учешће родитеља у 
програмима превенције 
насиља 

учешће родитеља у школским 
активностима 

3 32 / / / 

                                                                                                                                                              Мирјана Маћић 
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12.3.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ОКВИРУ РЕШЕЊА О 40-ТО ЧАСОВНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ 
Име и презиме наставника: Драгана Лечић 
Предмет који предаје:Техника и информатика 

раз/ 

одељење 
подаци о часовима  

плани 

чрн 

реализ.чр

н 

разлог  начин  подаци о ученицима  

бр. 

одл 

бр. 

вд 

бр 

доб 

бр. 

дов 

бр 

 нед 

иоп 

1 

иоп 

2 

иоп 

3 

С.О 

V 72 72   3 2 4 1 -  1  3,70 

VI 72 72   4 3 3 3 -    3,62 

VII 72 72   7 3 3 1 -    4,14 

VIII 68 68   10 - 1 3 -    4,21 

свега 

часова 

284 284   24 8 11 8 -    3.91 

 
Предмет који предаје: ____Информатика и рачунарство_____________________________________________________________ 

раз/ 

одеље

ње 

подаци о часовима број часова 

плани 

чрн 

реализ.

чрн 

разлог  начин  подаци о ученицима  

бр. 

одл 

бр. 

вд 

бр 

доб 

бр. 

дов 

бр 

 нед 

иоп 

1 

иоп 

2 

иоп 

3 

С.О 

V/1 36 36   5 3 1 1 -  1  4,20 

V/2 36 36   5 - 1 4 -    3,50 

VI/1 36 36   4 3 3 3 -    3,62 

VI/2 36 36   5 - 2 - -    4,43 

VII/1 36 36   7 3 3 1 -    4,14 

VII/2 36 36   2 1 1 - -    4,25 

VIII/1 34 34   9 4 - 1 -    4,50 

VIII/2 34 34   5 - - - -     

свега 

часова 

284 284   42 14 11 10 -    4,21 

 

назив 
ваннаставне 
активности 

списак  активности број 
часов

а 

број 
ученик

а 

евиденција ученика 
похвале захвалнице дипломе 

Једносменски 
рад 

 Практична и примењена 
математика 

32 6    

 

ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима 
назив стручног 

органа /тима 
број седница на 

којима присуствујеш 
сарадња са 

партнерима локалне 
заједнице 

сарадња са стручним 
друштвима 

учешће у пројектина 
на нивоу школе 

одељењско веће 4    
наставничко веће 4    
стручно веће 4    

 

Стручно усавршавање у установи 50 и ван установе 89 сати. 
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12.4.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ОКВИРУ РЕШЕЊА О 40-ТО ЧАСОВНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ 
Име и презиме наставника:Драгана Бабовић 
Предмет који предаје:Хемија, Грађанско васпитање, Чувари природе 
раз/ 

одељење 
подаци о часовима број часова 

план

и чрн 

реали

з.чрн 

разлог  начин  доп.нас дод.нас прип.уч 

так 

прип.-ЗИ 

бр. 

 час 

бр. 

уч 

бр 

ча

с 

бр. 

уч 

бр 

 час 

бр. 

уч 

бр  

час 

бр. 

уч 

ЧОС ЧОЗ 

71 хемија 41 40 Слава            

81 хемија 41 40 Слава    2 3       

72  хемија 41 41           11 10 

82  хемија 41 41   2 3         

73 хемија 40 40   2 2         

83 хемија 40 40     5 5       

52 грађ.васпит. 21 21             

62,  72 ,82 

грађ.васпит. 

21 21             

53, 63, 73, 83, 

грађ.васпит. 

21 21             

63 чувари 

природе 

21 21             

свега часова 328 326   4  7      11 10 

 
подаци о ученицима 

раз/ 

одељење 

успех ученика на крају првог /другог полугодишта средња 

оцена 

ученика 

број ученика постигнућ

а ученика 

на ЗИ 
бр. 

одличних 

бр. 

врлодобрих 

бр 

.добрих 

бр. 

довољних 

бр. 

недовољних 

ИОП1 ИОП2 ИОП3 

71 7 2 0 5 0 3,79     

81 4 3 3 4 0 3,50     

72 0 3 1 0 0 3,75     

82 0 3 2 0 0 3,60     

73 0 1 0 1 0 3,00     

83 3 2 0 1 0 4,17     

           

свега: 14 14 6 11 0 3,64     

 
ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима 

назив стручног 
органа /тима 

број седница на 
којима присуствујеш 

сарадња са 
партнерима локалне 

заједнице 

сарадња са стручним 
друштвима 

учешће у 
пројектина на 
нивоу школе 

одељењско веће 3    
наставничко веће 3    
стручно веће 2    

 
ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима 

назив стручног 
органа /тима 

број седница на 
којима присуствујеш 

сарадња са 
партнерима локалне 

заједнице 

сарадња са стручним 
друштвима 

учешће у 
пројектина на 
нивоу школе 

одељењско веће 3    
наставничко веће 3    
стручно веће 2    

Сате стручног усавршавања у установи 20, а ван установе 61. 
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12.5.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ОКВИРУ РЕШЕЊА О 40-ТО ЧАСОВНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ 
Име и презиме наставника: _Велимир  Александров 
Предмет који предаје:  Географија 

раз/ 

одељење 
подаци о часовима број часова 

плани 

чрн 

реализ.чрн разлог  начин  доп.нас дод.нас прип.уч 

так 

прип.-ЗИ 

бр. 

 час 

бр. 

уч 

бр 

час 

бр. 

уч 

бр 

 час 

бр. 

уч 

бр  

час 

бр. 

уч 

ЧОС ЧОЗ 

V-1 36 36           36  

V-2 36 36             

V-3 36 36             

VI-1 72 72             

VI-2 72 72             

VI-3 72 72             

VII-1 72 72             

VII-2 72 72             

VII-3 72 72             

VIII-1 68 68         6 14   

VIII-2 68 68         7 6   

VIII-3 68 68         10 5   

свега 

часова 

744 744         23 25 36  

 
подаци о ученицима 

раз/ 

одељење 

успех ученика на крају првог /другог полугодишта средња 

оцена 

ученика 

број ученика постигнућа 

ученика 

на ЗИ 
бр. 

одличних 

бр. 

врлодобрих 

бр 

.добрих 

бр. 

довољних 

бр. 

недовољних 

ИОП1 ИОП2 ИОП3 

V-1 5 1 3 1 0 4,00  1   

V-2 3 2 0 5 0 3,30     

V-3 3 2 1 0 0 4,33     

VI-1 2 2 5 4 0 3,15     

VI-2 3 1 2 1 0 3,86     

VI-3 0 0 1 2 0 2,33     

VII-1 5 2 4 3 0 3,64     

VII-2 0 0 2 2 0 2,50     

VII-3 1 0 0 1 0 3,50     

VIII-1 5 4 3 2 0 3,86     

VIII-2 1 2 2 0 0 3,80     

VIII-3 4 1 0 1 0 4,33     

свега: 5 1 3 1 0 4,00  1   

 
ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима 

назив стручног 
органа /тима 

број седница на 
којима присуствујеш 

сарадња са 
партнерима локалне 

заједнице 

сарадња са стручним 
друштвима 

учешће у 
пројектина на 
нивоу школе 

одељењско веће 5    
наставничко веће 6    
стручно веће 3    
актив школског програма     

сарадња сародитељима 
број родитељских 
састанака 

број индивидуалних 
састанака 

сарадња при 
реализацији ИОП-а 

учешће родитеља у 
програмима 
превенције насиља 

учешће родитеља у 
школским 
активностима 

3 2 1   

Сате стручног усавршавања у установи 43 и  ван установе 30. 
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12.6.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ОКВИРУ РЕШЕЊА О 40-ТО ЧАСОВНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ 
Име и презиме наставника: Милева Глишић 
Предмет који предаје: Математика 

раз/ 

одељење 
подаци о часовима број часова 

плани 

чрн 

реализ.чрн разлог  начин  доп.нас дод.нас прип.уч так прип.-ЗИ  

бр. 

 час 

бр. 

уч 

бр 

час 

бр. 

уч 

бр 

 час 

бр. 

уч 

бр  

час 

бр. 

уч 

ЧОС ЧОЗ 

V1 80 78     13 2       

VI1 82 81   10 7 13 2       

VII1 81 80   7 7         

VIII1 82 82     14 2       

свега час               

 
подаци о ученицима 

раз/ 

одељење 

успех ученика на крају првог /другог полугодишта средња 

оцена 

ученика 

број ученика постигнућа 

ученика 

на ЗИ 
бр. 

одличних 

бр. 

врлодобрих 

бр 

.добрих 

бр. 

довољних 

бр. 

недовољних 

ИОП1 ИОП2 ИОП3 

V1 2 4 / 3 / 3,56  1   

VI1 3 2 1 5 2 2,52     

VII1 3 1 3 4 3 2,79     

VIII1 2 4 3 3 2 3,07     

свега: 10 11 7 15 7   1   

 
подаци о резултатима такмичења ученика 

ниво 
такмичења 

разред/ 
одељење 

прво место друго место треће место похвала награда 

школско V-VIII 4 2 1   

општинско V-VIII 1  2 1  

окружно       

републичко       

свега:  5 2 3 1  

 

назив 
ваннаставне 
активности 

списак  
активности 

број 
часова 

број 
ученика 

евиденција ученика 
похвале захвалнице дипломе 

Обогаћен 
једносменски 
рад 

Практична и 
примењена 
математика 

32 6    

 

ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима 
назив стручног 

органа /тима 
број седница на 

којима присуствујеш 
сарадња са 

партнерима локалне 
заједнице 

сарадња са стручним 
друштвима 

учешће у пројектина 
на нивоу школе 

одељењско веће 3    
наставничко веће 3    
стручно веће 3    
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12.7.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ОКВИРУ РЕШЕЊА О 40-ТО ЧАСОВНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ 
Име и презиме наставника: _Ивана Антић 
Предмет који предаје: __Ликовна култура 

раз/ 

одељење 
подаци о часовима број часова 

плани 

чрн 

реализ.чрн разлог  начин  подаци о ученицима  

бр. 

од 

бр. 

вд 

бр. 

доб 

бр. 

дов 

бр. 

нед 

иоп 

1 

иоп 

2 

иоп 

3 

С.О 

V1 72 72   10 0 0 0 0  1  5,00 

V2 72 72   9 1 0 0 0    4,90 

V3 72 72   6 0 0 0 0    5,00 

VI1 36 36   10 3 0 0 0    4,76 

VI2 36 36   7 0 0 0 0    5,00 

VI3 36 36   2 1 0 0 0    4,66 

VII1 36 36   10 4 0 0 0    4,71 

VII2 36 36   4 0 0 0 0    5,00 

VII3 36 36   2 0 0 0 0    5,00 

VIII1 34 34   13 1 0 0 0    4,92 

VIII2 34 34   5 0 0 0 0    5,00 

VIII3 34 34   6 0 0 0 0    5,00 

свега 

часова 

534 534   84 10 0 0 0     

 

подаци о резултатима такмичења ученика 
ниво 

такмичења 
разред/ 

одељење 
прво 

место 
друго 
место 

треће 
место 

похвала награда 

школско       
општинско       
окружно       
републичко       
свега:       

 

назив ваннаставне активности 
списак  активности број 

часова 
број 

ученика 
евиденција ученика 

похвале захвалнице дипломе 
      
      
      

 

ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима 
назив стручног 

органа /тима 
број седница на 

којима 
присуствујеш 

сарадња са 
партнерима 

локалне 
заједнице 

сарадња са 
стручним 

друштвима 

учешће у пројектина на нивоу 
школе 

одељењско веће     
наставничко веће 3    

 

Сати стручног усавтшавања у установи 0, а и ван установе 0. 
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12.8.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ОКВИРУ РЕШЕЊА О 40-ТО ЧАСОВНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ 
Име и презиме наставника: Марко Пантовић 
Предмет који предаје: Математика 

раз/ 

одељење 
подаци о часовима број часова 

плани 

чрн 

реализ.чрн разлог  начин  доп.нас дод.нас прип.уч 

так 

прип.-ЗИ 

бр. 

 

час 

бр. 

уч 

бр 

час 

бр. 

уч 

бр 

 

час 

бр. 

уч 

бр  

час 

бр. 

уч 

ЧОС ЧОЗ 

V2 81 81   6 7   4 1     

VI2 80 80   5 7   4 1     

VII2 79 79   4 4         

VIII2 81 81       1 1 8 5   

свега 

часова 

321 321   15 18   9 3 8 5   

 
подаци о ученицима 

раз/ 

одељење 

успех ученика на крају првог полугодишта средња 

оцена 

ученика 

број ученика пост.уч. 

на ЗИ бр. 

одличних 

бр. 

врлодобрих 

бр 

.добрих 

бр. 

довољних 

бр. 

недовољних 

ИОП

1 

ИОП

2 

ИОП

3 

V2 3 0 2 5 0 3.10     

VI2 1 2 1 2 1 3.00     

VII2 0 1 1 2 0 2.75     

VIII2 0 2 1 2 0 3.00     

свега: 4 5 5 11 1 2.96     

 
подаци о резултатима такмичења ученика 

ниво 
такмичења 

разред/ 
одељење 

прво место друго 
место 

треће 
место 

похвала награда 

школско 
(Каменица) 

V2 – 4 

VI2 – 3 

VIII2 – 1 

  Вук Гајевић 
VI2 

  

општинско V2 – 1 
VI2 - 1 

     

окружно       
републичко       
свега:       

 

ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима 
назив стручног 

органа /тима 
број седница на 

којима 
присуствујеш 

сарадња са 
партнерима локалне 

заједнице 

сарадња са стручним 
друштвима 

учешће у пројектина 
на нивоу школе 

одељењско веће     
наставничко веће 2    

 

Сати стручног усавршавања у установи 20. а ван установе 8. 
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12.9.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ОКВИРУ РЕШЕЊА О 40-ТО ЧАСОВНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ 

Име и презиме наставника:  Ана Зарић       
Предмет који предаје: српски језик, математика, свет око нас, природа и друштво, ликовна култура, музичка култура, 
физичко васпитање, пројектна настава, народна традиција 

раз/ 

одељење 
подаци о часовима број часова 

плани  реализ. разлог  начин  доп.нас дод.нас прип.уч  прип.-ЗИ  

бч бу бч бу бч бу бч бу ЧОС ЧОЗ 

I /7 756 756   36 2       36  

III / 7 792 792   36 4         

свега 

часова 

756 

792 

756 / 792 / / 36 6 / / / / / / 36 / 

 
подаци о ученицима 

раз/ 

одеље

ње 

успех ученика на крају првог /другог полугодишта С.О број ученика постигнућа ученика 

на ЗИ бр. 

одлич 

бр. 

врлодо 

бр 

.добр 

бр. 

довољн 

бр. 

недовољ 

ИОП

1 

ИОП

2 

ИОП

3 

III /7 3 1 / / / 4,64 / / / / 

свега: 3 1 / / / 4,64 / / / / 

 
подаци о резултатима такмичења ученика 

ниво 
такмичења 

разред/ 
одељење 

прво 
место 

друго 
место 

треће 
место 

похвала награда 

школско III / 7 1  1  пласман на општинско 
општинско III / 7   1 1 2 дипломе 
свега:  1  2 1 2 дипломе 

 
назив ваннаставне активности 

списак  активности број 
часова 

број 
ученика 

евиденција ученика 
похвале захвалнице дипломе 

Maскенбал  2   2 и 2 пехара 
Новогодишња научна 
чаролија 

 6  6  

 
ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима 

назив стручног 
органа /тима 

број седница на 
којима присуствујеш 

сарадња са 
партнерима ЛЗ 

сарадња са СД учешће у пројектина на нивоу 
школе 

ОВ 6 Месна заједница 
Теочин 

Математичко 
друштво 
„Архимедес“ 

Пилот пројекат 
„Обогаћен једносменски рад“ 
Школа спорта 

наставничко 
веће 

6 Општина Горњни 
Милановац 

ЗУОВ Отворена сеоска школа 

стручно веће 5 Културни центар ПД „Соко 
Штарк“ 

Дигитална школа 

актив ШП 2 Музеј  Сређено школско двориште – 
срећна деца у њему 

актив ШРП  Спортски савез  Школа без насиља 
тимСВ „ПУ“ 2    
тимза КДШ  3    

 
сарадња сародитељима 

бр.РС бр.ИР ИОП-а учешће у програмима ПН учешче у школским активностима 

4 104 / ШБН у свим школским активностима 

 

Сати стручног усавршавања у установи 92, а ван установе 42. 
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12.10.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ОКВИРУ РЕШЕЊА О 40-ТО ЧАСОВНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ 
Име и презиме наставника: Мирјана Матовић 
Предмет који предаје:  Енглески језик 

раз/ 

одељење 
подаци о часовима број часова 

плани 

чрн 

реализ.чрн разлог  начин  доп.нас дод.нас ПУТ прип.-ЗИ  

бч бу бч бу бч бу бч бу ЧОС ЧОЗ 

V2 72 72             

VI2 72 72   18        36  

II4 72 72             

IV2 72 72             

I5 72 72             

II5 72 72             

III5 72 72             

IV5 72 72             

               

свега 

часова 

576 576             

 
подаци о ученицима 

раз/ 

одеље

ње 

успех ученика на крају првог /другог полугодишта средњ

а 

оцена 

учени

ка 

број ученика постигнућа ученика 

на ЗИ бр. 

одличн

их 

бр. 

врлодобр

их 

бр 

.добр

их 

бр. 

довољн

их 

бр. 

недовољн

их 

ИОП

1 

ИОП

2 

ИОП

3 

V2 4 1 / 5 / 3,40     

VI2 3 1 2 1 / 3,86     

II4 3 / / / / 5,00     

IV4 / 2 2 2 / 3,20     

II5 1 / / / / 5,00     

III5 1 / / / / 5,00     

IV5 2 / / / / 5,00     

свега: 14 4 4 8 / 4,35     

 
ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима 

назив стручног 
органа /тима 

број седница 
присуствујеш 

сарадња са 
партнерима ЛЗ 

сарадња са СД учешће у пројектина на нивоу 
школе 

одељењско веће 4    
наставничко веће 5    
стручно веће 4    

 
сарадња сародитељима 

број родитељских 
састанака 

број 
индивидуалних 
састанака 

сарадња при 
реализацији 
ИОП-а 

учешће родитеља у 
програмима 
превенције насиља 

учешће родитеља у школским 
активностима 

4    Приредба за Нову годину 
    Обележавање Савиндана 
    Клуб наставника и родитеља 

 
СУ у установи остварила сам 63 , а ван установе 72 сата 
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12.11.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ОКВИРУ РЕШЕЊА О 40-ТО ЧАСОВНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ 
Име и презиме наставника: ИВАНА  МИЛЕКИЋ 
Предмет који предаје: ИСТОРИЈА 

раз/ 

одељење 
подаци о часовима број часова 

плани 

чрн 

реализ.чрн разлог  начин  доп.нас дод.нас прип.уч 

так 

прип.-ЗИ  

бр 

час 

бр. 

уч 

бр 

час 

бр. 

уч 

бр 

 ч 

бр. 

уч 

бр  

час 

бр. 

уч 

ЧОС ЧОЗ 

5-1 36 36             

5-2 36 36       5 3     

5-3 36 36       5 1     

6-2 72 72             

6-3 72 72             

7-2 72 72             

7-3 72 72             

8-2 68 68         15 5 34  

8-3 68 68       5 1 15 6   

свега 

часова 

532 532       15  30  34  

 
подаци о ученицима 

раз/ 

одеље

ње 

успех ученика на крају првог /другог полугодишта С.О број ученика постигнућа ученика 

на ЗИ бр. 

одличн 

бр. 

врлодобр 

бр 

.добр 

бр. 

довољн 

бр. 

недовољн 

ИОП

1 

ИОП

2 

ИОП

3 

5-1 2 3 1 4  3,30  1   

5-2 3 2  5  3,30     

5-3 4  2   4,30     

6-2 3 1 1 2  3,80     

6-3   2 1  2,60     

7-2  1 2 1  3,00     

7-3 1   1  3,50     

8-2  2 3   3,40     

8-3 4 1  1  4,30     

свега:           

 
подаци о резултатима такмичења ученика 

ниво 
такмичења 

разред/ 
одељење 

прво 
место 

друго 
место 

треће 
место 

похвала награда 

школско 8-3   1   
општинско       

 
ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима 

назив стручног 
органа /тима 

број седница на 
којима 

присуствујеш 

сарадња са 
партнерима 

локалне 
заједнице 

сарадња са 
стручним 

друштвима 

учешће у пројектина на нивоу 
школе 

одељењско веће 5    
наставничко веће 4    

 
сарадња сародитељима 

број родитељских 
састанака 

број 
индивидуалних 
састанака 

сарадња при 
реализацији 
ИОП-а 

учешће родитеља 
у програмима 
превенције насиља 

учешће родитеља у школским 
активностима 

4 3  2  

Сати стручног усавршавања у установи 34 , а ван установе 32. 
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 

 

 

2019-2020. 

 

12.12.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ОКВИРУ РЕШЕЊА О 40-ТО ЧАСОВНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ 
Име и презиме наставника: Слободанка Гавриловић 
Предмет који предаје: Српски језик 

раз/ 

одељење 
подаци о часовима број часова 

плани 

чрн 

реализ.чрн разлог  начин  доп.нас дод.нас прип.уч 

так 

прип.-ЗИ 

бр. 

 

час 

бр. 

уч 

бр 

час 

бр. 

уч 

бр 

 

час 

бр. 

уч 

бр  

час 

бр. 

уч 

ЧОС ЧОЗ 

5. 102 102   20 5   4 3   19  

6. 81 81   4 7         

7. 81 81   1 4         

8. 79 79         12 4   

свега 

час 

343 343   25    4  12  19  

 

подаци о ученицима 

раз/ 

одељење 

успех ученика на крају првог /другог полугодишта средња 

оцена 

ученика 

број ученика постигнућа 

ученика 

на ЗИ 
бр. 

одличних 

бр. 

врлодобрих 

бр 

.добрих 

бр. 

довољних 

бр. 

недово

љних 

ИОП

1 

ИОП

2 

ИОП

3 

5. 3 1 2 4 / 3,30     

6. / 2 2 2 1 2,71     

7. / / 2 2 / 2,50     

8. / 2 3 / / 3,40     

свега: 3 5 9 8 1 2,98     

 

подаци о резултатима такмичења ученика 
ниво 

такмичења 
разред/ 

одељење 
прво место друго место треће место похвала награда 

школско       
општинско       
окружно       
републичко       
свега:       

 
сарадња са родитељима 

број родитељских 
састанака 

број 
индивидуалних 
састанака 

сарадња при 
реализацији 
ИОП-а 

учешће родитеља у 
програмима превенције 
насиља 

учешће родитеља у школским 
активностима 

3 5  Презентација о насиљу Крај првог полугодишта 
    Обележавање Савиндана 
    Новогодишња научна чаролија 

 

Сати стручног усавршавања у установи 52, а ван установе 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 
79 



 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 

 

 

2019-2020. 

 

12.13.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ОКВИРУ РЕШЕЊА О 40-ТО ЧАСОВНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ 
Име и презиме наставника: Ана Миловановић 
Предмет који предаје: професор разредне наставе 

раз/ 

одељење 
подаци о часовима број часова 

плани 

чрн 

реализ.чрн разлог  начин  доп.нас дод.нас прип.уч 

так 

прип.-ЗИ  

бр. 

 

Час 

бр. 

Уч 

бр 

час 

бр. 

Уч 

бр 

 

час 

бр. 

Уч 

бр  

час 

бр. 

Уч 

ЧОС ЧОЗ 

2. 792 792           36  

3. 792 792           36  

4. 792 792   15 1       36  

свега 

часова 

              

 
подаци о ученицима 

раз/ 

одеље

ње 

успех ученика на крају првог /другог полугодишта средњ

а 

оцена 

учени

ка 

број ученика постигнућа ученика 

на ЗИ бр. 

одличн

их 

бр. 

врлодобр

их 

бр 

.добр

их 

бр. 

довољн

их 

бр. 

недовољн

их 

ИОП

1 

ИОП

2 

ИОП

3 

2. 2 / / / / 5,00     

3. 1 / / / / 5,00     

4. 1 / 1 / / 4,25     

свега:           

 
 

подаци о резултатима такмичења ученика 
ниво 

такмичења 
разред/ 

одељење 
прво место друго место треће место похвала награда 

школско       
општинско       
окружно       
републичко       
свега:       

 
сарадња са родитељима 

број родитељских 
састанака 

број 
индивидуалних 
састанака 

сарадња при 
реализацији 
ИОП-а 

учешће родитеља у 
програмима превенције 
насиља 

учешће родитеља у школским 
активностима 

5 5   Прослава Савиндана 
     
     

 

Сати стручног усавршавања у установи 71, а ван установе 32. 
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 

 

 

2019-2020. 

 

12.14.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ОКВИРУ РЕШЕЊА О 40-ТО ЧАСОВНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ 
Име и презиме наставника: Драган Алуровић 
Предмет који предаје: учитељ 

раз/ 

одељење 

 

 

II1 

подаци о часовима број часова 

плани 

чрн 

реализ.чрн разлог  начин  доп.нас дод.нас прип.уч 

так 

прип.-ЗИ  

бр. 

 ч 

бр. 

уч 

бр 

час 

бр. 

уч 

бр 

 ч 

бр. 

уч 

бр  

час 

бр. 

уч 

ЧОС ЧОЗ 

 756 756   36 3       36  

свега 

часова 

              

 

подаци о ученицима 

раз/ 

одеље

њеII1 

успех ученика на крају првог /другог полугодишта С.О. број ученика постигнућа ученика 

на ЗИ бр. 

одличн 

бр. 

врлодобр 

бр 

.добр 

бр. 

довољн 

бр. 

недовољ 

ИОП

1 

ИОП

2 

ИОП

3 

 14 4 2        

свега: 14 4 2   4,52     

 

подаци о резултатима такмичења ученика 
ниво 

такмичења 
разред/ 

одељење 
прво 

место 
друго 
место 

треће 
место 

похвала награда 

школско       
општинско       
окружно       
републичко       
свега:       

 
ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима 

назив стручног 
органа /тима 

број седница на 
којима 

присуствујеш 

сарадња са 
партнерима 

локалне 
заједнице 

сарадња са 
стручним 

друштвима 

учешће у пројектина на нивоу 
школе 

одељењско веће 3    
наставничко веће 3    

 

 
сарадња сародитељима 

број родитељских 
састанака 

број 
индивидуалних 
састанака 

сарадња при 
реализацији 
ИОП-а 

учешће 
родитеља у 
програмима 
превенције 
насиља 

учешће родитеља у школским 
активностима 

3     

 

Сати стручног усавршавања у установи 50, а ван установе 16. 
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 

 

 

2019-2020. 

 

12.15.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ОКВИРУ РЕШЕЊА О 40-ТО ЧАСОВНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ 
Име и презиме наставника: Милена Томовић 
Предмет који предаје:2. И 4.  

раз/ 

одељење 
подаци о часовима број часова 

плани 

чрн 

реализ.чрн разлог  начин  доп.нас дод.нас прип.уч 

так 

прип.-ЗИ 

бр. 

 час 

бр. 

уч 

бр 

час 

бр. 

уч 

бр 

 час 

бр. 

уч 

бр  

час 

бр. 

уч 

ЧОС ЧОЗ 

2. 381 381   7 2       20  

4. 381 381   9 2       20  

свега час 762 762   16 4       40  

 
подаци о ученицима 

раз/ 

одељење 

успех ученика на крају првог /другог полугодишта средња 

оцена 

ученика 

број ученика постигнућа 

ученика 

на ЗИ 
бр. 

одличних 

бр. 

врлодобрих 

бр 

.добрих 

бр. 

довољних 

бр. 

недовољних 

ИОП1 ИОП2 ИОП3 

2.  1 2   3,33     

4.  3 2   4,00     

свега:           

 
подаци о резултатима такмичења ученика 

ниво 
такмичења 

разред/ 
одељење 

прво место друго место треће место похвала награда 

школско       
општинско       

 
ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима 

назив стручног 
органа /тима 

број седница на 
којима присуствујеш 

сарадња са 
партнерима локалне 

заједнице 

сарадња са стручним 
друштвима 

учешће у 
пројектина на 
нивоу школе 

одељењско веће     
наставничко веће     

 
сарадња сародитељима 

број родитељских 
састанака 

број 
индивидуалних 
састанака 

сарадња при 
реализацији 
ИОП-а 

учешће 
родитеља у 
програмима 
превенције 
насиља 

учешће родитеља у школским 
активностима 

3     

 

Сати стручног усавршавања у установи 50, а ван установе 16. 
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 

 

 

2019-2020. 

 

12.16.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ОКВИРУ РЕШЕЊА О 40-ТО ЧАСОВНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ 
Име и презиме наставника:  Катарина Шишовић 
Предмет који предаје: учитељ 

раз/ 

одељење 
подаци о часовима број часова 

плани 

чрн 

реализ.чрн разлог  начин  доп.нас дод.нас прип.уч 

так 

прип.-ЗИ 

бр. 

 час 

бр. 

уч 

бр 

час 

бр. 

уч 

бр 

 

час 

бр. 

уч 

бр  

час 

бр. 

уч 

ЧОС ЧОЗ 

I 392 392   7 6       21  

свега час 392 392           21  

 
подаци о ученицима 

раз/ 

одељење 

успех ученика на крају првог /другог полугодишта средња 

оцена 

ученика 

број ученика постигнућа 

ученика 

на ЗИ 
     ИОП1 ИОП2 ИОП3 

           

свега:           

 

подаци о резултатима такмичења ученика 
ниво 

такмичења 
разред/ 

одељење 
прво место друго место треће место похвала Награда 

школско       
општинско       

 

ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима 
назив стручног 

органа /тима 
број седница на 

којима присуствујеш 
сарадња са 

партнерима локалне 
заједнице 

сарадња са стручним 
друштвима 

учешће у 
пројектина на 
нивоу школе 

одељењско веће 2    
наставничко веће 3    

 

сарадња сародитељима 
број родитељских 
састанака 

број индивидуалних 
састанака 

сарадња при 
реализацији ИОП-а 

учешће родитеља у 
програмима 
превенције насиља 

учешће родитеља у 
школским 
активностима 

3 3 3 3 2 

 

Сати стручног усавршавања у установи 50,а ван установе 16. 
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 

 

 

2019-2020. 

 

12.17.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ОКВИРУ РЕШЕЊА О 40-ТО ЧАСОВНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ 
Име и презиме наставника: Mилка Јоровић 
Предмет који предаје: ФИЗИКА 

раз/ 

одељење 
подаци о часовима број часова 

плани  реализ. разлог  начин  доп.нас дод.нас прип.уч прип.-ЗИ  

бч бу бч бу бч бу бч бу ЧОС ЧОЗ 

VI1 72 72             

VI2 72 72       12 3     

VI3 72 72             

VII1 72 72   3 3   5 1     

VII2 72 72             

VII3 72 72             

VIII1 68 68   2 1   7 1 11 14   

VIII2 68 68         5 5   

VIII3 68 68         5 6   

свега 

часова 
636 636   5 4   24 5 21 25   

 
подаци о ученицима 

раз/ 

одеље

ње 

успех ученика на крају првог /другог полугодишта средњ

а 

оцена 

учени

ка 

број ученика постигнућа ученика 

на ЗИ бр. 

одличн

их 

бр. 

врлодобр

их 

бр 

.добр

их 

бр. 

довољн

их 

бр. 

недовољн

их 

ИОП

1 

ИОП

2 

ИОП

3 

VI1 1 2 2 8 / 2,69     

VI2 3 1 2 1 / 3,86     

VI3 / / 2 1 / 2,67     

VII1 4 4 1 5 / 3,50     

VII2 / 1 2 1 / 3,00     

VII3 1 / 1 / / 4,00     

VIII1 5 3 2 4 / 3,64     

VIII2 3 / 2 / / 4,20     

VIII3 4 / 1 1 / 4,17     

свега: 21 11 15 21 / 3,5     

 
подаци о резултатима такмичења ученика 

ниво 
такмичења 

разред/одељење прво место друго место треће место похвала награда 

школско VI2, VII1, VIII1 1 1 3   
општинско VI2, VII1, VIII1 2    2 
окружно VI2, VIII1    1 Диплома 

свега:  5 2  1  

 
назив ваннаставне активности 

списак  активности број 
часова 

број 
ученика 

евиденција ученика 
похвале захвалнице дипломе 

ИГРАМ, СТВАРАМ, КРЕИРАМ 3 15    
ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима 

назив стручног 
органа /тима 

број седница на  сарадња са 
партнерима ЛЗ 

сарадња са СД учешће у пројектима на нивоу 
школе 

одељењско веће     
наставничко веће 3    

Сати стручног усавршавања у установи 35, а ван установе 46 
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 

 

 

2019-2020. 

 

12.18.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ОКВИРУ РЕШЕЊА О 40-ТО ЧАСОВНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ 
Име и презиме наставника: Славица  Јовићевић Бабовић 
Предмет који предаје: Српски језик 

раз/ 

одељење 
подаци о часовима број часова 

плани 

чрн 

реализ.чрн разлог  начин  доп.нас дод.нас прип.уч т прип.-ЗИ 

бч бу бч бу бч бу бч бу ЧОС ЧОЗ 

5. 180 180     10 3       

6. 144 144   6 3         

7. 144 144   2 2         

8. 136 136     11 3   15 6 34  

свега час 604 604   8 5 21 6   15 6 34  

 
подаци о ученицима 

раз/ 

одељење 

успех ученика на крају првог /другог полугодишта средња 

оцена 

ученика 

број ученика постигнућа 

ученика 

на ЗИ 
бр. 

одличних 

бр. 

врлодобрих 

бр 

.добрих 

бр. 

довољних 

бр. 

недовољних 

ИОП1 ИОП2 ИОП3 

5. 4 / 2 / / 4,33     

6. / / 2 1 / 2,67     

7. / 1 1 / / 3,50     

8. 2 3 / 1 / 4,00     

свега: 6 4 5 2 / 3,63     

 
подаци о резултатима такмичења ученика 

ниво 
такмичења 

разред/ 
одељење 

прво место друго место треће место похвала награда 

општинско VIII3 1  1   

 
ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима 

назив стручног 
органа /тима 

број седница на 
којима 

присуствујеш 

сарадња са 
партнерима 

локалне заједнице 

сарадња са 
стручним 

друштвима 

учешће у 
пројектина на 
нивоу школе 

одељењско веће 4    
наставничко веће 4    
стручно веће 3    

Тим за насиље ( Брезна) 2    
Тим за културу, спорт и јавну делатност  2    

свега: 15    

 
сарадња сародитељима 

број родитељских 
састанака 

број 
индивидуалних 
састанака 

сарадња при 
реализацији ИОП-
а 

учешће родитеља у 
програмима 
превенције насиља 

учешће родитеља у школским 
активностима 

3    Прослава Митровдана 
    Обележавање Савиндана 
    Новогодишња научна чаролија 

сарадња сародитељима 
број родитељских 
састанака 

број 
индивидуалних 
састанака 

сарадња при 
реализацији ИОП-
а 

учешће родитеља у 
програмима 
превенције насиља 

учешће родитеља у школским 
активностима 

3    Прослава Митровдана 
    Обележавање Савиндана 
    Новогодишња научна чаролија 

Сати стручног усавршавања у установи 50, а ван установе 46. 
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2019-2020. 

 

12.19.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ОКВИРУ РЕШЕЊА О 40-ТО ЧАСОВНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ 
Име и презиме наставника: Славица Јевтовић 
Предмет који предаје: Разредна настава 

раз/ 

одељење 
подаци о часовима број часова 

плани 

чрн 

реализ.чрн разлог  начин  доп.нас дод.нас прип.уч 

так 

прип.-ЗИ  

бр. 

 

час 

бр. 

уч 

бр 

час 

бр. 

уч 

бр 

 

час 

бр. 

уч 

бр  

час 

бр. 

уч 

ЧОС ЧОЗ 

I1 684 684   36 36       36  

свега 

часова 

684 684             

 

ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима 
назив стручног 

органа /тима 
број седница на 

којима 
присуствујеш 

сарадња са 
партнерима 

локалне заједнице 

сарадња са 
стручним 

друштвима 

учешће у 
пројектина 

на нивоу 
школе 

одељењско веће 4    
наставничко веће 4    

 

сарадња сародитељима 
број родитељских 
састанака 

број индивидуалних 
састанака 

сарадња при 
реализацији ИОП-
а 

учешће родитеља у 
програмима 
превенције насиља 

учешће родитеља у 
школским 
активностима 

4 6 + телефонски разговори 
током наставе на даљину. 
(родитељи били активни и 
сарађивали) 

   

 

Сати стручног усавршавања у установи 54, а ван установе 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 



 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 
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12.20.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ОКВИРУ РЕШЕЊА О 40-ТО ЧАСОВНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ 
Име и презиме наставника:  Милка Обренић 
Предмет који предаје:  Техн.технологија,техн,и инф.образовање и информатика и рачунарство 

раз/ 

одељење 
подаци о часовима број часова 

плани 

чрн 

реализ.чрн разлог  начин  доп.нас дод.нас прип.уч 

так 

прип.-ЗИ  

бр. 

 

час 

бр. 

уч 

бр 

час 

бр. 

уч 

бр 

 

час 

бр. 

уч 

бр  

час 

бр. 

уч 

ЧОС ЧОЗ 

5/3ТТ 72 72     9 4 9 1   36 2 

5/2ТТ 72 72     2 2 2 2     

6/2 ТТ 72 72     1 2 1 2     

6/3 ТТ 72 72             

7/2ТТ 72 72             

7/3 ТТ 72 72             

8/2 ТИО 68 68             

8/3 ТИО 68 68             

5/3 И 36 36             

6/3 И 36 36             

7/3 И 36 36             

8/3 И 34 34             

свега 

часова 

710 710     12 8 12 5   36 2 

 
подаци о ученицима 

раз/ 

одељење 

успех ученика на крају првог /другог полугоди С.О број ученика постигнућа ученика 

на ЗИ бр. 

одли 

бр. 

врлодобр 

бр 

.добр 

бр. 

довољ 

бр. 

недовољн 

ИОП

1 

ИОП

2 

ИОП

3 

5/3ТТ 5 1    4,83     

5/2ТТ 4 4 2   4,20     

6/3 ТТ - - 3   3,00     

6/2 ТТ 2 3 2   4,00     

7/3 ТТ - 2    4,00     

7/2 ТТ - 3 1   3,75     

8/3 ТИО 4 2    4,67     

8/2ТИО 3 2    4,60     

5/3 И 6     5,00     

6/3 И - 2 1   3,67     

7/3 И 2     5,00     

8/3 И 5 1    4,83     

свега:           

 
подаци о резултатима такмичења ученика 

ниво 
такмичења 

разред/ 
одељење 

прво 
место 

друго 
место 

треће 
место 

похвала награда 

школско 6/2 ,5/3 ,8/3 4     
општинско  2     

 
ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима 

назив стручног 
органа /тима 

број седница на  сарадња са ЛЗ сарадња са СД учешће у пројектина на нивоу 
школе 

одељењско веће 5    
наставничко веће 7    
стручно веће 5    

Сати стручног усавршавања у установи 28, а ван установе 88. 
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2019-2020. 

 

12.21.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ОКВИРУ РЕШЕЊА О 40-ТО ЧАСОВНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ 
Име и презиме наставника: Вера Трнавац 
Предмет који предаје: Разредна настава 

раз/ 

одељење 
подаци о часовима број часова 

плани 

чрн 

реализ.чрн разлог  начин  доп.нас дод.нас прип.уч 

так 

прип.-ЗИ  

бр. 

 

час 

бр. 

уч 

бр 

час 

бр. 

уч 

бр 

 

час 

бр. 

уч 

бр  

час 

бр. 

уч 

ЧОС ЧОЗ 

II /5 684 684           25  

III /5 684 684           25  

IV /5 684 684     24 2 10 2   25  

свега 

часова 

              

 
подаци о ученицима 

раз/ 

одеље

ње 

успех ученика на крају првог /другог полугодишта средњ

а 

оцена 

учени

ка 

број ученика постигнућа ученика 

на ЗИ бр. 

одличн

их 

бр. 

врлодобр

их 

бр 

.добр

их 

бр. 

довољн

их 

бр. 

недовољн

их 

ИОП

1 

ИОП

2 

ИОП

3 

II /5 1 - - - - 4,57 - - - - 

III /5 1 - - - - 4,57 - - - - 

IV /5 2 - - - - 4,64 - - - - 

свега:           

 
подаци о резултатима такмичења ученика 

ниво 
такмичења 

разред/ 
одељење 

прво 
место 

друго 
место 

треће 
место 

похвала награда 

школско IV /5 1 - - - - 

 
сарадња сародитељима 

број родитељских 
састанака 

број индивидуалних 
састанака 

сарадња при 
реализацији 
ИОП-а 

учешће родитеља у 
програмима 
превенције насиља 

учешће родитеља у 
школским активностима 

4 6 + телефонски разговори 
током наставе на даљину. 
(родитељи били активни и 
сарађивали) 

   

 
ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима 

назив стручног 
органа /тима 

број седница на 
којима 

присуствујеш 

сарадња са 
партнерима 

локалне 
заједнице 

сарадња са 
стручним 

друштвима 

учешће у пројектина на нивоу 
школе 

одељењско веће Све   Обогаћен једносменски рад 
наставничко веће Све    

 

Сати стучног усавршавања у установи 53, а ван установе 28. 
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12.22.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ОКВИРУ РЕШЕЊА О 40-ТО ЧАСОВНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ 
Име и презиме наставника: Ненад Радовић 
Предмет који предаје: Физичко и здравствено васпитање; Физичко васпитање; Обавезне физичке активности;  
Изабрани спорт (фудбал); Изабрани спорт(шах) 

раз/ 

одељење 
подаци о часовима број часова 

плани 

чрн 

реализ.чрн разлог  начин  подаци о ученицима   

бр. 

од 

бр. 

вд 

бр  

доб 

бр. 

дов 

бр 

нед 

иоп 

1 

иоп 

2 

иоп 

3 

с.о. 

1. Физичко и здравствено васпитање   

5-1 72 72   6 4 0 0 0  1  4,6 

5-2 72 72   6 4 0 0 0    4,6 

6-1 72 72   7 6 0 0 0    4,54 

6-2 72 72   6 1 0 0 0    4,86 

7-1 108 108   12 2 0 0 0    4,86 

Свега 

часова 

396 396   37 17       4,69 

2. Физичко васпитање   

8-1 68 68   12 2 0 0 0    4,86 

8-2 68 68   5 0 0 0 0    5 

Свега 

часова 

136 136   17 2       4,93 

3. Обавезне физичке активности   

5-1 54 54             

5-2 54 54             

6-1 54 54             

6-2 54 54             

Свега 

часова 

116 116             

4. Изабрани спорт (фудбал)   

8-1 34 34   17 2       4,93 

Свега 

часова 

34 34             

Укупно 

1+2+3+4 

682 682             

 
подаци о резултатима такмичења ученика 

ниво 
такмичења 

разред/ 
одељење 

прво 
место 

друго 
место 

треће 
место 

похвала награда 

школско       
општинско       
свега:       

 
назив ваннаставне активности 

списак  активности број 
часова 

број 
ученика 

евиденција ученика 
похвале захвалнице дипломе 

Шах 34 10    

 
ангажовања наставника у органима школе-стручним друштвима и пројектима 

назив стручног 
органа /тима 

број седница на 
којима 

присуствујеш 

сарадња са 
партнерима 

локалне 
заједнице 

сарадња са 
стручним 

друштвима 

учешће у пројектина на нивоу 
школе 

одељењско веће     
наставничко веће 3    
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XIII. РЕЗУЛТАТИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

13.1.ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА, ВЛАДАЊЕ И ИЗОСТАНЦИ 

 

 
 

 
Педагог: Данијела Ракићевић 
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I II III IV V VI VII VIII Σ

M 9 16 17 15 12 13 8 16 97

Ж 8 18 9 15 14 10 12 9 104

Σ 17 34 26 30 26 23 20 25 201

5 12 5 6 4 5 4 9 45

5.00 9 7 6 8 1 4 2 37

4 11 10 16 6 6 6 10 65

3 2 4 2 8 11 6 4 37

2 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

неоцењен 0 0

са 1нег. 0 0 0

са 2нег. 0 0

са 3нег. 0

са 4нег. 0

са 5нег. 0

ОПШТИ УСПЕХ  ОД 2. ДО 8. РАЗРЕДА

на крају другог полугодишта за школску 2019-2020.

ОПШТИ УСПЕХ

НИЖИ РАЗРЕДИ

ОПШТИ УСПЕХ 

ВИШИ РАЗРЕДИ

С.О.

4.26

БРОЈ УЧЕНИКА

2-4/5-8

О
П

И
С

Н
Е

  
О

Ц
Е

Н
Е

4.40 4.08

4.56 4.31 4.33 4.15 3.78 4.11 4.264.28
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13.2. УСПЕХ УЧЕНИКА ПО ПРЕДМЕТИМА У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА 

 

 
 

 
Педагог: Данијела Ракићевић 
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20 14 34 17 9 26 14 16 30 80

4.15 3.99 4.07 4.23 3.61 3.92 3.86 3.74 4.04 4.01

4.20 4.57 4.39 3.46 3,78 3.62 3.50 3.56 3.59 3.87

4.85 4.92 4.89 4.53 4.83 4.68 4.94 4.58 4.95 4.84

4.80 4.90 4.85 4.53 4.61 4.57 4.07 4.59 4.90 4.77

4.55 4.46 4.51 0.00 4.51

4.23 3.44 3.84 3.87 3.88 3.87 3.86

4.00 3.90 3.95 3.76 3.06 3.41 3.57 3.39 3.69 3.68

5.00 5.00 5.00 4.84 5.00 4.92 5.00 5.00 5.00 4.97

31 38 69 32 20 52 8 20 28 149

21 42 63 21 21 42 21 7 28 133

23 28 51 30 11 41 10 18 28 120

33 24 57 17 15 32 8 9 17 106

11 11 22 4 8 12 9 2 11 45

4.75 4.88 4.53 4.70 4.85 4.50 5.00 4.75 4.83

истиче се 20 14 34

добар

0 0.00 0.00 5 5.00 5.00 5.00 3.33

истиче 

се
20 14 34 17 9 26 14 16 30 90

добар

недовољан

чувари приподе

народна трад.

од играч.до рач.

верска 

настава

ПН

4.27

одличан

5,00

врло добар

добар

4.11 4.12

довољан

4.23 4.09 4.16 4.124.52

математика

физичко в.

седња оцена
4.51 4.53

пид

3 4-ч 4-к 4

српски ј.

енглески ј.

ликовна к.

музичка к.

сон

УСПЕХ ПО ПРЕДМЕТИМА 2.-4.разреда

на крају другог полугодишта за школску 2019-2020.

∑

бр.ученика

ч-чисто одељ.

к-комбиновано
2-ч 2-к 2 3-ч 3-к
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13.3. УСПЕХ УЧЕНИКА ПО ПРЕДМЕТИМА У СТАРИЈИМ РАЗРЕДИМА 

 

 
 

 
Педагог: Данијела Ракићевић 
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V1 V2 V3 5 VI1 VI2 VI3 6 VII1 VII2 VII3 7 VIII1 VIII2 VIII3 8

10 10 6 26 13 7 3 23 14 4 2 20 14 5 6 25

3.70 3.50 4.33 3.84 3.00 3.14 2.67 2.94 3.50 3.00 3.50 3.61 3.57 3.40 4.00 3.66

3.50 3.40 4.50 3.80 3.00 3.86 2.67 3.18 3.36 3.50 4.50 3.41 3.29 3.60 4.17 3.69

3.60 3.40 4.33 3.78 3.15 3.00 2.67 2.94 3.57 3.25 4.50 3.41 3.64 3.80 4.33 4.08

5.00 5.00 5.00 5.00 4.77 5.00 4.67 4.81 4.71 5.00 5.00 4.64 4.93 5.00 5.00 4.98

4.30 4.00 4.63 4.31 3.69 4.43 3.33 3.82 3.86 4.25 4.50 4.52 4.29 5.00 4.67 4.65

3.30 3.30 4.33 3.64 3.38 3.71 2.67 3.25 3.79 3.00 3.50 3.64 4.00 3.40 4.33 3.91

4.00 3.30 4.33 3.88 3.15 3.86 2.33 3.11 3.64 2.50 3.50 3.73 3.86 3.80 4.33 3.99

2.69 3.86 2.67 3.07 3.50 3.00 4.00 3.73 3.64 4.20 4.17 4.00

3.50 3.20 4.33 3.68 3.23 3.43 2.00 2.89 3.36 3.00 3.50 3.08 3.64 3.00 3.50 3.38

3.93 3.50 4.00 3.39 3.86 4.00 4.50 4.18

4.30 4.10 4.50 4.30 3.00 3.71 2.67 3.13 3.86 3.25 4.00 3.85 4.21 4.00 4.50 4.24

0.00 0.00 0.00 4.40 4.21 4.60 4.67 4.49

3.70 4.20 4.83 3.82 3.38 4.00 3.00 3.46 3.79 3.75 4.00 3.85 0.00

4.60 4.60 5.00 4.73 4.54 4.86 5.00 4.80 4.86 5.00 5.00 4.61 4.86 5.00 5.00 4.95

4.20 3.60 5.00 4.26 3.62 4.43 3.67 4.55 4.14 4.25 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.93 5.00 0.00 4.98 4.93 5.00 5.00 4.98

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

55 43 53 151 46 43 5 94 87 13 13 134 82 44 49 131 451 105,3

10 15 15 40 15 0 0 13 45 0 0 28 30 14 14 45 149 89.26

27 18 9 54 34 14 5 52 33 17 6 87 41 27 14 79 403 33

18 16 16 50 34 19 15 50 24 16 2 68 32 52 5 93 288 72

17 31 0 48 53 12 11 60 45 10 0 54 31 88 8 152 299 44.49

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 3.26

0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 4.70 4.5 3.8 4.83 4.30

врло успеш 10 6 10 7 3 10 4 2 6 5 6 24

успеш

истиче се 10 10 14 14 14 14 14 12

добар

53

недовољан

информат

инфор.2*

ГВ 51

4.50

одличан

5,00

врлодобар

добар

ВН

3.944.47 3.964.00

довољан

4.50 4.05 4.13 4.193.88 4.68 4.19 3.55 3.99С.О. 3.11 3.55 3.94 3.68

ИС 4.88

ВЛАД. 5.00

4.41ИНФОРМАТИКА

ТИО 4.33

ТИТ 3.71

ФВ- ФЗВ 4.77

МА 2,70

Х 3.16

Б 3.41

И 3.40

Г 3.34

Ф 3.64

одељ. ∑

УСПЕХ ПО ПРЕДМЕТИМА 5.-8. разреда

на  крају другог полугодишта за школску 2019-2020.

бр.уч 94

ЛК 4.67

МК

СЈ 3.40

ЕЈ 3.38

НЈ 3.33

4.41
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13.4. ИЗОСТАНВИ И ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА 

 
 

 
 

Педагог: Данијела Ракићевић 
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∑

26
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ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА

на  крају другог  полугодишта за школску 2019-2020.

МЛАЂИ

14 одељења

СТАРИЈИ 

12 одељења

1-ч 2-ч

0 23

0 0

0 23

409 33 482

врлодобро

113 58 575

8,78% 18%

ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА

примерно
20

944

939 1690

15

VI-VIII

добро

задовољава

незадовољава

укор НВ

укор директора

ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ

опомена ОС

укор ОС

укор ОВ
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УПОРЕДНА АНАЛИЗА СРЕДЊЕ ОЦЕНЕ И ВЛАДАЊА УЧЕНИКА 
СРЕДЊА ОЦЕНА 

на крају  другог полугодишта у школској 2019-2020. 

РАЗРЕДИ 2016-2017. 2017-2018. 2018-2019 2019-2020. 

II 4,06 4,10 4,57 4,56 

III 4,13 3,92 4,05 4,31 

IV 4,23 3,96 4,25 34,33 

II-IV 4,14 3,99 4,29 4,40 

V 3,62 3,67 3,83 4,15 

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

VII 3,38 3,00 4,23 4,11 

VIII 2,70 3,43 4,03 4,28 

V-VIII 3,19 3,49 4,04 4,08 

II-VIII 3,67 3,74 4,17 4,26 

 
ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА 

на крају другог полугодишта у школској 2019-2020. 

 2016-2017. 2017-2018. 2018-2019. 2019-2020. 

 ОП НЕОП ОП НЕОП ОП НЕОП ОП НЕОП 

I 509  457 0 1064  409  

II 387  614 0 922  33  

III 593  98 0 497  482  

IV 500  425 0 506  15  

I-IV 1.989  1.137 0 2.989  930  

V 461  193 0 1442  113  

VI 1.604 6 752 0 967 6 56  

VII 2.144 8 1524 7 1696 1 575  

VIII 1.758 5 461 0 2,688 9 944  

V-VIII 5.967  2.919 7 6.796 16 1690  

I-VIII 7.956 19 4.056 7 9.782 16 2.220  

Педагог: Данијела Ракићевић 

13.5.ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ И ПОСЕБНЕ ДИПЛОМЕ 
 

Вукове дипломе Посебне дипломе 

 

 

1.Лука Вуковић    8/1 

2.Ђорђе Вујанић   8/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПНО: 2 

СРПСКИ ЈЕЗИК= 5 МАТЕМАТИКА=2 

Марија Ивановић 8/1,Лука Вуковић 8/1Ђорђе  

Вујанић 8/3, Маријана Плачић 8/3, Огњен Козодер 8/3 

Ђорђе Вујанић 8/3 

Лука Вуковић 8/1 

ИСТОРИЈА= 1 ГЕОГРАФИЈА =1 

Ђорђе Вујанић 8/3 Ђорђе Вујанић 8/3 

БИОЛОГИЈА= 4 ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО 

ОБРАЗОВАЊЕ=4 

Лука Вуковић 8/1 ,Огњен Козодер 8/3 

Маријана Плачић 8/3   Катарина Вујчић 8/1 

Лука Вуковић 8/1 Ђорђе Вујанић 8/3 

Алекса Вукашиновић 8/1 Марија Ивановић 8/1 

ХЕМИЈА =1 ФИЗИКА= 1 

Лука Вуковић 8/1 Лука Вуковић 8/1 

ФИЗУЧКО ВАСПИТАЊЕ= 9 

Анђела Обрадовић  8/2,  Ђорђе Вујанић  8/3,  Младен  Рубаковић  8/3,    Стефан Браловић 8/1,                  

Лука Вуковић 8/1,  Алекса Вукашиновић 8/1,   Марија Ивановић 8/1,   Вељко Томовић 8/1,                

Софија Стојановић 8/2. 

УКУПНО ПОСЕБНИХ ДИПЛОМА= 28 

ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ           ЛУКА ВУКОВИЋ, VIII/1.                 Педагог: Данијела Ракићевић 
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13.6.РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА СА ТАКМИЧЕЊА 

 
 

 
Педагог: Данијела Ракићевић 
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13.7.РЕЗУЛТАТИ СА ЗАВРШНОГ ИСПИТА УЧЕНИКА 8.РАЗРЕДА  
И УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 
 
Завршни испит за ученике осмог разреда је одржан од 17-19.јуна 2020.Тест из српског језика полагали су  17.6.2020..од 

9-11 часова, 18.6.2020.  из математике  и комбиновани тест  19.6.2020..године.На завршном испиту су изашли сви 

ученици осмог разреда, њих  има  25. Испит је одржанао у три учионице, због  тренутно настале ситуације пандрмије 

короне. 

На нивоу Моравичког округа наша школа је остварила ____ место. На нивоу општине остварили смо ___ место од 

укупно 7 школа.  

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

У овој школској години одржана су два  пробна  завршна испита  (један преко онлајн и један од куће) немамо 

резултате са пробних испита.  На завршном  испиту  просечан број бодова 11,98 Резултати на нивоу одељења су: 

ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ     ЗАВРШНИ ИСПИТ 

8/1- просечан број бодова  0          8/1. просечан број бодова 12,07 

8/2-просечан број бодова 0      8/2- пресечан број бодова  11,20 

8/3-просечан број бодова 0      8/3-просечан број бодова 12,42 

 

МАТЕМАТИКА 

Пробни  заврпни испти одржан  су два (један онлајн и један у школи ) немамо резултате. На завтшном испиту 

просечан број  бодова 10,24. Резултати на нивоу одељења су: 

ПРОБНИ ЗАВРШНИ  ИСПИТ     ЗАВРШНИ ИСПИТ 

8/1- просечан број бодова  0      8/1. просечан број бодова  10,82 

8/2-просечан број бодова  0                       8/2- пресечан број бодова  7,90 

8/3-просечан број бодова  0      8/3-просечан број бодова 10,83 

 

КОМБИНОВАНИ ТЕСТ 

Пробни  заврпни испти одржан  су два (један онлајн и један у кући ) немамо резултате. На завтшном испиту 

просечан број  бодова 14,22. Резултати на нивоу одељења су: 

ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ     ЗАВРШНИ ИСПИТ 

8/1- просечан број бодова  0      8/1. просечан број бодова  13,96 

8/2-просечан број бодова  0                            8/2- пресечан број бодова 10,60 

8/3-просечан број бодова 0                             8/3-просечан број бодова 15,66 

 

Педагог : Данијела Ракићевић 
 

Поређење резултата у односу на задње три године годину : 

ПРЕДМЕТИ /ШК.ГОД 2016/2017. 2017/2018. 2018/2019. 2019/2020. 

Српски језик 10,98 12,16 11,09 11,98 

Математика 8,30 9,43 9,04 10,24 

Комбиновани тест 7,96 11.47 9,54 14,22 

Укупно: 9,08 11,02 9,89 12,11 
 

Педагог: Данијела Ракићевић 

13.8. РЕЗУЛТАТИ СА ТЕСТИРАЊА ПРВАКА 
 

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

М 16 3 3 8 1 1 

Ж 9 3 1 3 2  

∑ 25 6 4 11 3 1 
 

Педагошко- психолошка служба: Данијела Ракићевић, Јелена Дрманац 
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XIV. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА 
ПРВИ РАЗРЕД 
14.1.Извештај одељењског старешине у 1/1 одељењу у Прањанима 
   У првом  разреду у Прањанима је у току првог полугодишта у шк.  Шк. 2019/20. године  одржано 21 часа 

одељењског старешине и одељењске заједнице, 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 

Одељенски старешина: Славица Јевтовић 

ДРУГИ РАЗРЕД 
14.2.Извештај одељењског старешине у 2/1 одељењу у Прањанима 
 
У другом  разреду у Прањанима је у току  првог полугодишта у шк. 2019/2020. године  одржано 21 часа одељењског 

старешине и одељењске заједнице, 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 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 
14.3.Извештај одељењског старешине у 3/1 одељењу у Прањанима 
  У трећи  разреду у Прањанима је у току  првог полугодишта у шк. 2019/2020. године  одржано 21 часа одељењског 

старешине и одељењске заједнице, 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 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
14.4.Извештај одељењског старешине у 4/1 одељењу у Прањанима 
 
У IV разреду у Прањанима, активности које су биле предвиђене полугодишњим планом рада одељенског старешине су 

у потпуности реализоване. Одржано је 20 часова одељенског старешине по темама које су биле предвиђене планом рада, 

што се може видети у евиденцији  Дневнику образовно-васпитног рада.  

Носилац активности је био одељенски старешина. Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, 

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

према плану, организоване су радионице, укључивани групни облици рада и рад у пару, приказиване презентације, 

организоване посете…  

Представници ПУ из Горњег Милановца одржали су ученицима 3 часа на тему Безбедност деце у саобраћају. 

 

                                                                        Одељењски старешина: Бранка Рајчевић 
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14.5.Извештај одељењског старешине у 1 и 3/2 одељења у Каменици 
У комбинованом одељењу у Каменици  је у току  школске 2019/20. Године  одржано 21 часа одељењског 

старешине и одељењске заједнице, 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 : Бојан Ђуровић 

14.6.Извештај одељењског старешине у 2 и 4 /2 одељења у Каменици 
У комбинованом одељењу у Каменици  је у току  школске 2019/20. Године  одржано 21 часа одељењског 

старешине и одељењске заједнице, 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 : Милица Милојевић 

14.7.Извештај одељењског старешине у 1 и 2/3 одељења у Брезни 
 

У комбинованом одељењу у Брезни  је у току  школске 2019/20. Године  одржано 21 часа одељењског 

старешине и одељењске заједнице, 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 : Ненад Тешовић 

14.8.Извештај одељењског старешине у 2 и 4/4 одељења у Богданици 
У комбинованом одељењу у Богданици  је у току  школске 2019/20. Године  одржано 21 часа одељењског 

старешине и одељењске заједнице, 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 : Милена Томовић 
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14.9.Извештај одељењског старешине у 2,3 и 4/5 одељења у Гојна Гора 
У комбинованом одељењу у Гојна Гора  је у току  школске 2019/20. Године  одржано 21 часа одељењског 

старешине и одељењске заједнице, 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 : Вера Трнавац 
 

14.10.Извештај одељењског старешине у 1/5 одељења у Гојна Гора 
У првом разреду издвојеног  одељења у Гојна Гора  је у току  школске 2019/20. Године  одржано 21 часа 

одељењског старешине и одељењске заједнице, 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 : Катарина Шишовић 

 

14.11.Извештај одељењског старешине у 2,3 и 4/6 одељења у Коштунићима 
У комбинованом одељењу у Гојна Гора  је у току  школске 2019/20. Године  одржано 21 часа одељењског 

старешине и одељењске заједнице, 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 : Ана Миловановић 

14.12.Извештај одељењског старешине у 1 и 3/7 одељења у Течину 
У комбинованом одељењу у Теочину  је у току  школске 2019/20. Године  одржано 21 часа одељењског 

старешине и одељењске заједнице, 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 : Ана Зарић 
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14.13.Извештај одељењског старешине у 2/7 одељења у Течину 
У другом разреду у издвојеном одељењу у Теочину  је у току  школске 2019/20. Године  одржано 21 часа 

одељењског старешине и одељењске заједнице, 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 : Саша Васиљевић 

14.14.Извештај одељењског старешине у 2 и 4/8 одељења у Срезојевцима 
У комбинованом одељењу у Срезојевцима  је у току  школске 2019/20. Године  одржано 21 часа одељењског 

старешине и одељењске заједнице, 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 : Ружица Томанић 

ПЕТИ РАЗРЕД 
14.15.Извештај одељењског старешине у 5/1 одељењу у Прањанима 
У пети разред у Прањанима активности које су биле предвиђене полугодишњим планом рада одељенског старешине су 

у потпуности реализоване. Одржано је 20 часова одељенског старешине по темама које су биле предвиђене планом рада, 

што се може видети у евиденцији  Дневнику образовно-васпитног рада.  

Носилац активности је био одељенски старешина. Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, 

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

према плану, организоване су радионице, укључивани групни облици рада и рад у пару, приказиване презентације, 

организоване посете…  
Одељењски стрешина: Велимир Александров 

14.16.Извештај одељењског старешине у 5/2 одељењу у Каменици 
У пети разред у Каменици  активности које су биле предвиђене полугодишњим планом рада одељенског старешине су 

у потпуности реализоване. Одржано је 20 часова одељенског старешине по темама које су биле предвиђене планом рада, 

што се може видети у евиденцији  Дневнику образовно-васпитног рада.  

Носилац активности је био одељенски старешина. Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, 

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

према плану, организоване су радионице, укључивани групни облици рада и рад у пару, приказиване презентације, 

организоване посете…  

Одељењски стрешина: Слободанка Гавриловић 

 

14.17.Извештај одељењског старешине у 5/3 одељењу у Брезни 
У пети разред у Брезни  активности које су биле предвиђене полугодишњим планом рада одељенског старешине су у 

потпуности реализоване. Одржано је 20 часова одељенског старешине по темама које су биле предвиђене планом рада, 

што се може видети у евиденцији  Дневнику образовно-васпитног рада.  

Носилац активности је био одељенски старешина. Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, 

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

према плану, организоване су радионице, укључивани групни облици рада и рад у пару, приказиване презентације, 

организоване посете…  

Одељењски стрешина: Милка Обренић 
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ШЕСТИ РАЗРЕД 
14.18.Извештај одељењског старешине у 6/1 одељењу у Прањанима 
У шести разред у Прањанима активности које су биле предвиђене полугодишњим планом рада одељенског старешине 

су у потпуности реализоване. Одржано је 20 часова одељенског старешине по темама које су биле предвиђене планом 

рада, што се може видети у евиденцији  Дневнику образовно-васпитног рада.  

Носилац активности је био одељенски старешина. Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, 

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

према плану, организоване су радионице, укључивани групни облици рада и рад у пару, приказиване презентације, 

организоване посете…  

Одељењски стрешина:Горица Ристановић  
14.19.Извештај одељењског старешине у 6/2 одељењу у Каменици 
У шести разред у Каменици  активности које су биле предвиђене полугодишњим планом рада одељенског старешине су 

у потпуности реализоване. Одржано је 20 часова одељенског старешине по темама које су биле предвиђене планом рада, 

што се може видети у евиденцији  Дневнику образовно-васпитног рада.  

Носилац активности је био одељенски старешина. Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, 

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

према плану, организоване су радионице, укључивани групни облици рада и рад у пару, приказиване презентације, 

организоване посете…  

Одељењски стрешина: Мирјана Матовић 

 

14.20.Извештај одељењског старешине у 6/3 одељењу у Брезни 
У шести разред у Брезни  активности које су биле предвиђене полугодишњим планом рада одељенског старешине су у 

потпуности реализоване. Одржано је 20 часова одељенског старешине по темама које су биле предвиђене планом рада, 

што се може видети у евиденцији  Дневнику образовно-васпитног рада.  

Носилац активности је био одељенски старешина. Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, 

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

према плану, организоване су радионице, укључивани групни облици рада и рад у пару, приказиване презентације, 

организоване посете…  

Одељењски стрешина: Ивана Чоловић 

СЕДМИ РАЗРЕД 
14.21.Извештај одељењског старешине у 7/1 одељењу у Прањанима 
У седми  разред у Прањанима активности које су биле предвиђене полугодишњим планом рада одељенског старешине 

су у потпуности реализоване. Одржано је 20 часова одељенског старешине по темама које су биле предвиђене планом 

рада, што се може видети у евиденцији  Дневнику образовно-васпитног рада.  

Носилац активности је био одељенски старешина. Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, 

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

према плану, организоване су радионице, укључивани групни облици рада и рад у пару, приказиване презентације, 

организоване посете…  

Одељењски стрешина:Милева Глишић  
 

14.22.Извештај одељењског старешине у 7/2 одељењу у Каменици 
У седми разред у Каменици  активности које су биле предвиђене полугодишњим планом рада одељенског старешине су 

у потпуности реализоване. Одржано је 20 часова одељенског старешине по темама које су биле предвиђене планом рада, 

што се може видети у евиденцији  Дневнику образовно-васпитног рада.  

Носилац активности је био одељенски старешина. Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, 

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

према плану, организоване су радионице, укључивани групни облици рада и рад у пару, приказиване презентације, 

организоване посете…  

Одељењски стрешина: Драгана Бабовић 
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14.23.Извештај одељењског старешине у 7/3 одељењу у Брезни 
У седми разред у Брезни  активности које су биле предвиђене полугодишњим планом рада одељенског старешине су у 

потпуности реализоване. Одржано је 20 часова одељенског старешине по темама које су биле предвиђене планом рада, 

што се може видети у евиденцији  Дневнику образовно-васпитног рада.  

Носилац активности је био одељенски старешина. Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, 

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

према плану, организоване су радионице, укључивани групни облици рада и рад у пару, приказиване презентације, 

организоване посете…  

Одељењски стрешина: Јасмина Павловић 

 

ОСМИ РАЗРЕД 
14.24.Извештај одељењског старешине у 8/1 одељењу у Прањанима 
У осми  разред у Прањанима активности које су биле предвиђене полугодишњим планом рада одељенског старешине 

су у потпуности реализоване. Одржано је 20 часова одељенског старешине по темама које су биле предвиђене планом 

рада, што се може видети у евиденцији  Дневнику образовно-васпитног рада.  

Носилац активности је био одељенски старешина. Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, 

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

према плану, организоване су радионице, укључивани групни облици рада и рад у пару, приказиване презентације, 

организоване посете…  

Одељењски стрешина:Тамара Богдановић  
 

14.25.Извештај одељењског старешине у 8/2 одељењу у Каменици 
У току првог полугодишта  школске 2019/2020. године одржано је 20 часова одељењског старешине.  

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 технике учења..  

У октобру је обележена Дечја недеља. Превенција насиља и борба против насиља била је тема  о којој је било 

речи током октобра месеца као и опредељивање за додатне ,допунске и секције. 

На часовима ОС говорило се о дисциплини ученика и развијању толеранције међу ученицима. 

Теме у новембру  и децембру су биле брига о здрављу, са посебним освртом на личну хигијену и болести 

зависности, анализа успеха је била тема којом смо се бавили на класификационом периоду, а уз то је било и сређивање 

педагошке документације. 

             Са ученицима се доста разговарало о малој матури, како се благовремено спремити за полагање мале матуре, 

организација око учења. 

Одељењски старешина обавио је више појединачних и групних разговора са ученицима. 

Све активности које су планиране, реализоване су. 

Одељењски стрешина: Ивана Милекић 

 

14.26.Извештај одељењског старешине у 8/3 одељењу у Брезни 
У осми разред у Брезни  активности које су биле предвиђене полугодишњим планом рада одељенског старешине су у 

потпуности реализоване. Одржано је 20 часова одељенског старешине по темама које су биле предвиђене планом рада, 

што се може видети у евиденцији  Дневнику образовно-васпитног рада.  

Носилац активности је био одељенски старешина. Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, 

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

према плану, организоване су радионице, укључивани групни облици рада и рад у пару, приказиване презентације, 

организоване посете…  

Одељењски стрешина: Славица  Јовићевић Бабовић 

 

НАПОМЕНА: Због  вандредног стања (вируса короне) ученици нису ишли у школу, настава се 
реализовала на даљину. ЧОС се није реализовао од 16.марта 2020. 
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XV.РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ОДЕЉЕЊСКИХ ЗАЈЕДНИЦА 
 
ПРВИ РАЗРЕД 

15.1.Извештај одељењске заједнице у 1/1 одељењу у Прањанима 

У првом  разреду у Прањанима је у току  школске 2019/20. године  одржано 20 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 

ДРУГИ  РАЗРЕД 

15.2.Извештај одељењске заједнице у 2/1 одељењу у Прањанима 

У другом  разреду у Прањанима је у току  школске 2019/20. године  одржано 20 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 

ТРЕЋИ  РАЗРЕД 

15.3.Извештај одељењске заједнице у 3/1 одељењу у Прањанима 

У трећем   разреду у Прањанима је у току  школске 2019/20. године  одржано 20 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 

 

ЧЕТВРТИ  РАЗРЕД 

15.4.Извештај одељењске заједнице у 4/1 одељењу у Прањанима 

У четвртом  разреду у Прањанима је у току  школске 2019/20. године  одржано 20 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 
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15.5.Извештај одељењске заједнице у 1-3/2 одељењу у Каменици 

У  комбинованом одељењу од два разреда(  први  и трећи)  у Каменици  је у току  школске 2019/20. године  одржано 20 

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: Бојан Ђуровић 

 

15.6.Извештај одељењске заједнице у 2-4/2 одељењу у Каменици 

У  комбинованом одељењу од два разреда (други и четврти) у Каменици је у току  школске 2019/20. године  одржано 20 

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: Милица Милојевић 

 

15.7.Извештај одељењске заједнице у 1-2/3 одељењу у Брезни 

У  комбинованом одељењу од два разреда  (први и други) у Брезни је у току  школске 2019/20. године  одржано 20 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: Ненад Тешовић 

 

15.8.Извештај одељењске заједнице у 2-4/4 одељењу у Богданици 

У комбинованом одељењу од два разреда (други и четврти) у Богданици  је у току  школске 2019/20. године  одржано 

20 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: МиленаТомовић  
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15.9.Извештај одељењске заједнице у 1/5 одељењу у Гојној Гори 

У првом  разреду у Гојној Гори је у току  школске 2019/20. године  одржано 20 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: Катарина Шишовић 

15.10.Извештај одељењске заједнице у 2-3-4/5 одељењу у Гојној Гори 

У  комбинованом одељењу од три  разреда (други, трећи и четврти) у Гојној Гори је у току  школске 2019/20. године  

одржано 20 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: Вера Трнавац 

 

15.11.Извештај одељењске заједнице у 2-3-4/6 одељењу у Коштунићи 

У  комбинованом одељењу од три  разреда (други, трећи  и четврти) у Коштунићима је у току  школске 2019/20. године  

одржано 20 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: Ана Миловановић 

15.12.Извештај одељењске заједнице у 2/7 одељењу у Течину 

У другом  разреду у Теочину је у току  школске 2019/20. године  одржано 20 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: Саша Васиљевић 
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15.13.Извештај одељењске заједнице у 1-3/7 одељењу у Течину 

У школској 2019/2020.години радим са ученицима који похађају први и трећи 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 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 је радила на следећим активностима: 

- Кућни ред у школи – активности везане за пројекат Школа без насиља. 

- Наше обавезе, наше одговорности. 

- У сусрет Дечјој недељи. 

- Упознавање са Конвенцијом дечјих права (педагог, библиотекар, учитељ). 

- Весело одељенско дружење. 

- Новогодишња научна чаролија. 

- Разговор о првом просветитељу Светом Сави – припрема за школску славу. 

- Шта да учинимо да нам успех буде бољи? 

                         

Рад са ученицима као одељенски старешина                         Број 

Групни                           21 

Тимски рад, организација рада, међусобна сарадња, нове идеје су резултат успеха сложне заједнице нашег одељења. 

 

15.14.Извештај одељењске заједнице у 2-4/8 одељењу у Срезојевци 

У  комбинованом одељењу од два разреда (други и четврти) у  Срезојевцима  је у току  школске 2019/20. године  одржано 

20 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: Ружица Томанић 

 

ПЕТИ РАЗРЕД 
15.15.Извештај о раду одељењске заједнице 5/1 одељења у Прањанима 
План рада одељенске заједнице  је остварен у потпуности. Акценат је стављан на савладавање потешкоћа и помоћ у 

учењу , јер су ученици прешли са разредне на предметну наставу. Поједини ученици су у петом  разреду показали бољи 

успех него у четвртом разреду. Радило се на и развијању сарадничког односа мећу ученицима.  

Ученици су учествовали на школском кросу, на кросу у Милановцу и кросу РТС-а, разним спортским такмичењима и 

манифестацијама, а у јуну месецу су присуствовали Јавном часу физичког васпитања на атлетској стази у Чачкуи одатле 

донели бројне дипломе и захвалнице; ученица Анђела Папић је у току месеца децембра у Општини у Г. Милановцу 

похаћао Тесла програм: технике памћења и брзо читање, намењен надареним ученицима.  

Одељењски старешина Велимир Александров 
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15.16.Извештај о раду одељењске заједнице 5/2 одељења у Каминици 
План рада одељенске заједнице  је остварен у потпуности. Акценат је стављан на савладавање потешкоћа и помоћ у 

учењу , јер су ученици прешли са разредне на предметну наставу. Поједини ученици су у петом  разреду показали бољи 

успех него у четвртом разреду. Радило се на и развијању сарадничког односа мећу ученицима.  

Ученици су учествовали на школском кросу, на кросу у Милановцу и кросу РТС-а, разним спортским такмичењима и 

манифестацијама, а у јуну месецу су присуствовали Јавном часу физичког васпитања на атлетској стази у Чачкуи одатле 

донели бројне дипломе и захвалнице; ученице Мина Буревић и Анђела Танасковић је у току месеца децембра у Општини 

у Г. Милановцу похаћао Тесла програм: технике памћења и брзо читање, намењен надареним ученицима.  

Одељењски старешина Слободанка Гавриловић 

15.17.Извештај о раду одељењске заједнице 5/3 одељења у Брезни 
План рада одељенске заједнице  је остварен у потпуности. Акценат је стављан на савладавање потешкоћа и помоћ у 

учењу , јер су ученици прешли са разредне на предметну наставу. Поједини ученици су у петом  разреду показали бољи 

успех него у четвртом разреду. Радило се на и развијању сарадничког односа мећу ученицима.  

Ученици су учествовали на школском кросу, на кросу у Милановцу и кросу РТС-а, разним спортским такмичењима и 

манифестацијама..  
Одељењски старешина Милка Обренић 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

15.18.Извештај о раду одељењске заједнице 6/1 одељења у Прањанима 

План рада одељенске заједнице  је остварен у потпуности. Акценат је стављан на савладавање потешкоћа и помоћ у 

учењу , јер су ученици прешли са разредне на предметну наставу. Поједини ученици су у петом  разреду показали бољи 

успех него у четвртом разреду. Радило се на и развијању сарадничког односа мећу ученицима.  

Ученици су учествовали на школском кросу, на кросу у Милановцу и кросу РТС-а, разним спортским такмичењима и 

манифестацијама..  

Одељењски старешина Горица Ристановић 

 

15.19.Извештај о раду одељењске заједнице 6/2 одељења у Каминици 
План рада одељенске заједнице  је остварен у потпуности. Акценат је стављан на савладавање потешкоћа и помоћ у 

учењу , јер су ученици прешли са разредне на предметну наставу. Поједини ученици су у петом  разреду показали бољи 

успех него у четвртом разреду. Радило се на и развијању сарадничког односа мећу ученицима.  

Ученици су учествовали на школском кросу, на кросу у Милановцу и кросу РТС-а, разним спортским такмичењима и 

манифестацијама..  
Одељењски старешина Мирјана Матовић 

 

15.20.Извештај о раду одељењске заједнице 6/3 одељења у Брезни 
План рада одељенске заједнице  је остварен у потпуности. Акценат је стављан на савладавање потешкоћа и помоћ у 

учењу , јер су ученици прешли са разредне на предметну наставу. Поједини ученици су у петом  разреду показали бољи 

успех него у четвртом разреду. Радило се на и развијању сарадничког односа мећу ученицима.  

Ученици су учествовали на школском кросу, на кросу у Милановцу и кросу РТС-а, разним спортским такмичењима и 

манифестацијама.  .  
Одељењски старешина Ивана Чоловић 

СЕДМИ РАЗРЕД 

15.21.Извештај о раду одељењске заједнице 7/1 одељења у Прањанима 

План рада одељенске заједнице  је остварен у потпуности. Акценат је стављан на савладавање потешкоћа и помоћ у 

учењу , јер су ученици прешли са разредне на предметну наставу. Поједини ученици су у петом  разреду показали бољи 

успех него у четвртом разреду. Радило се на и развијању сарадничког односа мећу ученицима.  

Ученици су учествовали на школском кросу, на кросу у Милановцу и кросу РТС-а, разним спортским такмичењима и 

манифестацијама. Обука за ученице Теодора Станојевић, Маријана Стевовић и Милица Веселиновић је у току месеца 

децембра у Општини у Г. Милановцу похаћао Тесла програм: технике памћења и брзо читање, намењен надареним 

ученицима. Вршњачка едукација биће реачизована у друго, полугодишту. 

Одељењски старешина Миллева  Глишић 
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15.22.Извештај о раду одељењске заједнице 7/2 одељења у Каминици 
План рада одељенске заједнице  је остварен у потпуности. Акценат је стављан на савладавање потешкоћа и помоћ у 

учењу , јер су ученици прешли са разредне на предметну наставу. Поједини ученици су у петом  разреду показали бољи 

успех него у четвртом разреду. Радило се на и развијању сарадничког односа мећу ученицима.  

Ученици су учествовали на школском кросу, на кросу у Милановцу и кросу РТС-а, разним спортским такмичењима и 

манифестацијама.  
Одељењски старешина Драгана Бабовић 

 

15.23.Извештај о раду одељењске заједнице 7/3 одељења у Брезни 
План рада одељенске заједнице  је остварен у потпуности. Акценат је стављан на савладавање потешкоћа и помоћ у 

учењу , јер су ученици прешли са разредне на предметну наставу. Поједини ученици су у петом  разреду показали бољи 

успех него у четвртом разреду. Радило се на и развијању сарадничког односа мећу ученицима.  

Ученици су учествовали на школском кросу, на кросу у Милановцу и кросу РТС-а, разним спортским такмичењима и 

манифестацијама.  

 
Одељењски старешина Јасмина Павловић 

 
ОСМИ  РАЗРЕД 

15.24.Извештај о раду одељењске заједнице 8/1 одељења у Прањанима 

План рада одељенске заједнице  је остварен у потпуности. Акценат је стављан на савладавање потешкоћа и помоћ у 

учењу , јер су ученици прешли са разредне на предметну наставу. Поједини ученици су у петом  разреду показали бољи 

успех него у четвртом разреду. Радило се на и развијању сарадничког односа мећу ученицима.  

Ученици су учествовали на школском кросу, на кросу у Милановцу и кросу РТС-а, разним спортским такмичењима и 

манифестацијама.  

Одељењски старешина Тамара Богдановић 

 
15.25.Извештај о раду одељењске заједнице 8/2 одељења у Каминици 
План рада одељенске заједнице  је остварен у потпуности. Акценат је стављан на савладавање потешкоћа и помоћ у 

учењу , јер су ученици прешли са разредне на предметну наставу. Поједини ученици су у петом  разреду показали бољи 

успех него у четвртом разреду. Радило се на и развијању сарадничког односа мећу ученицима.  

Ученици су учествовали на школском кросу, на кросу у Милановцу и кросу РТС-а, разним спортским такмичењима и 

манифестацијама 
Одељењски старешина Ивана Милекић 

 
15.26.Извештај о раду одељењске заједнице 8/3 одељења у Брезни 
План рада одељенске заједнице  је остварен у потпуности. Акценат је стављан на савладавање потешкоћа и помоћ у 

учењу , јер су ученици прешли са разредне на предметну наставу. Поједини ученици су у петом  разреду показали бољи 

успех него у четвртом разреду. Радило се на и развијању сарадничког односа мећу ученицима.  

Ученици су учествовали на школском кросу, на кросу у Милановцу и кросу РТС-а, разним спортским такмичењима и 

манифестацијама.  

 
Одељењски старешина Славица Јовићевић Бабовић 
 

НАПОМЕНА: Због  вандредног стања (вируса короне) ученици нису ишли у школу, настава се 
реализовала на даљину. ЧОЗ се није реализовао од 16.марта 2020. 
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XVI.  РАД СЕКЦИЈА 

16.1.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 

16.2.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. 

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 

 

16.3.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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XVII.  УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

17.1. ВРШЊАЧКИ ТИМ 

Извештај о раду Вршњачког тима у Прањанима за прво полугодиште 2019/20. године 
Чланови тима у овој години  су : Наталија Шиљајева, Наталија  Милошевић  (пети разред), Александар Бабић, Тамара 

Лазић, Николина Старчевић (шести разред), Ана Јеремић, Саво Симовић (седми разред), Ивана Милановић, Стефан 

Марковић, (осми разред). 

Ученици су се најпре упознали са циљевима, задацима Програма рада ВТ и донели план рада за ову школску годину. 

Од октобра 2019. год. координатор тима је психолог Јелена Дрманац. 

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 Дана толеранције (16.11.2019.)   ученици су израдили пано чији је садржај везан за  тему поштовања 

различитости и уважавања других, а потом и на тему превенције насиља. 

Чланови Вршњачког тима су  учествовали у реализацији анкетирања ученика старијих разреда на тему дигиталног 

насиља које је спровела психолог школе.  

Након проглашења ванредног стања одржана су два састанка тима  путем мреже Вибер. Чланови су се договорили да у 

сарадњи са координатором припреме и поставе на ФБ страници Вршњачког тима корисне чланке везане за очување 

менталног здравља деце у време пандемије, социјалне подршке, организације учења на даљину, организације слободног 

времена, превенције дигиталног насиља. 

План тима је углавном остварен, мада је ванредна ситуација у земљи утицала да неке од активности буду одложене за 

наредну школску годину. 

Координатор : Јелена  Дрманац 

17.2.ЦРВЕНИ КРСТ 

У  току школске 2019/20.године, у оквиру Црвеног крста, у нашој школи су спроведене следеће 

активности: 

 Школски крос 

Јесењи крос се традиционално одржава у нашој школи. Тако је и ове школске године организован 

28.9.2019.године на целом подручју које обухвата наша школа. Ученици су вредно вежбали како би се 

што боље припремили за трку, па су са нестрпљењем чекали почетак такмичења.  

 Ово такмичење је уједно  представљало и  пласман за општинско,  на које ће ићи по три  

представника  из сваке категорије. 

 Чланарина за Црвени крст 
На почетку школске 2019/20.године, ученици и наставници наше школе су се укључили у акцију 

прикупљања новца за чланарину  за Црвени крст која је за ученике износила 50,00 а за одрасле 100,00 

динара.  

У акцији је учествовао 200 ученикa и прикупљено је 10400,00 динара, и 29 одраслих чланова 

колектива и прикупљено је 2900,00 динара, што икупно за чланарину испред наше школе износи 13300,00 

динара. 

 Акција ,,Имамо циљ-дођи на старт“  
На почетку школске 2019/20.године, ученици  наше школе су се укључили у акцију прикупљања 

новца за Акцију  ,,Имамо циљ-дођи на старт“   која је за ученике износила 50,00 динара.  

У акцији је учествовао 200 ученик и прикупљено је 10000,00 динара. Њима су подељене учесничке 

картице за учешће у јесењем кросу, који сваке године организује Црвени крст из Горњег Милановца. Сви 

ученици наше школе су учествовали у школском кросу, а пласирани ученици су учествовали и на 

општинском у Горњем Милановцу.  
Представник Црвеног крста за ОШ,,Иво Андрић“, Прањани 

Мирјана Маћић 
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XVIII. РЕАЛИЗАЦИЈА ПОЕБНИХ ПРОГРАМА  

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
18.1. ЗДРАВСТВЕНА ПРЕВЕНЦИЈА 

У  току  школској 2019/20..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. 

 

18.2.ЗАШТИТА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМРИВАЊА У 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ УСТАНОВАМА 

 
         Почетком школске 2019/20. године извршен је избор чланова и координатора Тима за заштиту деце од 

насиља, дискриминације, занемаривања и злостављања за Матичну школу у Прањанима . Чланови Тима су: 

Зоран Пантовић, директор школе, Данијела Ракићевић, педагог, Јелена Дрманац, психолог, Драган Алуровић, 

наставник разредне наставе, Данијела Милошевић, члан Савета родитеља,Снежана Веселиновић, члан Клуба 

родитеља и наставника, Алекса Вукашиновић, ученица VIII1 , члан УПи , ученица Марија Ивановић VIII1, 

члан УП. За координатора Тима изабрана је Милева Глишић , професор математике и информатике. 

          На часовима одељењског старешине, у свим разредима и одељењима,  реализовано је неколико 

радионица на тему Школа без насиља. 

     Сви ученици Матичне школе учествовали су обележавању Међународног дана толераниције 16.новембра. 

             

                                                                    Подносилац извештаја: координатор у Прањанима Милева Глишић 

 

Почетком школске 2019/20. године извршен је избор чланова и координатора Тима за заштиту деце од насиља, 

дискриминације, занемаривања и злостављања за ИО школе у Брезни . Чланови Тима су: Зоран Пантовић, 

директор школе, Данијела Ракићевић, педагог, Јелена Дрманац, психолог, Ненад Тешовић, професор разредне 

наставе, Милан Брајовић, члан Савета родитеља, Јелка Ђоловић, члан Клуба родитеља и наставника, Ђорђе 

Вујанић, ученик VII3, члан УП и Марија Плачић, ученица VIII3, члан УП. За координатора Тима изабрана је 

Славица Јовићевић Бабовић, професор српског језика и књижевности, одељењски старешина VII3. 

     Тим се састао 16.10.2019. поводом пријаве Мире Весковић, мајке Огњена Козодера, ученика   VII3, о чему 

је извештај раније достављен. 

     На часовима одељењског старешине реализовано је неколико радионица на тему Школа без насиља. 

     Сви ученици ИО школе у Брезни учествовали су обележавању Међународног дана толераниције 

16.новембра. 

     Центар за социјални рад Горњи Милановац почетком децембра обратио се школи  замолницом за доставу 

информација о понашању деце Огњена Козодера (VII3) и Иване Весковић (V3) у школској средини, на шта су 

одељењске старешине Душан Симовић (V3) и Славица Јовићевић Бабовић (VII3) благовремено одговорили. 

                                                             

Подносилац извештаја:координатор у Брезни Славица Јовићевић Бабовић 
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18.3. ПРОФЕСИОНАЛНА  ОРИЈЕНТАЦИЈА 
Извештај Тима за професионалну оријентацију (прво полугодиште) 

У школској 2019/2020. години Тим за ПО чине директор школе, педагог, психолог, Слободанка Гавриловић 

(координатор) и одељењске старешине ученика 7. и 8.разреда (Ивана Милекић, Тамара Богдановић, Јасмина Павловић, 

Драгана Бабовић, Милољуб Ристановић, Славица Јовићевић Бабовић.  

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 на часовима природе и друштва, кроз писмене саставе и разговоре на 

часовима ОС. За ученике 7.и 8. разреда реализује се кроз радионице на часовима одељењског старешине, као и на 

часовима информатике, српског језика и грађанског васпитања. Са програмом ПО упознати су и родитељи на 

родитељским састанцима. Милољуб Ристановић на часовима одељењске заједнице упознаје ученике са одређеним 

занимањима. Гости су експерти из одређених области који говоре о свом школовању, предностима и недостацима 

посла којим се баве. Ученици имају прилику да питају све што их занима, а везано је за то занимање и тако себи 

олакшају доношење одлуке .  

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.  

Други састанак одржан  је у децембру. Одељењске старешине  су истакле да су ученици још увек неодлучни и 

да им треба помоћ за одабир занимања. На основу разговора на часовима одељењског старешине , утврђено је да 

највише девојчица планира да упише Економску школу , а највише дечака Машинску школу и Техничку школу  у 

Чачку . Неколико ученика планира да упише Пољопривередну школу у Пожези . Има и ученика који планирају да 

упишу Медицинску школу у Чачку. Пошто је претходних година за ову школу био потребан велики број бодова, 

директор сматра да ученицима треба скренути пажњу на значај завршног испита.  

Реализоване  су неке радионице, а остале ће бити реализоване у току другог полугодишта. 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. 

Ученици су информисани  преко  сајта школе  и одељењских старешина  презентације седњих школа , односно 

образовних профила  и како могу да преузму упитник за процењивање  професионалне оријентације. 

                                                                                                                                      Координатор Слободанка Гавриловић 

                                                                                                     

 

 

 

 

112 

 



 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 

 

 

2019-2020. 

 

18.4.ПРОГРАМ „ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА“ 
                         У току школске2019/20. 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 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. 
 

 

18.5. ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

Извештај о реализацији програма социјалне заштите 
Током 2019/20. 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, 

укупно 27 ученика. 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  Уроша Петровића ( 5 година) из Прањан и 

Луке Ракоњца из Заблаћа по 10.000,00 динара. 

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 ). 

Школа ће настојати да и даље унапређује програм социјалне заштите, посебно подршку ученицима из осетљивих 

група..  

За    школску 2020-2021. за бесплатне уџбенике  су се пријавили 33 ученика по датим  категоријама.                                                                                                               
 

                                                                                                                                        Педагог Данијела Ракићевић                     
18.6. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Извештај о реализацији програма Заштита животне средине 
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''.  

 - 
                                                                                                                               Подносилац извештаја: Јелена Гујаничић 
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18.7. ПРОГРАМ  ЕКО-ШКОЛЕ 

Извештај о раду Еко-школе 
Школа је у 2019/20. години изашла из програма Еко-школе, због немогућности плаћања чланарине. Школа учествује у 

разним активностима које реализује  програм Еко-школе 
 

18.8. ПРОГРАМ ВАСПИТНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА 

Извештај о реализацији програма васпитни рад са ученицима 
 

У првом полугодишту у  школској 2019/20.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. 

 Са ученицима педагошко-психолошка служба води индивидуалне и груне разговоре.   

                                                                                                                                                        

Данијела Ракићевић 

 

18.9. ПРОГРАМ ПОДРШКЕ НОВОПРИДОШЛИМ УЧЕНИЦИМА 

Извештај о реализацији Програма подршке новопридошлим ученицима 
На почетку школске   2019/20. године  бдошла су нам  четири  ученика издругих школа Ученици су се адаптирали новој 

средини и активмо су укључени у пилот пројекат „Обогаћен једносменски рад“. 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. Ученици петог разреда који су дошли из ИО наше школе адаптирали су се на ново окружење. 

Такође су се укључили у пилот пројекат министарства просвете „Обогаћен једносменски рад“. 

                                  Данијела Ракићевић 

18.9.1. ПРОГРАМ ПОДРШКЕ НОВИХ КОЛЕГА У КОЛЕКТИВ 

Извештај о реализацији Програма подршке новопридошлим ученицима 
На почетку школске   2019/20. године  дошао је један колега математике на замени у ИО у Каменици. Колега се лепоУ 

прилагодио новом колективу. Нови колега је уведен у посао: упознат је са наставним планом и програмом, са   школском 

документацијом и Законом о основама система образовања и васпитања, са правилницима о оцењивању.  

У првом полугодишту педагог школе је посетио час у 8/2 одељења. 

                                  Данијела Ракићеви 

 

 

 18.10. ПРОГРАМ КОРЕКТИВНО-ПЕДАГОШКИ РАД 

Извештај о реализацији програма корективно-педагошког рада 
У току школској  2019/20.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. 
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18.11.ПРОГРАМ ДРУШТВЕНО-КОРИСНОГ РАДА 

Извештај о реализацији програма Друштвено-корисног рада 
У оквиру реализације програма Друштвено-корисног рада у школској 2018-2019..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.  

 

18.12. ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ 

Извештај о реализацији програма Безбедности на раду 
Током  школске  2019/20.гоние у оквиру програма Безбедност на раду реализоване су активности: куповина против 

пожарних апарата у матичној школи и издвојеним одељењима, уградња громобрана и издвојеним одељењима.  
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XIX.РЕАЛИЗАЦИЈА ОСТАЛИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА 
19.1.СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

 
На основу достављених извештаја запослених у школској 2019/2020. години направљен је полугодишњи  
извештај о стручном усавршавању запослених.  
Семинари који су похађали запослени  у  шк. 2019/2020.године су: 

1. „Примена индивидуализоване, програмиране, проблемске и егземпларне наставе у школи“, одржан 

7.10.2019.године, 8 сати 

2. „Мој час учења за трећи миленијум “ , одржан 29.11.2019.године 8 сати 

3. „У борби против насиља учествујемо сви – родитељи и ми“, одржан је 8 сати 

4. „Селфи 2019“-бесплатан он лајн 8 сати 14.10.2019. 

5. „Школски електронски часопис  у служби креативности ученика“, он лајн 37 сати. 

6. Онлајн семинари, вебинари и предавања 

 
Табела 1: Сати стручног усавршавања установи и ван установе 
 

 
Запослени 

Број сати стручног усавршавање 
 

У установи Ван установе Укупно: 
Директор 93 102 195 
Наставници 583 528 1.111 
Учитељи 312 173 485 
Стручни сарадници 255 220 475 
Укупно: 1.243 1023 2.266 

                                                                                  Координатор Данијела Ракићевић 

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 посматрач 
ОШ „Иво Андрић“ 

Прањани, 15.9. 
Извештај 10 

Дечја недеља и Светски дан 

животиња 
ућесник 

ОШ ,,Иво Андрић''                      

од 7. до 11.10.2019. 
Извештај 3 

 

Дан школе 

посматрач 

(слушалац) 

ОШ ,,Иво Андрић'' 

Прањани 11.10.2019. 

Изештај 

,фотографије 

 

10 

Митровдан у Брезни 
слушалац(п

осматрач) 

ОШ „Иво Андрић“ 

Брезна        8.11.2018. 
Извештај 2 

Оптерећеност ученика 

школским обавезама и 

обавезама ван школе 

посматач 
ОШ „Иво Андрић“    

14.11.2019. 
Извештај 2 

Школски електронски часопис 

у служби креативности ученика 
организатор 

ОШ „Иво Андрић“    

14.11.2019. 
Извештај 6 

Међународни дан толеранције учесник 
ОШ „Иво Андрић“       

16.11.2019.     
Извештај 2 

Радионица за родитеље на тему: 

„Квалитетно слободно време“ 

органозатор

-иницијатор 

ОШ „Иво Андрић“       

17.12.2019.     
Извештај 8 

Новогодишња научна чаролија 
иницијатор-

организатор 

ОШ „Иво Андрић“            

27.12.2019. 
извештај 5 

Квизови организатор 
ОШ „Иво Андрић“    

23.-24.1.2020.          
извештај 5 

Обележавање Савиндана  учесник 
ОШ „Иво Андрић“  

27.1.2020. 
извештај 2 

Посете часовима    15 

Председник школске комисије 

на ЗИ 
учесник 

ОШ „Иво Андрић“ 17.-

19.2020. 
решење 24 

укупно:     93 
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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 

Ана Зарић 

 

Мисија „Халијард“ 

 

Слушалац, посматрач, 

пратилац 

Прањани 

15.09.2019. 

  Извештај, 

фотографије  

          

       3 

Представа „Давид и ја“ Слушалац, посматрач, 

пратилац, одлазак са 

ученицима у Брезну 

Брезна 

27.09.2019. 

     Извештај, 

фотографије 

       

        3 

 Манифестација 

Дечја недеља 

 

Реализатор 

Теочин-школа 

07-11.10.2019. 

Извештај, 

фотографије 

        7 

„Митровдански дан“ Припрема ученика, слушалац, 

посматрач, пратилац 

Брезни 

08.11.2019. 

Извештај, 

фотографије 

        3 

       

 

Радионица „Дан толеранције“ 

 

Реализатор 

Теочин-школа 

18.11.2019. 

Извештај, 

фотографије      

        7 

Дежурство наставника посматрач ОШ „Краљ 

Александар I“М, 

7.12.2019. 

  

     Извештај 

       

        2 

Радионица „Еко украси“ 

 

 Реализатор 

 

Теочин-школа 

25.12.2019.  

Извештај, 

фотографије 

       

        7 

Књижевно вече 

„Запис траје и расте“ 

Припрема ученика, слушалац, 

посматрач, пратилац 

Музеј, Горњи 

Милановац 

Извештај, 

фотографија 

 

        3 

Новогодишња научна чаролија учестовање 27.12.2018. фотографије  

Школска слава учестовање 27.1.2020. фотографије  

 

Фестивал маске 

Припрема ученика за 

маскенбал, слушалац 

Дом културе у Чачку 

01.03.2020. 

  Извештај, 

фотографије  

          

       3 

Радионица „Обележавање 

8.марта“ 

 

Реализатор 

Теочин-школа 

09.03.2020. 

     Извештај, 

фотографије 

       

       7 

 Завршни испит 

СЈ,МА,КТ 

Супервизор ОШ „Таковски 

устанак17-19.6 

Решење,       16 

укупно:     72 

Славица 

Јовићевић 

Ббабовић 

Мисија „Халијард“ посматрач 22. 10.2019.Прањани извештај 2 

Представа „ Давид и ја“ посматрач 27.9. 2019. Брезна  извештај 2 

Манифестација „Митровдан у 

Брезни“ 

реализатор 8.11.2019. ОШ „Иво 

Андрић“; Брезна 

извештај, 

фотографије 

10 

Промоција Зборника 18 Посматрач, пратилац 17.12.2019. Музеј 

рудничко-таковског кра 

Фотографије, 

новински  

2 

Координатор Тима за заштиту 

деце од насиља 

 реализатор 2019.ОШ „Иво 

Андрић“, Брезна 

 10 

„Научна чаролија“ пратилац, посматрач 27.12.2019. ОШ „Иво 

Андрић“ , Прањани 

извештај 2 

Презентација уџбеника 

издавачке куће Вулкан знање 

 

посматрач 

10.12.2019. ОШ 

„Десанка 

Максимовић“, ГМ 

потврда 2 

Презентација уџбеника 

издавачке куће БИГЗ 

посматрач 21.1.2020. ОШ „Вук 

Караџић“, Чачак 

потврда 2 

Презентација уџбеника 

издавачке куће Логос 

посматрач 1.2.2020. Дом културе 

Чачак 

Потврда 2 

Промоција Зборника „18 год“  посматрач 17.12.2019. Музеј 

Горњи Милановац 

извештај 2 

Приредба за Савиндан 

 

Реализатор 

 

27.1. 2020. ОШ „Иво 

Андрић“, Брезна 

извештај, 

фотографије 

2 

 

Дан матерњег језика реализатор Фебруар 2020. ОШ 

„Иво Андрић“, Брезна 

Извештај  

Фотографије 

2 

укупно:     40 
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Доказ о 

учешћу 
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сати 

Ана 

Миловановић 

Обележавање 75 година мисије 

„Халијард“ 

Посматрач,слушалац Основна школа,,Иво 

Андрић“,Прањани. 

15.9.2019. 

Извештај 

2 

 Дечја недеља Организатор Школа у 

Коштунићима7.10.-

11.10.2019. 

Извештај,фот

ографија 10 

 Дан школе Слушалац, посматрач Основна школа,,Иво 

Андрић“,Прањани 

12.10.2019. 

Извештај 

3 

 Час посвећен Вуку 

Стефановићу  Караџићу 

Организатор ,Школа у Коштунићима 

8.11.2019. 

 

Извештај 

3 

Дан толеранције Организатор  Школа у Коштунићима 

16.11.2019. 

 

Извештај,фот

ографије 10 

Мађионичар за децу  Слушалац, посматрач, 

пратилац 

Осноовна школа ,,Иво 

Андрић,, 

3.12.2019. 

Фотографије 

2 

Посета Етно музеја  Организатор Коштунићи 

16.9.2019.  

. 

Извештај, 

фотографије     10 

Предавање ,,Безбедност у 

саобраћају“ 

Слушалац, посматрач Прањани, 20.11.2019. Извештај 
3 

Предавање о безбедности деце 

у саобраћају 

Слушалац, посматрач Школа 

Коштунићи,21.12. 

2019. 

Извештај 

2 

Приредба за Нову годину Организатор Школа Коштунићи 

26.12.2019. 

Извештај 
10 

Новогодишња научна чаролија Слушалац, посматрач, 

пратилац 

Школа 

Прањани,27.12.2019. 

Извештај 
3 

Квиз знања ,,Свезналица,, 

 

Слушалац, посматрач, 

пратилац 

Школа 

Прањани,24.1.2020. 

Извештај 
3 

Обележавање Савиндана Организатор Школа у Коштунићима. 

27.1.2010. 

Извештај,фот

ографије 
    10 

укупно:     71 

Слободанка 

Гавриловић 

Обележавање мисије Халијард посматрач 

ОШ „Иво Андрић“ 

Прањани, Галовићи 

15.9.2019. 

Извештај 2 

Представа „Давид и ја“ посматрач 
ОШ ,,Иво Андрић'' 

Каменица  27.9.2019.                     
 2 

Дечја недеља и Светски дан 

животиња 
организатор 

ОШ ,,Иво Андрић''                      

од 7. до 11.10.2019. 
Извештај 6 

 

Дан школе 

 

посматрач (слушалац) 

ОШ ,,Иво Андрић'' 

Прањани 11.10.2019. 

Изештај,фот

ографије 

 

2 

Митровдан у Брезни слушалац(посматрач) 
ОШ „Иво Андрић“ 

Брезна        8.11.2018. 
Извештај 2 

Оптерећеност ученика 

школским обавезама и 

обавезама ван школе 

Данијела Ракићевић 

слушалац 

ОШ „Иво Андрић“  

Прањани     

14.11.2019. 

Извештај 2 

Школски електронски часопис 

у служби креативности ученика 
слушалац 

ОШ „Иво Андрић“  

Прањани     

14.11.2019. 

Извештај 2 

Међународни дан толеранције учесник 

ОШ „Иво Андрић“  

Каменица      

16.11.2019.     

Извештај 2 

Мађионичарски трикови посматрач 

ОШ „Иво Андрић“  

Каменица        

3.12.2019. 

Извештај 2 
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Новогодишња научна чаролија Пратилац/посматрач 

ОШ „Иво Андрић“ 

Прањани            

27.12.2019. 

извештај 2 

Храст који нас окупља и чува  
(интегративна настава) 

учесник 

ОШ „Иво Андрић“  

Каменица     

22.1.2020.       

извештај 3 

Обележавање Савиндана  организатор 

ОШ „Иво Андрић“  

Каменица- црква 

Светог Илије 

27.1.2020. 

извештај 6 

Приредба за крај првог 

полугодишта 
организатор 

ОШ „Иво Андрић“  

Каменица 

31.1.2020. 

извештај 6 

Ученички парламент координатор 

ОШ „Иво Андрић“  

Каменица 

(септембар- јануар) 

Извештај, 

записници 
5 

Тим за културу, спорт, јавну 

делатност школе 
координатор 

ОШ „Иво Андрић“  

Каменица 

(септембар- јануар) 

Извештаји, 

записници 

Тима 

10 

Тим за професионалну 

оријентацију 
координатор ОШ „Иво Андрић“ 

Извештаји, 

записници 

Тима 

10 

укупно:     64 

Јелена Дрманац 

Састанак стручних сарадника дискусија Регионални центар за 

стручно усавршавање 

Записник са 

састанка 

2 

Предавање слушалац  Потврда 2 

„Подршка наставницима, 

стручним сарадницима школа 

слушалац 10.10.2019. Потврда 5 

Координатор Вршњачког тима Координација активности Прво полугодиште записници 5 

Предавање – Саветодавни 
рад 

слушалац 9.10.2019. потврда 2 

укупно:     16 

Данијела 

Ракићевић  

Обележавање мисије Халијард посматрач 

ОШ „Иво Андрић“ 

Прањани, Галовићи 

15.9.2019. 

Извештај 2 

Дечја недеља и Светски дан 

животиња 
ућесник 

ОШ ,,Иво Андрић''                      

од 7. до 11.10.2019. 
Извештај 3 

 

Дан школе 

 

посматрач (слушалац) 

ОШ ,,Иво Андрић'' 

Прањани 11.10.2019. 

Изештај 

,фотографије 

 

2 

Митровдан у Брезни слушалац(посматрач) 
ОШ „Иво Андрић“ 

Брезна        8.11.2018. 
Извештај 2 

Оптерећеност ученика 

школским обавезама и 

обавезама ван школе 

истраживање, организатор 
ОШ „Иво Андрић“    

14.11.2019. 
Извештај 20 

Школски електронски часопис 

у служби креативности ученика 
организатор 

ОШ „Иво Андрић“    

14.11.2019. 
Извештај 6 

Међународни дан толеранције учесник 
ОШ „Иво Андрић“       

16.11.2019.     
Извештај 2 

Радионица за родитеље на тему: 

„Квалитетно слободно време“ 
органозатор-иницијатор 

ОШ „Иво Андрић“       

17.12.2019.     
Извештај 8 

Новогодишња научна чаролија иницијатор-организатор 
ОШ „Иво Андрић“            

27.12.2019. 
извештај 20 

Квизови иницијатор организатор 
ОШ „Иво Андрић“    

23.-24.1.2020.          
извештај 20 

Обележавање Савиндана  учесник 
ОШ „Иво Андрић“  

27.1.2020. 
извештај 2 
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Свечано уручивање сертфиката учесник РЦЧачак 5.2.2020. извештај 2 

Састанак ССМО учесник   4 

Ученички парламент координатор  извештај 8 

Дежурство на ЗИ учесник 
ОШ „Иво Андрић“ 

17.-19.2020. 
решење 24 

Израда Е-часописа  иницијатор, реализатор  сајт школе 20 

Израда Збирка часова иницијатор организатор и реал  сајт школе 10 

укупно:     155 

Јелена 

Александров 

Радионица „Ово сам ја, ово су 

други“ 
реализатор 

Гимназија  

13.9.2019. 

одељења I/3, 

извештај 
6 

Обележавање мисије 

„Халијард“ 
Учесник 

 

ОШ“Иво Андрић“  

15.9.2019. 

Сајт 

школе,Летоп

ис школе 

2 

Обука за Ес-дневник 

 

 

учесник Гимназија „Септембар  Извештај 2 

Радионица „Пријатељство“ 

 реализатор Гимназија 4.10.2019. 

Припрема за 

час, Дневник 

рада  

6 

Радионица „ Још нешто о себи“ 
реализатор Гимназија 11.10.2019. 

одељења I/3, 

извештај 
6 

Изложба „Град и гимназија у 

Другом светском рату“ 
реализатор,организатор Гимназија 14.10.2019. 

Извештај, 

фотографије, 

панои 

изложбе 

 

6 

Радионица  

„ Заједничка прича“ 
реализатор Гимназија 15.11.2019 

одељења I/3, 

извештај 
6 

Пројекат „Хисторија, 

повјест,историја“ (обука, 

изложба, сајт, информ.стручних  

координатор 
Гимназија  

26.10.-12.11.2019. 
 записник НВ 

20+10 

 

Пројекат „Рајко“ 
Координатор Гимназија 

Пројектна 

документаци 
10 

Пројекат „Пословни изазов“ слушалац Гимназија  

30.10.2019 
Записник  1 

Конкурс „ Carpe diem“- 

презентација и проглашење  
посматрач Гимназија 28.2.2020. извештај 1 

Презентација уџбеника за 

средње школе издавачка кућ 
учесник 

онлајн 

1.4.2020. 
потврда 1 

Вебинаријум-«Е-учионица: 

обука окоришћењу на 

примерима БИ,ГЕ,ИС,К 

учесник 
онлајн 

11.4.2020. 
потврда 1 

„Дигитални часови: бесплатни 

алати  и платформе“- 

вебинаријум- Клетт-онлајн 

учесник 
онлајн 

14.4.2020. 
потврда 1 

Вебинаријум- „Како владати 

собом у стресним 

ситуацијама“-Клетт-онлајн 

учесник 
онлајн 

15.4.2020. 
потврда 1 

Вебинаријум- „ Савладајте 

вештине израде динамичних 

презентација и задатака уз Prezi 

и Learnig Apps“-онајн 

учесник 
онлајн 

28.4.2020. 
потврда 1 

Вебинаријум – „Поставите 

границе асертивног – 

наступајте самопоуздано уз 

уважавање других“- Клетт- 

учесник 
онлајн 

29.4.2020 
потврда 1 

Вебинаријум- „ Примена алата 

Google Classroom у реализацији 

часова и тестирању ученика 

учесник 
онлајн 

5.5.2020. 
потврда 1 

Вебинаријум- „ Похвалите и 

критикујте конструктив 
учесник онлајн 13.5.2020. потврда 1 

укупно:     145 
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Ивана Милекић 

Светски дан језика( Ивана 

чоловић и Тамара Богдановић) 
присуство 2. 10. 2019.год.  2 

Дечија недеља Помоћник манифестације 
Од 30.9 до 4.10. 2019. 

год. 
извештај 4 

Оптерећеност ученика 

школским     обавезама и 

обавезама ван школе( 

Аналитичко истраживачки рад 

Данијеле Ракићевић) 

присуство  извештај 2 

Изложба истакнуте личности 

Првог светског рата 
организатор 13. 1. 2020. год. извештај 8 

Интегративна настава- час о 

Светом Сави 
организатор 22.1.2020.год. извештај 8 

Обележавање Савиндана- 

Брезна 
организатор 27.1.2020. год. извештај 8 

Презентација Бигза присуство 21.1.2020 потврда 1 

Презентација Логос издаваштво присуство 1.2.2020. потврда 1 

     

укупно:     34 

Велимир 

Александров 

Мисија ,,Халијард'' Учесник-посматрач Прањани, 15.9.2019. Извештј 2 сата 

Предста,,Давид и ја''  Посматрач Каменица27.9.2019. Извештај 2 сата 

Представ,, М. Настасијевић'' Посматрач Прањани20.9.2019. Извештај 2 сата 

Дан школе у Прањанима Посматрач 12.10.2019. Извештај 2 сата 

Отварање и обилазак изложбе 

„Ана Франк“ 

Посматрач 28.10.2019. Извештај, 

позивница 

2 сата 

Митровдан, прослава у Брезни Учесник-посматрач 8.11.2019.Брезна Извештај 2 сата 

Мађионичарска представа Посматрач 3.12.2019.Прањани Извештај 2 сата 

Сајам науке, Београд Организација-реализација 7.12.2019.Београд Извештај.  6 

Пројекат Међународно квиз 

такмичење„ Немањићи“ 
помоћник  координатора 

„Иво Андрић“ Прањани 

3-24.12.2019. 

Извешај,фот

ографије,  
10 

Научна чаролија, Прањани Посматрач 27.12.2019.Прањани Извештај,  2 

Светосавска прослава Учесник 27.1.2020. Извештај, 2 

Пезентација уџбеника за 

7.разред-Нови Логос 
слушалац 

Дом културе, Чачак 

1.2.2020. 
потврда  1 

Вебинаријум-«Е-учионица:  учесник онлајн11.4.2020. потврда 1 

„Дигитални часови: бесплатни 

алати  и платформе“- 

вебинаријум- Клетт-онлајн 

учесник 
онлајн 

14.4.2020. 
потврда 1 

Вебинаријум- „Како владати 

собом у стресним ситуација 
учесник 

онлајн 

15.4.2020. 
потврда 1 

Вебинаријум- „ Савладајте 

вештине израде динамичних 

презентација и задатака уз Prezi 

и Learnig Apps“-онлајн 

учесник 
онлајн 

28.4.2020. 
потврда 1 

Вебинаријум – „Поставите 

границе асертивног – 

наступајте самопоуздано уз 

уважавање других“- Клетт-онл 

учесник 
онлајн 

29.4.2020 
потврда 1 

Вебинаријум- „ Примена алата 

Google Classroom у реализацији 

часова и тестирању ученика“- 

учесник 
онлајн 

5.5.2020. 
потврда 1 

Вебинар „Алати за електронско 

тестирање: Google Forms, 

Kahoot,Quizz” 

учесник 
онлајн 

12.5. 
потврда 1 

Вебинаријум- „ Похвалите и 

критикујте конструктивно“- 
учесник 

онлајн 

13.5.2020. 
потврда 1 

укупно:     43 
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Драгана Лечић 

Мисија ,,Халијард'' Учесник-посматрач Прањани, 15.9.2019. Извештј 2 

 

Дан школе 

 

посматрач (слушалац) 

ОШ ,,Иво Андрић'' 

Прањани 11.10.2019. 

Изештај 

,фотографије 

 

2 

Новогодишња научна чаролија иницијатор-организатор 
ОШ „Иво Андрић“            

27.12.2019. 
извештај 8 

Квизови иницијатор организатор 
ОШ „Иво Андрић“    

23.-24.1.2020.          
извештај 8 

Обележавање Савиндана  учесник 
ОШ „Иво Андрић“  

27.1.2020. 
извештај 2 

Школска комисија за 
завршни испит 

   24 

Координатор уписа првака    20 

Координатор есдневника    20 

укупно:     88 

Мирјана 

Матовић 

Обележавање мисије Halyard у 

Прањанима  
присуство 

15. 9. 2019., 

Прањани 

Сaјт школе, 

летопис шк 

 

2 

Обележавање Светског дана 

језика 
реализатор 

26. 9. 2019. 

Каменица 

Извештај, 

фотографије 

 

6 

Обележавање Дечје недеље у 

Каменици 
реализатор 

7.-13. 10. 2019. 

Каменица 

Извештај, 

слике 

4 

 

Дан школе у Прањанима присуство 
11. 10. 2019. 

Прањани 

Летопис 

школе 

2 

 

Изложба “Град и гимназија у 

другом светском рату” 
присуство 

14. 10. 2019. Гимназија, 

Г. Милановац 

Фотографије, 

Панои изло 
2 

Дан школе у Брезни присуство 
8. 11. 2019. 

Брезна 

Летопис 

школе 

 

2 

Изложба „Дневник Ане Франк“ слушалац-посматрач 

11. 2019. 

Гимназија  Г. 

Милановаџ 

Фотографије 
 

2 

Обележавање мисије Halyard у 

Прањанима  
присуство 

16. 9. 2019., 

Прањани 

Сaјт школе, 

летопис 

школе 

 

2 

Састанак Клуба наставника и 

родитеља 
организатор 

17. 12. 2019., 

Прањани 

Слике, 

извештај 

 

6 

Јавни час Book People у 

организацији проф. Драгане 

Стефановић 

присуство 
12. 2019. Гимназија, Г. 

Милановац 

Записник 

Стручног 

већа 

3 

Прослава школске славе 

Савиндана 
присуство 

27. 1. 2020. 

Каменица 

Извештај, 

фотографије 

 

2 

укупно:     33 

Мирјана Маћић 

Обележавање мисије 

,,Халијард“ 

 

пратилац слушалац 
ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани 15.9.2019. 
извештај 4 

Презентација софтвера 

MozaBook 
учесник 

ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани  9.2019. 
извештај 4 

Обележавање Дана школе слушалац 
ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани, 11.10.2019. 

извештај 

 
5 

„Оптерећеност ученика 

школским обавезама и 

обавезама ван школе“ 

слушалац 14.11.2019. 

Записник са 

Наставничко

г већа 

1 

Представљање нових уџбеника 

за шк. 2020/21.годину –ИК Клет 
слушалац 

Дом културе Чачак, 

1.2.2020. 

 

сертификат 2 

Представљање нових уџбеника 

за шк. 2020/21.годину –ИК 

Нови Логос 

слушалац 

Дом културе Чачак, 

1.2.2020. 

 

сертификат 2 

Представљање нових уџбеника 

за шк. 2020/21.годину –ИК 

Фреска 

слушалац 

Дом културе Чачак, 

1.2.2020. 

 

сертификат 2 
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Обележавање почетка нове 

школске године 

 

пратилац 

ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани, 2.9.2019. 

 

извештај 

фотографије 
2 

Позоришна ,,Давид и ја" пратилац 
ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани, 27.9.2019. 

извештај 

 
2 

Школски крос 
реализатор 

пратилац 

Спортски терен, 

Прањани, 28.9.2019. 

извештај 

фотографије 
2 

Обележавање Дечје недеље 

 

реализатор 

пратилац слушалац 

ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани,  

извештај 

фотографије 
15 

Дан здраве хране 

 

реализатор 

 

ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани, 16.10.2019. 

извештај 

фотографије 
2 

Негујемо традицију – 

премештање чардака  

 

пратилац 
ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани, 18.10.2019. 

извештај 

фотографије 
2 

Час посвећен Вуку 

Стефановићу Караџићу 

реализатор 

пратилац 

ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани 6.11.2019. 

извештај 

фотографије 
2 

Мађионичар у школи - 

представа 
пратилац слушалац 

ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани,  3.12.2019. 

извештај 

фотографије 
2 

Новогодишње чаролије 
реализатор 

пратилац слушалац 

ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани,  31.12.2020. 

извештај 

фотографије 
8 

Квиз ,, Свезналица“ 
реализатор 

пратилац слушалац 

ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани,  

извештај 

фотографије 
2 

Прослава Савиндана пратилац слушалац 
ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани,  27.1.2020. 

извештај 

фотографије 
2 

Маскенбал у школи пратилац 
ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани. 

извештај 

фотографије 
2 

     62 

Гордана 

Поповић 

Обележен Европски дан језика присуство учионица 2.10.2019. Извештај  1 

Обележавање Дечје недеље 
присуство 

 
школа 7.10.-13.10.2019. 

извештај 

фотографије 
4 

Презентација ,, Конвенција о 

правима детета“ 

  организатор учионица 

8.10.2019. 

Извештај, 

презентација 

3 

Дан здраве хране 
организатор 

 

учионица,кухиња, 

16.10.2019. 

Извештај, 

презентација 

3 

Поштујемо традиционалне 

вредности 
присуство 

Школско 

двориште18.10.2019. 
Извештај 1 

Прваци у школској библиотеци организатор библиотека, 21.10.2019. 
Извештај,Сај

т школе 

3 

Дан  јабука 

 

организатор 

 

Продужени боравак, 

21.10.2019. 

Извештај 

,Сајт школе 

3 

Међународни дан школских 

библиотека 
организатор 

Библиотека, 28.10.2019. 

 

Извештај, 

Сајт школе 

3 

Час посвећен Вуку С.Караџићу организатор Учионица 6.11.2019. Презентациј 3 

Митрован у Брезни присуство 8.11.2019.  1 

Дан толеранције 
организатор Учионица  

15.11.2019. 

Извештај,Сај

т школе 

3 

Вршњачка сарадња  
организатор 19.11.2019. Извештај,Сај

т школе 

3 

Светски дан телевизије 
организатор 21.11.2019. 

 
 

4 

Саветовање за школске 

библиотекаре 

присуство РЦ Чачак 

22.11.2019. 

Потврда о 

учешћу 

 

4 

Обука за школске библиотекаре 
учесник ,,Владислав Петковић -

Дис25.11.2019. 

Потврда о 

учешћу 

 

6 

  Мађионичар у нашој школи 

 

гледалац 3.12.2019. 
Извештај 

1 

Саветовање,,21.век у школској 

библиотеци  

учесник ,,Владислав Петковић –

Дис  5.12.2019. 

Потврда  о 

учешћу 

 

6 

Дан библиотекара Србије организатор Библиотека16.12.2019. Извештај, 3 
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Новогодишња научна чаролија учесник 27.12.2019. Извештај, 1 

Час физичког васпитања посматрач Каменица10.1.2020 Евалуацион 2 

Час математике посматрач Каменица10.1.2020. Евалуациони 2 

Осмех на лице,здравље у тело 
организатор Библиотека 

10.1.2020. 

Извештај,Са 3 

Школска слава-  Свети  Сава             присуство Школа 27.1.2020. Извештај, 1 

Вођење Летописа коорфинатор септембра-јуна Летопис 10 

Општинско такмичење из 

биологије 
 15.март 2020. Извештај 5 

Дежурство на пробном и 

Завршном испиту 
 2.јун,17.,18.,и 19.јун  5 

     

укупно:     84 

Милева Глишић 

“Дан школе”  посматрач 
12.10.2019. ОШ ”Иво 

Андрић” Прањани 

Извештај, 

фотографије 
2 

Оптерећеност ученика 

школским обавезама и 

обавезама ван школе  

слушалац 
14.11.2019. ОШ “Иво 

Андрић” Прањани 

Записник са 

седнице НВ 
2 

“Новогодишња научна 

чаролија”  
посматрач 

27.12.2019. ОШ ”Иво 

Андрић” Прањани 

Извештај, 

фотографије 
2 

Обележавање школске славе - 

Свети Сава 
посматрач 

27.01.2020. ОШ “Иво 

Андрић” Прањани 

Извештај, 

фотографије 
2 

Презентација Клет уџбеника за 

математику 
слушалац 

Дом културе Чачак 

01.02.2020  

Потврда о 

учешћу 
2 

Презентација Логосових 

уџбеника  
слушалац 

Дом културе Чачак 

01.02.2020  

Потврда о 

учешћу 
2 

Презентација уџбеника ИК 

“Едука” 
слушалац 

04.03.2020 Регионални 

центар Чачак 

Потврда о 

учешћу 
2 

Присуство угледном часу 

историје “Немањићи” 
посматрач 

10.03.2020. ОШ “Иво 

Андрић” Прањани 

Извештај, 

фотографије 
4 

Организовање и реализација МТ 

“Мислиша” 
координатор 

12.03.2020. ОШ “Иво 

Андрић” Прањани 

Извештај, 

потврда о 

учешћу 

8 

Пробни завршни испит прегледач 

04.04.2020.  

Гиманзија “Таковски 

устанак” Горњи 

Милановац 

Решење 8 

Завршни испит прегледач 

19.06.2020. Гимназија 

“Таковски устанак” 

Горњи Милановац 

Решење 8 

     42 

Милка Јоровић 

ДАН ЕНЕРГЕТСКЕ 

ЕФИКАСНОСТИ 
Реализатор 

О.Ш. “Иво Андрић”-

Прањани (издвојено 

одељење Брезна) 

5.3.2020.год. 

Извештај, 

фотографије 
8 

Мисија “Халијард”    2 

Дан школе    2 

„Оптерећеност ученика 

школским обавезама и 

обавезама ван школе“ 

   2 

Презентација уџбеника Вулкан 

за 7.разред 
   2 

Фестивал науке    8 

Сајам науке 

Новогодишња чаролија 
   8 

Савиндан    2 

Презентација уџбеника Кlett за 

7.разред 
   2 

     34 
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Милка Обренић 

Митровдански дани“    у Брезни Координација слушалац 

Брезна 

08.11.2019. 

 

Извештај 

Видео 

материјал 

8 

,,Новогодишња научна 

чаролија“ 
Учесник 

27.12.2019. 

Прањани 

Извештај 

Видео 

материјал 

8 

Савиндан у Брезни и 

Срезојевцима 
слушалац 

Брезна  

Срезојевци 

27.01.2020.. 

Извештај 

Видео 

материјал 

4 

Дан енергетске ефикасности. Учесник  Брезна 5.март 2020.год 

Извештај 

Видео 

материјал 

8 

     28 

Славица 

Јевтовић 

Обележавање мисије 

,,Халијард“ 
пратилац слушалац Прањани 15.9.2019. извештај 4 

Обележавање Дана школе слушалац 
ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани, 11.10.2019. 

извештај 

 
5 

Обележавање почетка нове 

школске године 

 

слушалац 
ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани, 14.11.2019. 

Записник са 

Наставничко

г већа 

1 

Позоришна предст ,,Давид и ја" пратилац 
ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани, 2.9.2019. 

извештај 

 
2 

Школски крос пратилац 
ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани, 27.9.2019. 

извештај 

фотографије 
2 

Обележавање Дечје недеље 

 

реализатор 

пратилац 

Спортски терен, 

Прањани, 28.9.2019. 

извештај 

фотографије 
2 

Дан здраве хране 

 

реализатор 

пратилац слушалац 

ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани,  7.10.-

13.10.2019. 

извештај 

фотографије 
15 

Негујемо традицију – 

премештање чардака  

 

реализатор 

 

ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани, 16.10.2019. 

извештај 

фотографије 
2 

Час посвећен Вуку 

Стефановићу Караџићу 
пратилац 

ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани, 18.10.2019. 

извештај 

фотографије 
2 

Мађионичар у школи 
реализатор 

пратилац 

ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани 6.11.2019. 

извештај 

фотографије 
2 

Новогодишње чаролије пратилац слушалац 
ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани,  3.12.2019. 

извештај 

фотографије 
2 

Прослава Савиндана 
реализатор 

пратилац слушалац 

ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани,  27.12.2019. 

извештај 

фотографије 
8 

Међународни дан енергетске 

ефикасности 
организатор 5.3.2020. плакат 2 

Осмомартовска приредба организатор 6. 3.2020. извештај 5 

     54 

Вера Трнавац 

Позоришна представа,,Давид и 

ја“ 
пратилац Каменица, 27.9.2019. Извештај 2 

Дечја недеља организатор Г:Г: 7-13.2019. извештај 15 

Предавање- Основи 

безбедности деце 
пратилац Каменица, 4.10.2019. извештај 2 

Предавање-Пожари и заштита пратилац Каменица, 25.10.2019. извештај 2 

Час посвећен Вуку Караџићу организатор ГГ-6.11.2019. извештај 2 

Дан ТОЛЕРАНЦИЈЕ организатор ГГ-15.11.2019. плакат 2 

Предавање- Болести зависности пратилац Каменица, 22.11.2019. извештај 2 

Мађионичарска представа пратилац Каменица, 3.12.2019. извештај 2 

Новогодишња приредба организатор ГГ- 26.12.2019. извештај 5 

Новогодишња чаролија Пратилац,организатор Прањани, 27.12.2019. извештај 8 

Светосавска приредба организатор 27.1.2020. извештај 4 

дан енергетске ефикасности организатор 5.3.2020. плакат 2 

Осмомартовска приредба организатор 6. 3.2020. извештај 5 

укупно     53 
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 

 

 

2019-2020. 

 
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 

Маријана 

Марковић 

Обележавање Светског дана 

мониторинга река Координација слушалац 

15. септембар 2019. 

Лозничка река, кабинет 

за биологију 

Извештај 

Видео 

материјал 

8 

Обележавање Светског дана 

јабука 
Учесник 

19. октобар 2019. Извештај 

Видео  
8 

Презентација рада удружења 

„Покрет Горана Чачка“ слушалац 

6.12.2019. Свечана сала  

ОШ „Милица 

Павловић“ 

Извештај 

Видео мат 
8 

Обележавање Светског дана 

образовања из области 

заштите животне средине 

Учесник 

23. јануар 2020. - 

презентација одржана у 

Регионалном Центру 

Извештај 

Видео 

материјал 

8 

     32 

 

 

 

Табела 3: 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  

Примена индивидуализоване, програмиране , 
проблемске и егземпларне наставе у школи 

учесник 17.10.2019. 
сертификат 

8 

Мој час за трећи миленијум учења  29.11.2019. сертификат 8 

У борби против насиља учествујемо сви, родитељи и 

ми 
 6.12.2019. сертификат 

8 

Реализација наставе орјентисане ка исходима учења, 

К2 

учесник Јун 2020 Уверење 24 

обуке    42 

Микробит учесник онлајн 30.3.2020. сертификат 8 

Дигитално образовање учесник онлајн 10-

11.4.2020. 
сертификат 

4 

укупно:  102 

Данијела 

Ракићевић 

Примена индивидуализоване, програмиране , 
проблемске и егземпларне наставе у школи 

учесник 17.10.2019. 
сертификат 

8 

Мој час за трећи миленијум учења  29.11.2019. сертификат 8 

У борби против насиља учествујемо сви, родитељи и 

ми 
 6.12.2019. сертификат 

8 

Електорнски часопис  1.10-1.11.2019 сертификат 37 

Самовредновање учесник РЦЧачак12.2.20 сертификат 8 

Програм подршке ОС учесник РЦЧачак21.2.202 сертификат 8+4 

Микробит учесник онлајн 30.3.2020. сертификат 8 

Микрософт Тајмс учесник онлајн 4.4.2020. сертификат 3 

Мултимедијски садржај у функцији образовања учесник онлајн 2.-

11.4.2020. 
сертификат 

2 

Електронски портфолио наставника и ученика учесник онлајн 2.-

11.4.2020. 
сертификат 

2 

Мотивација, инспирација и превладавање стреса на 

послу 

учесник онлајн 9.5.2020. 
сертификат 

3 

Израда вибер стикерса интерактивну комуникацију са 

ученицима током онлај наставе 

 

учесник 

 

онлајн 13.5.2020. 
сертификат 

3 

Праћење напредовање ученика уз помоћ viniabolt учесник онлајн11.4.2020. сертификат 3 

Дигитално образовање учесник онлајн 10-

11.4.2020. 
сертификат 

4 

Проговори да видим ко си? учесник онлајн 23.5.2020 сертификат 2 

Настава на даљину учесник онлајн сертификат 3 

Реализација наставе орјентисане ка исходима учења, 

К2 

учесник Јун 2020 Уверење 24 

укупно     138 
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 

 

 

2019-2020. 

 

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 

Јелена Дрманац 

Мој час за трећи миленијум учења учесник 29.11.2019. сертификат 8 

У борби против насиља учествујемо сви, родитељи и 

ми 

учесник 
6.12.2019. сертификат 

8 

Реализација наставе орјентисане ка исходима учења, 

К2 

учесник Јун 2020 Уверење 24 

     40 

Слободанка 

Гавриловић 

Примена индивидуализоване, програмиране , 
проблемске и егземпларне наставе у школи слушалац 4.10.2019. Уверење  8 

Ка савременој настави српског језика и 
књижевности 

слушалац 
РЦ Чачак   

26.10.2019.  
Уверење 8 

Мој час- учење за трећи миленијум слушалац 29.11.2019. Уверење 8 

У борби против насиља учествујемо сви- родитељи 
и ми слушалац 6.12.2019. Уверење 8 

укупно:     32 

Ана 

Миловановић 

Примена индивидуализоване, програмиране , 
проблемске и егземпларне наставе у школи 

учесник 17.10.2019. 
сертификат 

8 

Мој час за трећи миленијум учења  29.11.2019. сертификат 8 

У борби против насиља учествујемо сви, родитељи и 

ми 
 6.12.2019. сертификат 

8 

укупно:   24 

Ана Зарић 

 

Примена индивидуализоване, програмиране , 
проблемске и егземпларне наставе у школи 

учесник 17.10.2019. 
сертификат 

8 

Мој час за трећи миленијум учења  29.11.2019. сертификат 
8 

У борби против насиља учествујемо сви, родитељи и 

ми 
 6.12.2019. сертификат 

8 

укупно:  24 

Славица 

Јовићевић 

Бабовић  

Ка савременој настави српског језика и 
књижевности 

слушалац 
РЦ Чачак   

26.10.2019.  
Уверење 8 

Мој час- учење за трећи миленијум слушалац 29.11.2019. Уверење 8 

У борби против насиља учествујемо сви- родитељи 
и ми 

слушалац 6.12.2019. Уверење 8 

укупно    24 

Јелена 

Александров 

Програм обуке наставника за реализацију наставе 

орјентисане ка исходима 

учесник 17.8.2019. 

Регионални 

центар, Чачак 

сертификат 24 

Школски електронски часопис у служби креативности 

ученика учесник 

онлајн семинар 

8.10. –4.11.2019. сертификат 

37 

Учимо креативно, градимо партнерства: квалитетнији 

рад са ученицима и њиховим родитељима  - стручни 

скуп 
учесник 

1.2.2020.            

Дом културе,   сертифиат 

1 

Управљање временом у циљу организације часа- 

Драгана Васиљевић  ( стручни скуп) 
учесник 

12.3.2020. 

онлајн скуп 
сертификат 

1 

Невербална комуникација- говор тела – Марко Буразор 

( стручни скуп) 
учесник 

6.4.2020. 

онлајн скуп 
сертификат 

1 

Решавање конфликтних ситуација- Јелена Јеремић 

(стручни скуп) 
учесник 

14.5.2020. 

онлајн скуп 
сертификат 

1 

Подршка ученицима у оквиру програма професиналне 

орјентације и транзиције у средњу школу-Д. Пелемиш 

,Д. Јовановић, З. Маринковић,Т. Сурдучки, Весна 

Радуловић 

учесник 
15.5.2020. 

онлајн скуп 
сертификат 

1 

  66 
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 

 

 

2019-2020. 

 

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 

Ивана 

Милекић 

Примена индивидуализоване, програмиране, 

проблемске и егземпларне наставе у школи 

присуство Прањани, 7.10. 

2019. 

 8 

Мој час- учење за трћи миленијум присуство 
Прањани, 

29.11.2019. 
 

8 

У борби против насиља учествујемо сви – родитељи и 

ми 
присуство 

 Прањани 

6.12.2019 
 

8 

Подршка разредним старешинама присуство 

Регионални 

центар – Чачак 

21.02.2020. 

 

8 

укупно:     32 

Велимир 

Александров 

Примена индивидуализоване, програмиране, 

проблемске и егземпларне наставе у школи 

присуство Прањани, 7.10. 

2019. 

 8 

Мој час- учење за трћи миленијум присуство 
Прањани, 

29.11.2019. 
 

8 

У борби против насиља учествујемо сви – родитељи и 

ми 
присуство 

 Прањани 

6.12.2019 
 

8 

Стручни скуп „Учимо креативно,градимо партнерства Учесник-

посматрач 

Дом културе, 

Чачак, 1.2.2020. 

Извештај, 

сертификат 

1 бод 

 

Акредитовани онлајн семинар „ Како подстаћи 

скривене потенцијале ученика“ Ранко Рајовић 
учесник онлајн 28.2.2020. 

Извештај, 

сертификат 

1 бод 

 

Акредитовани онлајн семинар  

„ Управљење временом у циљу организације часа“ 

Драгана Васиљевић 

учесник онлајн 12.3.2020. 

Извештај, 

сертификат 

1 бод 

 

Акредитовани онлајн семинар 

„Невербална комуникација – говор тела“ Марко 

Буразор 

учесник онлајн 6.4.2020. 

Извештај, 

сертификат 

1 бод 

 

Акредитовани онлајн семинар 

„Решавање конфликтних ситуација“ Јелена Јеремић 
учесник 

онлајн  

14.5.2020. 

Извештај, 

сертификат 

1 бод 

 

Акредитовани онлајн семинар 

„ Подршка ученицима у оквиру програма 

професионалне оријентације и транзиције у средњу 

школу“ – стручни скуп 

учесник 
онлајн  

15.5.2020. 

Извештај, 

сертификат 

1 бод 

 

укупно:     30 

Драгана Лечић 

Примена индивидуализоване,програмиране, 
проблемске и егземпларне наставе у школи 

 14.10. - Прања  8 

Програмирање у 8.разреду основне школе  Регионални 
центар - Чачак 

 16 

Е часопис у служби креативности ученика  Онлајн  37 
Мој час за трећи миленијујм  - Прањани  8 
У борби против насиља учествујсви, родитељи и ми  - Прањани 

 
 8 

Обука за Микробит  Онлајн- март  8 
Дигитално образовање 2020  10.,11.04-онлајн  4 

укупно:     30 

Мирјана 

Матовић 

Вебинар - on line презентација уџбеника енглеског 

језика за 3. и 7.  издавача Fresca 
учешће 

28. 1. 2020. 

 

Потврда о 

учешћу 

 

1 

Carpe Diem присуство 
28. 2. 2020. 

Гимназија, Г 
Записник СВ 

 

 

Вебинар - on line презентација уџбеника ЕЈ за 3. и 7. а 

Klett 
учешће 29. 2. 2020. 

Потврда о 

учешћу 

1 

 

Вебинар - on line презентација уџбеника енглеског 

језика за 3. и 7. разред основне школе издавача Logos  
учешће 9. 3. 2020. 

Потврда о 

учешћу 

 

1 

Социометријско испитивање ученика 6.  разреда реализатор 
5. 3. 2020. 

Каменица 
Записник  

Better Learning with Eyes Open and Super Minds, 

предавач: Matt Ellman 
слушалац 10. 3. 2020. 

Потврда о 

учешћу 

 

1 

Вебинар Иновативне методе учења - Како подстаћи 

скривене потенцијале ученика ( 
учешће 2. 4. 2020. 

Уверење о 

учешћу 
2 

Вебинар - Невербална комуникација - Говор тела учешће 6. 4. 2020. 
Уверење о 

учешћу 
2 

128 



 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 

 

 

2019-2020. 

 

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 

Мирјана 

Матовић 

Вебинар - on line презентација уџбеника енглеског 

језика за 3. и 7.  издавача Fresca 
учешће 

28. 1. 2020. 

 

Потврда о 

учешћу 

 

1 

Carpe Diem присуство 
30. 2. 2020. 

Гимназија, Г 
Записник СВ 

1 

 

Вебинар - on line презентација уџбеника ЕЈ за 3. и 7. а 

Klett 
учешће 31. 2. 2020. 

Потврда о 

учешћу 

1 

 

Вебинар - on line презентација уџбеника енглеског 

језика за 3. и 7. разред основне школе издавача Logos  
учешће 11. 3. 2020. 

Потврда о 

учешћу 

 

1 

Better Learning with Eyes Open and Super Minds, 

предавач: Matt Ellman 
слушалац 12. 3. 2020. 

Потврда о 

учешћу 

 

1 

Вебинар Иновативне методе учења - Како подстаћи 

скривене потенцијале ученика ( 
учешће 3. 4. 2020. 

Уверење о 

учешћу 
2 

Вебинар - Невербална комуникација - Говор тела учешће 7. 4. 2020. 
Уверење о 

учешћу 
2 

Вебинар - “Е-учионица:  присуство 
 

11.4.2020. 

Потврда о 

учешћу 

1 

 

Вебинар - “Дигитални часови: бесплатни алати и 

платформе” 
присуство 14.4.2020. 

Потврда о 

учешћу 

 

1 

“Примена микробит уреађаја -  “Школе за 21. век” учешће мај-април 2020. Сертифкат  
 

8 

Вебинар “Савладајте вешзине израде динамичних 

презентација и задатака уз Prezi и Learning Apps”  
учешће 28. 4. 2020. Потврда 

 

1 

Вебинар “Примена алатаGoogle Classroom” у 

реализацији часова и тестирању ученика” 
учешће 5.5. 2020. Потврда 1 

Вебинар “Примена алата Google Forms. Kahoot, 

Quizizzу реализацији часова и тестирању ученика” 
учешће 12.5. 2020. Потврда 

 

1 

Вебинар из циклуса под називом “Похвалите и 

критикујте конструктивно” 
учешће 13. 5. 2020. Потврда 1 

Вебинар - Решавањеконф.ситуација учешће 14. 5. 2020. 
Уверење о 

учешћу 
2 

Вебинар “Подршка ученицима у оквиру програма 

професионалне оријентације и транзиције у средњу 

школу” 

учешће 15.5. 2020. Сертификат 2 

Међународни стручни скуп - вебинар “ Проговори да 

видим ко си - култура говора и усмено изражавање” 
учешће 23. 5. 2020. Уверење 2 

EU Code Week Icebreaker Rerun учешће 
13. мај. - 15. јун 

2020. 
Сертификат 5 

Пројектни задаци у настави страних језика учешће 7.9.2019., 

Гимназија, Г. 

уверење 8 

Настава енглеског језика заснована на 

интердисциплинарном приступу 
учешће 

11. новембар - 8. 

децембар 2019.  
уверење 

32 

Студија случаја у иновативном наставном 
процесу 

учешће 

4. и 5. фебруар 

2020., 

Гимназија, Г 

уверење 

16 

Програм подршке одељењском старешини учешће 
21. 2. 2020. , 

Регионални ц 
уверење 

8 

Обука за наставу Грађанског васпитања учешће 
13.6. 2020., 

Регионални ц 
уверење 

8 

укупно:     106 

Мирјана 

Маћић 

Мој час – учење за трећи миленијум учесник ОШ 30.11.2019. сертификат 8 

Насиље учесник 
ОШ 

,,Ив6.12.2019. 
сертификат 8 

Архимедесов математички практикум: Страх од 

математике и како да га савладамо 
учесник 

Учитељски 

факултет, 

Београд 

14.2.2020.г. 

сертификат 8 

укупно:     24 
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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 

Гордана 

Поповић 

,,Мој час учење за трећи миленијум “  Прањани 

29.11.2019. 

Потврда  o 

учешћу 

 8 

,,У борби против насиља учествујемо сви,родитељи и 

ми”  

 Прањани 

6.12.2019. 

Потврда о 

учешћу 

  8 

Проговори да видим ко си- култура говора и усмено 

изражавање“ 

 

 Онлајн Уверење о 

учешћу 

2 

Реализација наставе орјентисане ка исходима учења, 

К2 

учесник Јун 2020 Уверење 24 

укупно:     42 

Милева 

Глишић 

Примена индивидуализоване, програмиране, 

проблемске и егземпларне наставе у школи  

учесник ОШ07.10.2019. Сертификат 8 

Мој час - учење за трећи миленијум  учесник  
 Прањани, 

29.11.2019. 

Сертификат 8 

У борби против насиља учествујемо сви- и родитељи и 

ми 
учесник 

ОШ “Иво 

Андрић” 

Прањани, 

06.12.2019. 

Сертификат 8 

Архимедесов семинар “ Страх од математике и како га 

савладати”  
учесник 

УФБеоград, 

14.02.2020. 

Сертификат 8 

Подршка одељењским старешинама учесник 
РЦ Чачак, 

28.02.2020 

Сертификат  8 

     40 

Милка Јоровић 

ДИГИТАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ 2020. Посматрач, 

слушалац 

Путем интернета 

10.и 11.4.2020.г 

Сертификат 4 

ПРИМЕНА АЛАТА Google Classroom у 

РЕАЛИЗАЦИЈИ ЧАСОВА И ТЕСТИРАЊУ УЧЕНИКА 

Посматрач. 

слушалац 

Путем интернета 

 

5.5.2020.год. 

Потврда 

 

2 

 

Програм обуке наставника за реализацију 
наставеорјентисане ка исходима учења  

    
24 

“Мој час учења за трећи миленијум”    8 
“У борби против насиља учествујемо сви, 

родитељи и ми“ 

   8 

     40 

Милка 

Обренић 

Примена 

индивидуализоване,програмиране,проблемске и 

егземпларне  наставе у школи 

учесник О.Ш,,Иво 

Андрић“Прањан

и  07.10.2019. 

сертификат 8 

ОБУКА НАСТАВНИКА ИНФОРМАТИКЕ И 

РАЧУНАРСТВА ЗА НАСТАВУ У 

7.И8.РАЗРЕДУ  

учесник 

Регионални 

центар Чачак 

19.10.2019 

сертификат 

16 

Семинар,,У борби против насиља –учествујемо сви, 

родитељи и ми “ , ( Каталошкиброј 151 
учесник 

Прањани 

06.12.2019.. 
сертификат 

8 

Семинар,,Рад одељењског старешине“ учесник Чачак21.02.2020. сертификат 8 

Како подстаћи скривене потенцијале ученика-Ранко 

Рајевић 
слушалац 

28. фебруар  

Дом култура Ча 
сертификат 

4 

Презентације уџбеника- Издавачка кућа Нови Логос 

 
слушалац 

Чачак,27. 2. 

2020. ОШ Вук  
сертификат 

2 

aкредитовани стручни скуп- Klett | Нови Логос | 

Фреска 
слушалац 

Чачак, 

 1. 2. 2020. у  
сертификат 

6 

micro:bit basics course  
Учесник 

 
Електронски 

13.03.2020. 

Сертификат 

 

16 

 

Презентација уџбеника -                  Едука 
Учесник 

 

 04.03.2020. у 

Рег.центар Ч 
 

4 

Обука наставника информатике и рачунарства за 

наставу у 7. и 8. разреду основног образовања и 

васпитања 

Учесник 

 

Рег.центар 

Чачак 
27.12.2019. 

сертификат 

16 

     88 

 

130 



 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 

 

 

2019-2020. 

 

 

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 

Славица 

Јевтовић 

Мој час – учење за трећи миленијум учесник ОШ ,,Иво 

Андрић“, 

30.11.2019. 

сертификат 8 

Рад одељенског старешине учесник 
Регионални 

центар, Чачак 
сертификат 8 + 4 

укупно     20 

Вера Трнавац 

Мој час- учење за трећи миленијум учесник Прањани-

29.11.2019. 

сертификат 8 

У борби против насиља учествујемо сви- родитељи и ми учесник 
Прањани-

6.12.2019. 
сертификат 

8 

ЧОС учесник РЦЧ-28.2.2020. сертификат 12 

     28 

Маријана 

Марковић 

1.Мој час -  ућење за трећи миленијум учесник 30.11.2019. сертификат 8 

2.Како повећати ефикасност  у мотивацију за рад и 

учење – рационално – емоциомално – бихевиорални   
учесник 

14. и 15. 12.2019.  
сертификат 

24 

3.Обука наставника за примену различитих метода 

учења у настави  
учесник 

6.2.2020. 
сертификат 

8 

     40 

 

Координатор тима: Данијела Ракићевић 
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ХХ. ИЗВЕШТАЈ О ОБЛАСТИМА САМОВРЕДНОВАЊА 
ХХ/1 ИЗВЕШТАЈ ОБЛАСТИ САМОВРЕДНОВАЊА  НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

У току школсе године 2019/20. тим за самовредновање Настава и учење састао се пет  пута. Чланови тима за 

школску 2019/2020.су: Данијела Ракићевић, координатор тима, Милева Глишић, члан наставник математике, 

Горица Ристановић члан, наставник српског језика и књижевности, Јелена Александров члан наставник 

историје, Марко Пантовић члан наставник математике , Драгана Бабовић члан наставник хемије и Бранка 

станојевић члан наставник енглеског језика. 

На првом састанку који је одржан 30.8.2019. године договорили смо се о Годишњем плану области 

самовредновање Настав и учење, са измењеним стандардима квалитета рада школе. На основу тога 

направљен је план.  

На другом састанку  који је одржан 14.9.2019. године, тим  се договорио, о активностима које су предвиђене 

према плану. Обележавање важних датума у школи. Одржавани су интегративни часови у Прањанима и 

издвојеним одељењима.На тим часовима рађене су теме: Јесен, Дани Европског језика, Вода која памти све 

идр.  

На трећем састанку који је одржан у 1.12.2019. године, тим се договарао о организовању манифестације 

Новогодишња научна чаролија. Овој манифестацији прикључила су се сва издвојена одељења осим  ИО –

Срезојевци. Велики помак је укљученост родитеља из ИО Теочин. Одабрани  ученици су изводили 

експерименте из хемија, биологије, физике, техничког и информатичког образовања. Ученици млађих 

разреда имали су продајни део, који су сами  правили са својим наставницима везано за пилот пројекат 

„Обогаћен једносменски рад“. Учешће је узела и учитељице из ИО Коштунићи и Богданица са својим  

ученицима која није била у пројекту. 

По први пут радили смо квизове који имају своју традицију у програму Кахут. Ученицима је било 

занимљиво. 

Због пандемије вируса Covid-19, настава се одвијала онлајн. Није било могуће организовати посете  

часовима  које су планирани  на почетку другог полугодишта. Учитељица Милица Милојевић је урадила  

15.3.2020.упитник  за ученике који се односио за учење  наставе на даљину путем Googla диска. 

Истраживањем је обухвађено 14 ученика. 

ОБРАДА УПИТНИКА:  

1.Како највише продовите време док траје настава на даљину? 

а)праћење лекција путем ТВ,    б) гледање серије,  в) играње игре напољу,  г) рад на  компјутеру.  

ученици су одговорили  61,5%, праћење лекција путем РТС2, РТС3,  30,8% радна компјутеруи 7,7% 

играње игре напољу 

2.Колико вам недистаје школа? 

а) много,  б)помало, в) некада ми недостаје када ми је досадно г) нимало 

одговор ученика: 71,4% много и 28,6% помало.  

3.Колико вам недостају другари? 

а)много,  б)понекад,  в) нимало   г)некад када немам са ким да се играм 

одговор: 85,7% много и 14,3% понекад. 

4. Како вам се чини успешно учење на даљину? 

а) врло успешно  б)не баш успешно  в)скоро је исто као када идем у школу 

одговор: 46,2% врло успешно  , 38,5% скоро исто и 15,4% не баш успешно. 
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5.Како бисте „оценили“ ваше наставнике у овој ситуацији? 

а) доста се труде, чини нам се и више него раније, увек су ту за нас,  

 

б) исто као до сада 

в) не труде се довољно 

одговор: 92, 9% доста се труде и 7,1% исто  

6. Колико сте мотивисани током учења на даљини? 

а)нисам мотивисан,  б) више него раније, мног више  истражујем, размишљам и трудим се   в) исто као 

раније 

одговор: 71,4% више него раније, 28,6% исто  

7. Шта бисте навели као предност учење на даљину? 

а) то што имам више времена, помажу ми родитељи, више него раније, већа мотивација  

б) то што имам више времена за игру в) нема предности 

одговор: 85,7% то што имам више времена и 14,3% немапредности.  

8. Шта бисте навели као ману настеве на даљину? 

а)то што не виђам другове   б) нема мана   в) то што сам збуњен и слабије разумем наставне садржаје 

одговор: 71,4% невиђам другове и 28,6% нема мана. 

Закључак:  

1.На основу обрађених података на молом броју испитаника закључујемо да ученици су имали проблем да 

техничком подршком за време учења наставе на даљину.  

2.Да ученицима недостаје школа и другари због дружења, а мање због учења.  

3.Ученици нису били искрени у одговору учење на даљину. Пошешкоћа је било у следећем: неусклађеност 

наставног садржаја ( рађено пре), рапоред часова и неприпремљеност да неко други предаје. када су имали 

потешкоће у разумевању , нису имали адекватну особу да им објасни како на што једноставнији начин, 

при обради градива спојене су две и више лекција и брзо се прелазило на следећи слајд. 

4. ученици нису могли да се снађу преко које платформе шаљу дати материјал. Нису обучени за слање 

материјала преко платформе. (говорну поруку, вибер и гугл учионицу) 

5.настава није само другари , већ наставни садржај. 

 

Педагог школе је за време пандемије вируса Covid-19, урадила презентације за ученике Мали савети за 

учење на даљину, упутство за прављење плана за учење према програму на РТС Планета, затим за ученике 

осмог разреда упутство за преузимање упитника за професионалну оријентацију. За родитеље првог  и петог 

разреда Моје дете полази у први разред и Моје дете полази у пети разред. Припрема будућих ученика  и 

родитеља за школу. Нашта треба обратити пажњу и како се са децом кроз игру учи и усвајају знања. 

Припрема ученика са разредне на предметну наставу. На шта треба обратити пажњу и како се планира време 

за учење више предмета, као и прављење свог плана учења. При изради плана учења нашта све треба 

обратити пажњу.   

На четвртом састанку тима који је одржан у 28.6.2020.године, констатовано је да је доста тога урађено: 

истраживање, обуке за коришћење веб  алата за наставу.И једно веће искуство  учења на даљину.  

На петом састанку тима који је одржан 30.8.2020.године , планирано је да ће се и  наредне школске године 

одрадити планиране активности – посете часовима и истраживања.  
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На основу ових планираних активности које су реализоване планиране активности у ШРП су остварене и то: 

примена нови метода  и техника учења, примена знања са семинара и др.  

Координатор тима настава и учење 

Данијела Ракићевић, педагог  

 

ХХ/2 ИЗВЕШТАЈ  ОБЛАСТИ САМОВРЕНОВАЊА ЕТОС 

 

Тим из области самовредновања-ЕТОС је у септембру месецу донео одлуку да се из ове области поред свих 

наведених,посебан акценат стави на област-Резултати ученика и  наставника се подржавају и промовишу. 

Направљен је план за ову област у коме су наведени показатељи активности,циљеви,носиоци активности и 

време реализације. 

У месецу јануару је спроведена анкета за ученике,родитеље,наставнике и стручне сараднике.Анализом 

анкете је установљено следеће: 

-Упитник за ученике је показао да је у школи доста добра ситуација(поштују се правила понашања,осећају 

се безбедно,уче се одговорности,толеранцији,решавању проблема).Сматрају да би Ученички парламент и 

други ученички тимови требало више да буду укључени у одређене активности.Такође је анкетом 

установљено да би мрежа за решавање проблема у школи требало да прати сваки недопустив облик 

понашања.Веома важним и значајним се сматра да би требало да постоји интерни систем награђивања 

ученика за постигнуте резултате. 

-Анализом упитника за родитеље је утврђено да и родитељи сматрају да  је у школи добра ситуација,да 

постоји сарадња,да су упознати са правилима понашања,да постоји уважавање,да се проблеми решавају на 

прави начин. 

Сматрају да је веома важно да се ученици интерно награђују,како би се више мотивисали и резултати школе 

били још бољи. 

-Упитник за наставнике и стручне сараднике ,такође приказује једну добру атмосферу у школи,где влада 

позитивна социјална клима,међусобна сарадња и уважавање.Наставници су својим радом,понашањем добар 

пример ученицима,родитељима и колегама.Редовно подстичу ученике на одговорност,сарадњу,развијање 

својих способности,откривање талента код ученика,организовано учешће у разним 

активностима.Наставници и стручни сарадници сматрају да би сви више требало да водимо рачуна о 

уређењу и одржавању простора,као и о томе  да се успех ученика  и постигнућа више промовишу и да се 

уведе интерни систем награђивања и запослених за постигнуте резултате. 

Тим за област самовредновања-ЕТОС је анкетом установио да значај треба дати промовисању резултата и 

постигнућа ученика.На основу тога предложено је: 

-Формирање комисије која ће сачинити интерни Правилник о награђивању ученика у свим областима сходно 

финансијама школе; 

-Истаћи постигнућа ученика на јавним местима(огласна табла,кутак за родитеље,пано у 

учионицама,медији),урамити дипломе... 

-Укључити локалну заједницу у промовисању и проналажење спонзора и донатора; 

-На крају школске године направити презентацију за родитеље о постигнућима ученика у текућој школској 

години и наградама које су освојили; 

-Пронаћи начин да и наставници добију неки вид награде за свој труд и рад. 

Активности су биле предвиђене да се реализују у другом полугодишту,али због пандемије и прекида наставе 

су обустављене све планиране активности. 

                                                                    Координатор Тима:Бранка Рајчевић 
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ХХI. ИЗВЕШТАЈ  О ПИЛОТУ ПРОЈЕКТА „ОБОГАЋЕН  ЈЕДНОСМЕНСКИ  РАД“ 
 
ОШ „Иво Андрић“ Прањани се укључила у пилот  пројекат „Обогаћен једносменски рад“, које је покренуто од стране 

Министарства просвете и технолошког развоја. Реализација  пројекта  је  кренуло од  првог  октобра 2019.године. У 

пројекта  се  укључило 15 наставника  и 103 ученика од првог  до седмог разреда.  

Пре самог почетка пројекта  педагог школе је анкетирала  ученике  у мају 2019. На основу добијених резултата , 

педагог школе  је урадила презентацију о урађеном истраживању. Пошто су ученици  изразили  жељу за ваннаставне 

активности, наставници су  направили план и назив  ваннаставних активности. 

 

У матичној школи  било  је осам  ваннааставних активности и то: 

1.ВАННАСТАВНА  АКТИВНОСТ –КРЕАТИВНО  СТВАРАЛАШТВО, водитељи Данијела Ракићевић и Снежана 

Голубов 

2.ВАННАСТАВНА  АКТИВНОСТ- ДОМАЋИНСТВО У ШКОЛИ -МАЛИ КУВАРИ, водитељ Брнка Рајчевић 

3.ВАННАСТАВНА  АКТИВНОСТ – МАПА УМА, водитељ Зоран Пантовић и Ненад Тешовић 

4..ВАННАСТАВНА  АКТИВНОСТ- КРЕАТИВНА ШКОЛА УМЕТНОСТИ, водитељ Мирјана Маћић 

5. ВАННАСТАВНА  АКТИВНОСТ –АТЛЕТИКОМ ДО ЗДРАВЉА, водитељ Милољуб Ристановић 

6. ВАННАСТАВНА  АКТИВНОСТ- ЛУТКАРСТВО, водитељ: Милољуб Ристановић 

7.ВАННАСТАВНА  АКТИВНОСТ-ПРАКТИЧНА И ПРИМЕЉЕНА МАТЕМАТИКА, водитељи: Милева Глишић и 

Драгана Лечић и  

8. ВАННАСТАВНА  АКТИВНОСТ – ПРИРОДА ОКО НАС, водитељ Маријана Марковић. 

 

У ИО- Каменица било је три ваннаставне активности и то: 

9.ВАННАСТАВНА  АКТИВНОСТ-ПЛЕСНА КОРЕОГРАФИЈА, водитељ Милица Милојевић 

10. ВАННАСТАВНА  АКТИВНОСТ-ИГРАМ, СЛИКАМ СТВАРАМ, водитељ Милка Јоровић и 

11. ВАННАСТАВНА  АКТИВНОСТ-ПАРТНЕР ГИМНАСТИКЕ, водитељ: Милан Копривица 

 

У ИО- Гојна Гора била је једна ваннаставна активност и то: 

12. ВАННАСТАВНА  АКТИВНОСТ-ЦВЕЋАРСТВО, водитељ: Вера Трнавац и  

 

У ИО-Теочин била је једна ваннаставна активност и то: 

13 ВАННАСТАВНА  АКТИВНОСТ – ШКОЛА СПОРТА, водитељи: Ана Зарић и Саша Васиљевић 

 

Све ваннаставне активности су учестовала у хуманитарну манифестацију школе  „Новогодишњу  научну  чаролију“ 

која се реализовала 27.децембра 2019.године.  

 

Извештај поднела: Данијела Ракићевић, педагог 
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XXII САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ 
  У току школске 2019-2020. 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  

XXII САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 
Извештај о реализованој сарадњи са друштвеном средином 
 
У току  школске 2019-2020.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. 

 

XXIII ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ И АЖУРИРАЊЕ САЈТА 
Извештај о раду тима за уређивање школског сајта 
 
Сајт школе је покренуо наставник информатике Славица Дилпарић, 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  
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XXIV ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ЕВАЛУАЦИЈА 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ  ИЗВЕШТАЈА  О РАДУ  ШКОЛЕ 
 
У току школске 2019-2020..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, 15.9.2020.године 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР  ШКОЛЕ               ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

______________________                                       ________________________________ 

 Зоран Пантовић                       Данијела Ракићевић 
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РБ САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ШКОЛЕ СТРАНА 

0. Одлука Школског одбора  

 1. I УСЛОВИ  РАДА   

2. 1. Материјално-технички услови рада 3 

 1.1.Матична школа 3 

 1.2. Издвојена одељења 3 

 1.2.1. Издвојено одељење Каменица 3 

 1.2.2.Издвојено одељењ Брезна 3 

 1.2.3. Издвојено одељење Гојна Гора 3 

 1.2.4.Издвојено одељење Богданица 4 

 1.2.5.Издојено одељење Коштунићи 4 

 1.2.6.Издвојено одељење Теочин 4 

 1.2.7.Издвојено одељење Срезојевци 5 

 2.Кадровска структура 6 

 3.Образовни ниво родитеља и диферецијентност породице 6 

 4.Утицај средине на рад школе 7 

3. II ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА  

 2.1. Ученици 8 

 2.2. Број ученика који раде по ИОП-у 8 

 2.3.Бројно стање ученика пет година уназад 8 

 2.4.Припремни предшколски програм 8 

 2.5.Продужени боравак 8 

 2.6.Превоз ученика до школе 8 

 2.7.Распоред смене и ритам рада  8 

 2.8. Школски календар 9 

 2.9. Остварени фонф часова на крају другог полугодишта 10 

 2.10.Припремна  настава 13 

4. III РЕАЛИЗОВАНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА  

 3.1.Ескурзија за млађе разредима (првог до четвртог) 14 

 3.2.Екскурзија за пети и шести разред 14 

 3.3.Екскурзија за седми и осми разред 14 

5. IV ИВОВАЦИЈЕ У НАСТАВИ  

 4.1.Извештај са тематског дана:“Вода  памти све-чувајмо је“ 15 

 4.2. Извештај са интегративног часа „Европски дан језика“ 15 

 4.3.Извештај са тематског дана „Јесен“ 16 

 4.4.. Извештај са часа посвећен Вуку С. Караџићу у Прањанима 16 

 4.5. Извештај са часа посвећен Вуку С. Караџићу у ИО Г.Гора 16 

 4.6. Амбијентална настава 17 

 4.7. Извештај са тематског дана „У сусрет празницима“ИО Теочин 18 

6. V ВРШЊАЧКА  ЕДУКАЦИЈА 19 

 5.1.Вршњачла сарадња –Решавање сукоба 19 

7. VI   ЕДУКАТИВНЕ И КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ 19 

8. VII    РЕАЛИЗАЦИЈА ПОСЕТА У ШКОЛИ 20 

 7.1.Извештај са позоришне представе „Давид и ја“ 20 
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