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I УСЛОВИ РАДА
1. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ШКОЛЕ
У току школске 2014/2015.године акценат је стављен на уређење школских зграда и
опремање учионица неопходним намештајем.
На школама су извршени следећи радови:








У школи у Богданици окречене су две учионице и ходник
У школи у Каменици уграђени су нови олуци и окречене су две учионице
У школи у Брзни уграђена су двоја врата на учионицама, поправљене су браве и
окречена спољна фасада школе
У школи у Срезојевцима је у току завршетак радова на тоалету и израда спуштеног
плафона у једној учионици
У школи у Прањанима окречена је фасада школе, у две учионице замењен је
ламинат,реконструисана је и окречена наставничка канцеларија,набављено је 13
ормара за учионице,три ормара за наставничку канцеларију, 20 столица и три стола
Набављене су историјске и географске карте као и три интерактивне мапе Србије за
ниже разреде

У наредном периоду наставиће се опремање школе наставним средствима као и обнова
школских објеката.

2. КАДРОВСКА СТРУКТУРА
У школској 2014-2015.годину у школи „Иво Андрић“ је било запослено 63
радника.Образовно-васпитни процес су реализовали укупно 41 наставник.У матичној
школи једна учитељица ради у продуженом боравку.
На пословима секретара и административно финансијским половима раде 2 запослена.
На хигијенско техничким пословима радило је укупно 13 запослених.
У школи ради три стручна сарадника: педагог, психолог и библиотекар.
У школи од стране локалне самоуправе радио је један педагошки асистент.
Крајем школске године један помоћни радник је преминуо, док је други опишао у
породичну пензију.
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3. ОБРАЗОВНИ НИВО РОДИТЕЉА И ДЕФИЦИЈЕНТНОСТ
ПОРОДИЦЕ
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 16 или
3,28% родитеља, са вишом стручном стремом 9 или 1,84%, са средњом струном стремом 265 или
54,41%, са основном школом 191 или 39,21% и без основне школе 6 или 1,23%. У нашој школи
образовни ниво родитеља је највише са средњом стручном спремом.
Подаци о радном статусу родитеља показују да је 179 или 36,75% родитеља запослено, а
незапослено 310 или 63,65%.
Ученици који живе у комплетним породицама је 220 или 88,70%, само са мајком 10 или 4,032%,
само са оцем 16 или 6,45% и са старатељем 2 или 0,80%.
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II ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
1. УЧЕНИЦИ
На почетку школске године је имала 246 ученика. У матичној школи 144 ученика, од тога у
млађим разредима 55 и у старијим разредима 89. У издвојеном одељењу у Каменици 47 ученика,
од тода у млађим разредима 18, а у старијим разредима 29. У издвојеном одељењу у Брезни 25
ученика, од тога у млађим разредима 10, а у старијим 15. У издвојеном одељењу у Богданици 7
уеника и један ученика ради по ИОП-у. У издвојеном одељењу у Гојној Гори је 10 ученика. У
издвојеном одељењу у Коштунићима је 1 ученик. У издвојеном одељењу у Теочину је 8 ученика и
у издвојеном оељењу у Срезојевцима је 4 ученика.У току године је на Теочину дошло 2 ученика, а
у матичној школи 1 ученик четвртог разреда је опишао.Укупан број ученика на крају године је
247.У млађим разрдима имамо 114 ученика , а у старијим 133 ученика.Просечан број ученика је
9,88.
Ученици су распоређени у 25 одељења, од чега су 13 у млађим разредима и 12 у старијим
БРОЈ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА ЗА ШКОЛСКУ 2014-2015.ГОДИНУ
МЛАЂИ
ШКОЛА

Х

СТАРИЈИ
КОМБИНАЦИЈЕ

ЧИСТА

ЧИСТА
К2

РАЗРЕД

I

II

III

IV

1

2

2

1

1

2

3

К3
4

1

2

3

К4
3

4

1

2

2

3

4

2

ОДЕЉЕЊА
51
ПРАЊАНИ

13

13

15

13

КАМЕНИЦА

2

4

8
2

2

VIII

3

3

3

3

5
2

5
3

61

1

2

62

6
3

14

5

71

72

73

22
8

3

81

25

82

83

29
4

4

7

47

2

6

2

0

6

10

1

1

ТЕОЧИН

1

СРЕЗОЈЕВЦИ

РАЗРЕДИ
УКУПНО ПО
РАЗРЕДИМА

13

14

25
7

2

БРОЈ УЧЕНИКА

бр.уч
143

3

ГОЈНА ГОРА
КОШТУНИЋИ

VII

1
0

БРЕЗНА
2

VI

24
4

БОГДАНИЦА

V

17

13

6

2

4

1
1

1

0

2

1

3

2

2

7

3

3

3

10
4

3

4

5

8

24

1
0

3

14

8

4

22

4

2

29

7

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

25

22

28

39

37

26

28

42

6

УКУПНО

115

133

247

просечан број
ученика

8,77

11,08

9,88

разредима. У матичној школи имамо и 1 одељење продуженог боравка.
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1.1 БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ РАДЕ ПО ИОП-у
У нашој школи се већ пет година реализује индивидуално образовање за ученике који спорије
напредују у учењу.На почетку године по ИОП-у са измењеним програмом који је одобрила
Интерресорна комисија има 3 ученика. У матичној школи су 2 ученика и то: један ученик у 5.
разреду и један ученик у 7. разреду. У издвојеном одељењу у Богданици један ученик је у
4.разреду.Успешно су савладали предвиђени програм.

1.2 БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 5 ГОДИНА УНАЗАД
Школска година
2013-2014.
2012-2013.
2011-2012.
2010-2011.
2009-2010.

На почетку школске године
249
250
288
282
284

На крају школске године
249
250
288
282
284

1.3 ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ
У току прошле године припремни предшколски програм похађало је 8 ученика и то: у издвојеном
одељењу у Брезни 2 ученика, Богданици 1, Гојној Гори 3, Коштунићима 1и у Срезојевцима 1
ученик.Припремни предшколски програм се реализује при вртићу „Сунце“ из Горњег Милановца
и то : у Прањанима похађају 8 деце, Каменици 7 и на Теочину 5 деце. Тако да следеће школске
године имаћемо 28 првака.

1.4 ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК
У матичној школи имамо једно одељење продуженог боравка. У продуженом боравку ради
учитељица Снежана Голубов. Број ученика који похађају је 40. У продужени боравак се ученици
млађих разреда од првог до четвртог разреда.

1.5 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
1-8.разреда
Укупно:

Број
ученика
149

1 до 5 km
%
60,08%

Путовање до школе
6 до 10 km
Број
%
ученика
87
35,08%

преко 10 km
Број
%
ученика
10
4,03%

1.6 ПОДАЦИ О УСЛОВИМА СТАНОВАЊА
На почетку школске године број ученика који имају кућу је 243, стан 1 и подстанар 2 ученика.У
току године у издвојеном одељењу у Теочину дошло је 2 ученика тако да број ученика који имају
кућу је 245.
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2. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР
КАЛЕНДАР РАДА ШКОЛЕ ЗАСНИВАО СЕ НА КАЛЕНДАРУ ЗА ШКОЛСКУ
2014/2015. ГОДИНУ КОЈЕ ЈЕ САЧИНИЛО МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ.
ДО ОДСТУПАЊА НИЈЕ ДОШЛО.
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3. ОСТВРЕНОСТ ФОНДА ЧАСОВА
У првом разреду повећан је број часова у другом полугодишту , због доласка ученика у издвојеном
одељењу у Теочину.
А. ОБАВЕЗНИНАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТИ
СРПСКИ ЈЕЗИК
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
МАТЕМАТИКА
СВЕТ ОКО НАС
ПРИРОДА И ДРУШТВО
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
ЛИКОВНА КУЛТУРА
МУЗИЧКА КУЛТУРА
УКУПНО
Σ%

ПРЕДМЕТИ
СРПСКИ ЈЕЗИК
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
МАТЕМАТИКА
ФИЗИКА
ХЕМИЈА
БИОЛОГИЈА
ИСТОРИЈА
ГЕОГРАФИЈА
ТЕХНИЧКО
ОБРАЗОВАЊЕ
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
ЛИКОВНА КУЛТУРА
МУЗИЧКА КУЛТУРА
УКУПНО
Σ%

698
232
232
4.416

УКУПНО
Σ%
*обавезни изборни

ЧЕТВРТИ
Р
НР
1.260
504
1.260

Р
408
204
408
204
204
204
204
204
204

216
216
212
2.480
99.84

204
102
101
2.651
99.96

216
216
108
108
4
106
2
108
4
2.590
2
2.808
0.16
99.92
0.08
100
Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
I

Р
252
72
36
89
108
521
100

НР

ОД I ДО IV РАЗРЕДА
II
III
IV
Р
НР
Р
НР
Р
НР
216
216
252

УКУПНО
Р
НР
4.582
1.832
4.582
896
936
2.750
1.600
918
18.096

504
756
504
252
5.040

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ОД V ДО VIII РАЗРЕДА
ПЕТИ
ШЕСТИ
СЕДМИ
Р
НР
Р
НР
Р
НР
540
432
432
216
216
216
432
432
432
216
216
216
216
216
216
108
216
216
108
216
216
216
216
216

ПРЕДМЕТИ
ВЕРСКА НАСТАВА*
ЛЕПО ПИСАЊЕ
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
НАРОДНА ТРАДИЦИЈА
ОД ИГРАЧКЕ ДО
РАЧУНАРА

ОД I ДО IV РАЗРЕДА
ДРУГИ
ТРЕЋИ
Р
НР
Р
НР
1.080
1.080
432
432
1.080
1.080
432
432
648
648
432
432
216
216
4.320
4.320
100%

ПРВИ
Р
НР
1.162
464
1.162
464

ОСМИ
НР

216
108

36
216
108

36
252
108

УКУПНО
Р
НР
936
72
36
773
108

540
100

570
100

648
100

1.925
100%

УКУПНО
Р
НР
1.812
852
1.704
636
420
852
744
744
852
852
534
527
10.529
99.93

1
1
0.03

I
25
15
1
8

7
7
0.07

Број ученика
II
III IV
22 28 39

19
3

2
18

9

23
16

Σ
114
15
3
61
27

Б.ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ОД V ДО VIII РАЗРЕДА

ПРЕДМЕТИ
ВЕРСКА
НАСТАВА*
ГРАЂАНСКО
ВАСПИТАЊЕ*
ИНФОРМАТИК
А
ИЗАБРАНИ
СПОРТ
НЕМАЧЋКИ
ЈЕЗИК*
УКУПНО
Σ%


V
Р

VI
НР

108

Р

НР

108

VII
Р

НР

Р

VIII
НР

УКУПНО
Р
НР

5.

6.

7.

8.

Σ

37

26

24

20

107

4

22

26

72

72

360

36

36

72

Број ученика

108

108

108

108

432

37

26

28

42

133

108

108

108

108

432

37

26

28

42

133

216

216

216

216

864

37

26

28

42

133

540
100

540
100

540
100

2.160
100

540
100
Обавезни изборни предмет

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

ПРЕДМЕТИ

I

СРПСКИ ЈЕЗИК
МАТЕМАТИКА

Ч
93
65

УКУПНО

158

У
12
10
22

ОД I ДО IV РАЗРЕДА
II
III
Ч
У
Ч
У
66
8
66
7
72
10
112
12
138

18

178

19

14
12

УКУПНО
Ч
У
353
41
396
44

26

752

IV
Ч
128
147

У

275

85

ОД V ДО VIII РАЗРЕДА
ПРЕДМЕТИ
СРПСКИ ЈЕЗИК
МАТЕМАТИКА
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
ФИЗИКА
ХЕМИЈА
БИЛОГИЈА

УКУПНО

V
Ч
33
31
43
26

133

У
10
8
10
8

Ч
6
21
6
6
12

36

51

VI
У
3
5
7
6
5

Ч
16
21
7
9
9
5

14

67

VII
У
6
6
5
3
5
3

28

4
16
3

3
7
2

УКУПНО
Ч
У
63
24
102
24
56
22
45
20
37
17
8
5

60

22

311

Ч
8
29

VIII
У
5
5

10

112

Ученици су активно учестовали у реализацији додатне наставе.На овим часовима проширивали
су своја знања и припремани су за такмичење.Добри резултати на свим нивоима такмичења говоре
оквалитету рада на овим часовима.
ДОДАТНА НАСТАВА

Ч

У

Ч

ОД IV ДО VIII РАЗРЕДА
VI
VII
У
Ч
У
Ч
У

112

20

51
26

4
4

32
33

4
2

28
17

3
2

6
6

5
7

117
194

16
35

8

2

8

2

19

5

5

2

40

11

4

3

25

4

29

7

3

2

11
12
35
60
12

6
2
8
11
7

510

103

ПРЕДМЕТИ
СРПСКИ ЈЕЗИК
МАТЕМАТИКА
ЕНГЛЕСКИ
ЈЕЗИК
ИСТОРИЈА
ГЕОГРАФИЈА
ФИЗИКА
ХЕМИЈА
БИОЛОГИЈА
ТО
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
ИНФОРМАТИКА
УКУПНО

IV

112

V

20

18
28
6

3
4
5

13
14
6

2
2
2

141

25

134

20

УКУПНО
Ч
У

VIII
Ч

У

3
12
4
9

2
2
3
3

5

2

9

2

92

20

31

16

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

СЕКЦИЈЕ

ПРЕДМЕТИ
СЛОБОДНЕ
АКТИВНОСТИ
ДЕНС
МАТЕМАТИЧКА
ФОЛКЛОР
БИБЛИОТЕКАРСКА
КАРАТЕ
СПОРТСКА -ФУДБАЛ
ДРАМСКОРЕЦИТАТОРСКА
УКУПНО

I
Ч
233

У
225

ОД I ДО IV РАЗРЕДА
II
III
Ч
У
Ч
У
216
22
216
28
28

3
125

233

25

244

IV
Ч
252

25

341

У
39
5

28
125

3
18

10
12
50
18

5
1
3
4

10
12
50
18

5
1
3
4

342

57

1.160

148

18

45

УКУПНО
Ч
У
4917
114

11

СЕКЦИЈЕ

ПРЕДМЕТИ
ДРАМСКОРЕЦИТАТОР.
МАМЕМАТИЧКА
ЗАВРШНИ ИСПИТ
ИСТОРИЈСКА
ФОЛКОРНА
ДЕНС
БИОЛОГИЈА ПЗТ
ИСТОРИЈА ПЗТ
МЛАДИ ФИЗИЧАРИ
МАЛИ ФУДБАЛ
УКУПНО

V
Ч
5
5

У
7
7

ОД V ДО VIII РАЗРЕДА
VI
VII
Ч
У
Ч
У
15
10
7
5
5

3

3

Ч

2
210

12
28
15
10

77

8
1
8
3

34

12
28

5
2

14
90
168

5
11
33

УКУПНО
Ч
У
39
30

VIII
У

12

6

12

6

210

42

18
210

16
42

42

48
56
15
10
14
90
477

22
3
8
3
3
11
116

3.1 ПРИПРЕМНА НАСТАВА
Ове године два ученика седмог разреда у Прањанима упућени су за поправни испит из
математике и физике, па самим тим биће организована припремна настава за полагање поправног
испита у августу од 17-21.8.2015.Писмени део 24.8.2015. и усмени део 25.8.2015.
Припрема ученика осмог разреда за полагање завршног испита организована је током школске
године из српскох језика (30 часова); математике (50 часова); историје (20 часова); географије (20
часова); биологије (20 часова); хемије ( 18 чаасова) и физике (20 часова) током другог
полугодишта према предвиђеном плану. Десет дана пре полагања испита припрема је
интензивирана, по два часа дневно. Укупно је реализовано 210 часова.
На часовима припремне наставе је обновљено градиво петог, шестог, седмог и осмог разреда .
Ученици су користили и додатну литературу за припремни наставу збирке задатака за полагање
завтшнох испита. Организована су пробна тестирања. Резултати тих тестирања су коришћени да
би се ученицима указало на постојеће грешке. Многи наставници су радили тестове после сваке
области и ученици и родитељи су знали колико су ученици напредовали. Преко министарства
просвете једно пробно тестирање се реализује у априли и траје два дана . све оно што их очекује на
завршном тесту.Ученици су озбиљно схватили проусте у раду, што је на крају дало добре
резултате на завршном тесту.
Часови су евидентирани у Дневнику осталих облика образовно-васпитног рада школе.
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ΙΙΙ РЕЗУЛТАТИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
1. ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА, ВЛАДАЊЕ И ИЗОСТАНЦИ
Први разред је због описног оцењивања изузет из даље анализе која се заснива на 223 ученика од
друдог до осмог разреда који се бројчано оцењују.
Сви ученици првог разреда успешно су савладали наставне садржаје предвиђене за први разред.
ОПШТИ УСПЕХ ОД 2. ДО 8. РАЗРЕДА
БРОЈ УЧЕНИКА

5
5,00
4
4931
2
1
неоцењен
са 1нег.
са 2нег.
са 3нег.
са 4нег.
са 5нег.
С.О.

I
II
25
22
15
9
10
13
ОПШТИ УСПЕХ

ОПИСНЕ ОЦЕНЕ

Σ
M
Ж

7
3
10
2

4,36

III
28
18
10

IV
39
21
18

V
37
16
21

VI
26
14
12

VII
28
9
19

VIII
42
20
22

Σ
247
122
125

8
7
10
3

8
7
13
11

8
3
18
7
1

3
3
11
9

11
3
8
4

10
2
17
13

56
28
86
49
1

4,43

4,10

4,05

3,88

1
1

1
1

1

1

4,32

3,98

4,16

2-4/5-8

4,30

4,06

Изузетно висок проценат ученика са примерним владањем говори у прилог остваривање
квалитетне комуникације, васпитне улоге школе и поштовања правила понашања која обезбеђују
добре односе и међусобну толеранцију свих актера образовно-васпитног процеса.
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2. УСПЕХ ПО ПРЕДМЕТИМА
УСПЕХ ПО ПРЕДМЕТИМА 2.-4.разреда
ч-чисто одељ.
к-комбиновано
бр.ученика
српски ј.
енглески ј.
ликовна к.
музичка к.
сон
пид
математика
физичко в.
седња оцена
одличан
5,00
врло добар
добар
довољан
недовољан
чувари приподе
народна трад.
од играч.до рач.

верска
настава

истиче
се
добар

2-ч

2-к

2.

3-ч

3-к

3.

4-ч

4-к

4.

∑

13
4,00
3,92
4,70
4,60
3,80

9
4,13
3,76
4,90
4,90
4,40

22
4,07
3,84
4,80
4,75
4,10

15
4,27
4,13
4,60
4,60

12
3,85
3,97
4,90
4,60

27
4,06
4,05
4,75
4,60

14
3,85
3,85
4,69
4,31

26
3,68
3,66
4,63
4,52

40
3,77
3,76
4,66
4,42

3,80
5,00
4,26
39
13
18
14
7

4,37
4,80
4,47
7
28
17
7
4

4,09
4,90
4,37
46
41
35
21
11

4,40
4,13
5,00
4,45
52
15
29
13
4

4,05
4,02
5,00
4,41
21
31
24
10
5

4,23
4,08
5,00
4,43
73
46
53
23
9

3,85
3,77
4,85
4,17
49
0
16
12
14

3,91
3,60
4,92
4,13
47
34
44
33
25

3,88
3,69
4,89
4,15
96
34
60
45
39

89
3,97
3,89
4,74
4,59
4,10
4,06
3,95
4,93
4,32
215
121
148
89
59

5

5,00
5,00
9

5,00
5,00
22

5,00
5,00
4,58
13

5,00
4,64
4,58
28

5,00
4,42
4,78
26

5,00
4,64
4,78
39

5,00
4,76
4,79
89

13

4,27
15

4,85
13
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УСПЕХ ПО ПРЕДМЕТИМА 5.-8. разреда
одељ.
бр.уч

5-1
24

5-2
10

5-3
3

5.
37

6-1
14

6-2
8

6-3
4

6.
26

7-1
22

7-2
4

7-3
2

7.
28

8-1
29

8-2
7

8-3
6

8.
42

133

СЈ

3,33

3,50

3,00

3,28

3,21

3,00

3,25

3,15

3,41

3,25

3,39

3,28

3,43

3,50

3,40

3,31

ЕЈ

3,33

3,00

3,00

3,11

3,07

3,00

3,25

3,11

3,36

3,50

3,45

2,90

2,14

3,00

2,68

3,09

НЈ

3,84

3,40

3,00

3,41

3,21

3,13

4,00

3,45

3,73

3,00

3,42

3,00

2,71

3,00

2,90

3,30

ЛК

4,71

4,80

4,00

4,50

4,43

4,38

4,75

4,52

4,50

4,25

4,58

4,38

5,00

5,00

4,79

4,60

МК

4,46

4,40

4,33

4,39

3,71

3,25

4,00

4,65

4,18

4,25

4,31

4,17

4,29

4,00

4,15

4,38

И

3,79

3,70

3,67

3,72

3,57

3,25

3,50

3,44

4,05

3,25

3,60

4,24

3,14

3,66

3,68

3,61

Г

3,92

3,30

3,67

3,63

3,86

3,25

3,50

3,54

4,14

3,75

3,80

4,10

3,86

4,00

3,98

3,74

3,07

3,25

3,75

3,36

3,55

3,50

3,52

3,38

3,28

3,50

3,39

3,42

2,71

2,88

3,75

3,11

3,00

3,75

3,42

2,69

3,57

3,50

3,25

3,44

3,86

3,50

3,5
0
3,5
0
3,5
0
5,0
0
4,5
0
3,5
0
3,5
0
3,5
0
3,5
0
3,5
0
4,0
0
4,5
0

3,62

3,34

3,29

3,67

3,43

3,73

3,83

3,76

3,71

4,33

3,93

3,73

4,12

4,38

4,43

4,33

4,38

3,99

3,50

3,50

Ф
МА

2,67

3,30

3,00

2,99

Х
Б

3,87

3,50

3,67

3,68

3,57

3,13

3,75

3,48

3,73

3,75

ТО

3,67

3,30

4,33

3,77

3,50

3,38

4,25

3,71

3,86

4,00

ТО -2*

3,50

ФВ

4,63

4,90

4,67

4,73

4,86

5,00

5,00

4,95

4,32

4,75

ИС

4,83

4,90

4,67

4,80

4,93

5,00

5,00

4,98

4,68

4,75

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

ВЛАД.

3,92

С.О.

5,0
0
5,0
0
5,0
0

∑

4,69

4,45

4,86

5,00

4,77

4,79

4,81

4,62

5,00

5,00

4,87

4,87

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

3,85

4,03

3,90

3,88

3,83

3,7
5

3,8
3

3,7
6

3,6
4

4,05

3,8
2

3,9
6

3,8
8

4,0
7

3,97

3,82

одличан

97

36

6

139

48

30

12

90

107

7

8

122

127

23

22

172

5,00

24

12

12

48

26

13

13

52

45

10

4

14

14

11

10

35

врлодобар

68

20

4

92

40

24

9

73

68

17

9

84

101

22

31

154

добар

54

34

5

93

38

14

9

61

41

19

8

68

79

27

11

117

довољан

45

18

11

74

43

22

8

66

44

5

1

50

84

15

10

109

0
2,93

0
3,25

0
4,75

4,23

4,43

4,67

4,44

4,06

3,81

3,81

21

25

недовољан

информат
инфор.2*
врло
ГВ
успе

2,83

4,20

4,33

0
3,79

0
3,64

7
3,55

4,50

5,0
0

7
4,35

3,81
4

4

14

7

ш
успе
ш

15

52
3
14
9
33
9
29
9
7

ВН

истич
е се

24

10

3

37

14

8

4

26

22

2

15

24

6

21

108

добар

*2-ТО и ИНФ има 2 групе 8-1 у Прањанима.

ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА
МЛАЂИ
13 одељења

оправдани
неоправдани
укупно

СТАРИЈИ
12 одељења

∑
25

1-ч

1-к

2-ч

2-к

3-ч

3-к

4-ч

4-к

5-1

5-2

5-3

6-1

6-2

6-3

7-1

7-2

7-3

8-1

8-2

8-3

53
2

369

414

264

769

486

429

751

1022

484

49

962

222

1128

193

225

1230

214

298

10.486

4

2

0

7

44
5
9

0

2

0

0

21

0

0

49

1026

486

49

969

45
4
1645

222

1130

193

225

1251

214

298

53
2

∑

369

414

901

264

769

678

486

429

1255

751

1180

1561

1548

4.014
35,21

по ученику

1763

10.531

6.517
49

ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА
13

12

13

9

15

13

примерно
врлодобро
добро
задовољава
незадовољав
а

13

26

24

10

3

14

8

4

22

4

2

29

7

6

247

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ
опомена ОС
укор ОС
укор ОВ
укор НВ
укор
директора

УПОРЕДНА АНАЛИЗА СРЕДЊЕ ОЦЕНЕ И ВЛАДАЊА УЧЕНИКА
СРЕДЊА ОЦЕНА
РАЗРЕДИ
II
III
IV
II-IV
V
VI

на крају првог полугодишта
2011-2012.
2012-2013.
2013-2014.
4,55
4,17
4,40
4,23
4,59
4,29
4,00
4,03
4,11
4,41
4,26
4,27
3,54
3,75
3,63
3,34
3,67
3,76

2014-2015.
4,31
4,29
3,85
4,15
3,89
4,23
16

VII
VIII
V-VIII
II-VIII

3,50
3,42
3,44
3,83

3,42
369
3,63
3,95

3,71
4,20
3,81
4,04

4,03
4,07
4,05
3,83

СРЕДЊА ОЦЕНА
на крају другог полугодишта
2011-2012.
2012-2013.
2013-2014.
4,51
4,23
4,45
4,46
4,57
4,35
4,54
4,33
4,27
4,50
4,38
4,40
3,76
4,21
4,10
4,08
4,04
4,40
3,84
4,08
4,10
3,93
4,23
4,20
3,90
4,14
4,20
4,20
4,26
4,30

РАЗРЕДИ
II
III
IV
II-IV
V
VI
VII
VIII
V-VIII
II-VIII

2014-2015.
4,36
4,43
4,10
4,30
4,05
3,88
4,32
3,98
4,06
4,16

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

I
II
III
IV
IIV
V
VI
VII
VII
I
VVII
I

2011-2012.
оправда неоправда
но
но
280
920
766
72
2038

на крају првог полугодишта
2012-2013.
2013-2014.
оправда неоправда оправда неоправда
но
но
но
но
25
201
987
588
784
782
250
557
2046
2
2128

2014-2015.
оправда неоправда
но
но
105
302
459
594
1460

1642
455
473
1530

2
27
8
30

83
1085
1018
1039

10
16
13

116
891
1286
865

17
19
11

619
659
890
1160

2
9
10
4

4105

67

3945

39

3158

47

3326

25

17

IVII
I

6143

67

5991

41

5286

51

4786

25

ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА

I
II
III
IV
I-IV
V
VI
VII
VIII
VVIII
IVIII

2011-2012.
оправд неоправда
ано
но
177
343
554
10
834
1908
10
819
18
642
2
3443
28
2055
184

на крају другог полугодишта
2012-2013.
2013-2014.
оправда неоправда оправда
неоправдано
но
но
но
109
270
584
588
1000
662
1151
919
2644
2588
891
6
1614
2143
28
1976
765
39
2487
25
1827
21
1330
27

2014-2015.
оправдано

неоправдано

901
678
1255
1180
4.014
1561
1645
1548
1763

6
16
2
21

6959

232

5626

94

7402

52

6517

49

8867

242

8270

94

9995

52

10531

49

Из табела се може видети да је у последње три године број оправданих изостанака у порасту, а
поготову велика разлика у броју оправдани изостанци може се запазити између школске 2011-2012
и 2012-2013. У школској 2014-2015.број оправданих изостанака је нешто мање у односу на
претходну школску годину. Овако велики број оправданих изостанака је последица већег броја
ученика који су имали озбиљне здравствене проблеме.
Такође се може запазити да се број неоправданих изостанака смањује из године у годину, што је
последица адекватних васпитних и дисциплинских мера које су биле спроведене.
О проблему великог броја изостанака одељењске старешине су разговарале са родитељима
ученика на родитељским састанцима, као и значај редовног доласка ученика на наставу, што су
родитељи прихватили. Констатовано је да су сви изостанци уредно оправдани.
ПОСЕБНЕ И ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ
Ученици носиоци Вукове
дипломе
(укупно )
0

Посебне дипломе (укупно )
Српског језика 6 диплома:
(Мина Вукомановић, Ивана Вуковић, Андријана Гавровић,
Анђела Илић, Божидар Томовић и Ксенија Милутиновић)
Математика 2 дипломе:
(Ксенија Милутиновић, Александар Мирковић)
Историја 2 дипломе:
(Далобор Тошић, Милирад Пауновић)
Енглески језик 2 дипломе:
(Далибор Тошић, Ксенија Милутиновић)
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Физичко васпитање 5 диплома:
(Владе Крњић, Немања Јовичић, Стеван Видаковић, Алекса
Филиповић, Ивана Вуковић)
Укупно подељених посебних диплома 17
За Ђака генерације школске 2014-2015.проглашена је ИВАНА ВУКОВИЋ из 8/1 у
Прањанима.

РЕЗУЛТАТИ СА ЗАВРШНОГ ИСПИТА УЧЕНИКА 8.РАЗРЕДА И УПИС У
СРЕДЊУ ШКОЛУ
Завршни испит за ученике осмог разреда је одржан од 15-17.6.2015.године. Тест из српског језик
а полагали су 15.6.2015.године од 10-12 часова, из математике 16.6.2015. и комбиновани
17.6.2015.године. На завршном испиту су изашли сви ученици осмог разреда, њих је 42 и испит је
одржан у фискултурној сали.
На нивоу Моравичког округа наша школа је остварила 29 место. На нивоу општине остварили смо
5 место од укупно 7 школа.На нивоу школе просечан број бодова са завршног испита је 9,45.
СРПСКИ ЈЕЗИК
У овој школској години одржан је један пробни тест на коме је остварен просечан број поена 10.
На завршном испиту остварен је просечан број бодова 11,02. По одељењима је:
ПРОБНИ ИСПИТ
ЗАВРШНИ ИСПИТ
8/1- просечан број бодова 10,57.
8/1- просечан број бодова 11,84.
8/2- просечан број бодова 8,07.
8/2- просечан број бодова 9,86.
8/3- просечан број бодова 5,83.
8/3- просечан број бодова 8,42.
МАТЕМАТИКА
У овој школској години одржан је један пробни тест на коме је остварен просечан број бодова
6,35.
На завршном испиту остварен је просечан број бодова 6,87. По одељењима је:
ПРОБНИ ИСПИТ
ЗАВРШНИ ИСПИТ
8/1- просечан број бодова 6,91.
8/1- просечан број бодова 7,53.
8/2- просечан број бодова 5,07.
8/2 - просечан број бодова 5,86.
8/3- просечан број бодова 5,12.
8/3- просечан број бодова 4,83.
КОМБИНОВАНИ ТЕСТ
У овој школској години одржан је један пробни тест на коме је остварен просечан број бодова
11,08.
На завршном испиту остварено је просечан број бодова 10,45. По одељењима је:
ПРОБНИ ИСПИТ
ЗАВРШНИ ИСПИТ
8/1- просечан број бодова 11,82.
8/1- просечан број бодова 10,62.
8/2- просечан број бодова 9,64.
8/2- просечан број бодова 9,92.
8/3- просечан број бодова 9,17.
8/3- просечан број бодова 10,25.
Поређење резултата у односу на прошлу годину :
ПРЕДМЕТИ /ШК.ГОД
Српски језик
Математика
Комбиновани тест
Укупно:

2013/2014.
9,46
8,56
9,15
9,05

2014/2015.
11,02
6,87
10,45
9,45
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Детаљна анализа постигнутих резултата са завршног испита урадиће се када стигну повратне
информације од Завода за вредновање квалитета рада.Свако Стручно веће ће извршити анализу
резултата и планирати одговарајуће мере за побољшање успеха.

РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА
Утврђено је да су одржана сва школска такмичења планирана Годишњим планом рада школе за
школску 2014-2015.годину.
Детаљни резултати ученика налазе се у извештају Стручних већа из области предмета.
Табеларни преглед резултата:
државно
∑н ∑п
Предмет
општинско
окружно
1.
2.
3.
П
1.
2.
3.
П.
1.
2.
3.
П.
грам.
1
1
3

л.рад
конкурс

2

Лепом
говору
Књиж.
ДМС
Архим.
МО
Мислиша
ИО

1

Енглески језик
Немачки језик
Биологија
Физика
Хемија
Историја
ТИО
Ликовна култу.
крос
стони
тенис
атлетика

2

Физичко
васпитање

Математика

Српски ј.

КО

одбојка
кошарка
мали фуд
Конкурс –
Светски дан
детета

4

3
1

3

1
1

1

1

4
1

1

1

3

2
1

1

3

2

1

2

1

1-е
3

7

1

1

4

7
3
2
1
2
3
2

1
1
1
2

1

3

1

1
1

2

3

1

1

2
1

3

1

2

2

10

1
2

3
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Маскелбал
Конкурс
литер.Запис
Конкурс лит
Квр живот
значи
УКУПНО:

3
3

2
1

1
2

2

2

2

1

9

28

14

13

2

7

6

1

1

6

1

58

14

РЕЗУЛТАТИ СА КРИТЕРИЈУМСКОГ ТЕСТА ЗНАЊА ЗА УЧЕНИКЕ III И IV РАЗРЕДА
Критеријумски тест знања за ученике трећег и четвртог разреда је одржано 8-9.6.2015.године.
8.6.2015.тестирани су ученици у Каменици, Богданици и Гојној Гори. 9.6.2015.године тестирани су
ученици у Брезни, Срезојевцима и Теочину. 9.6.2015.године тестирани су ученици у Прањанима и
Коштунићима.
III РАЗРЕД
Максималан број бодова био је 22. Просечан број бодова са теста је 16,53, (70,26%). Из српског
језика максималан број бодова 12, а просечан број бодова је 9,08 (75,69%). Из математике
максималан број бодова 8, а просечан број бодова је 5,45 (68,23%). Из природе и друштва
максималан број бодова је 2 , а просечан број бодова је 0,88 (43,75%). По одељењима је:
Одељење:
Прањани
Каменица
Брезна
Богданица
Теочин
Срезојевци
Укупно:

Српски језик
10,08
6,25
11
8,5
10
11
9,47

Математика
5,83
3,25
5
5,5
6,33
6,5
5,40

Природа и друштво
0,83
0,75
1
1
1,33
1
0,99

IV РАЗРЕД
Максимални број бодова био је 29. Просечан број бодова са теста је 15,30 (52,75%). Из српског
језика максималан број бодова је 15 , а просечан број бодова је 8,11 (54,05%) . Из математике
максималан број бодова 14, а просечан број бодова је 7,19 (51,35). По одељењима је:
Одељење:
Прањани
Каменица
Брезна
Гојна Гора
Богданица
Теочин
Срезојевци

Српски језик

Математика
8,31
8,13
6,5
5,83
7,5
12
14

8,69
5,13
2,75
6,33
10,5
9,67
13
21

Укупно:

8,90
6,87
РЕЗУЛТАТИ СА ТЕСТА ТИП/1 ЗРЕЛОСТ ДЕЦЕ ЗА ПОЛАЗОК У ШКОЛУ

У школској 2014-2015.години за полазак у школу тестирано је 27 деце. Педагог је
тестирала 12 деце сатестом ТИП/1.

Број деце по категоријама:
Катефорија
Број деце :

I (A)
6

II (B)
1

III(C)
2

IV (D)
3

V(E)

IV ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНА УСТАНОВЕ
4.1 ИЗВЕШТАЈ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
Школски одбор је у 2014/15. години одржао четири седнице.
На првој седници одржаној 15.09.2014.године конституисан је нови сазив Школског одбора у
следећем саставу: Станица Гајовић- Танасковић , Миодраг Гавровић и Нада Милосављевић као
представници локалне самоуправе, Драгана Милетић- Столица, Милорад Дамљановић и Зоран
Браловић, као представници родитеља, Милисавка Бабовић, Милка Обренић и Данијела
Ракићевић, као представници запослених.
На истој седници извршен је избор председника и заменика председника Школског одбора. За
председника је изабрана Данијела Ракићевић, а за заменика председника изабрана је Милисавка
Бабовић.
У даљем раду, током године, Школски одбор је на својим редовним седницама:
1. Дао сагласност на нови Правилник о организацији и систематизацији радних места у ОШ
„Иво Андрић“ Прањани.
2. Разматрао и усвојио Извештај о реализацији Годишњег плана рада за школску 2013/2014.
годину.
3. Разматрао и усвојио Извештај о раду директора школе у школској 2013/2014. години.
4. Разматрао и усвојио Извештај о остваривању Плана стручног усавршавања запослених у
школској 2013/2014. години.
5. Разматрао и усвојио Извештај о припремљености школе за почетак рада у школској
2014/2015. години.
6. Донео Годишњи план рада школе за школску 2014/2015. годину.
7. Усвојио Извештај о остваривању Плана стручног усавршавања запослених у школској
2013/2014. години.
8. Доено План стручног усавршавања запослених у школској 2014/2015. години.
9. Донео План активности и носиоци за инклузивно образовање у школској 2014/2015.
години.
10. Разматрао и усвојио Извештај о општем успеху и владању ученика за школску
2014/2015.г.
11. Разматрао и усвојио Извештај о успеху на Завршном испиту школске 2014/2015.г.
12. Донео Финансијски план за 2015.годину, прва и друга измена Финансијског плана за
2015.годину.
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13. Доено Финансијски план за инклузивно образовање за 2015. годину.
14. Разматрао и усвојио Извештаје о реализацији програма „Школа без насиља“.
15. Разматрао Извештај о одржаним манифестацијама „Илинденски дани“ у издвојеном
одељењу школе у Каменици , „ Теочински дани“ у издвојеном одељењу школе у Теочину и
Шаховском турниру у издвојеном одељењу школе у Богданици.
16. Разматрао и усвојио Извештај о финансијском пословању школе -завршни рачун за 2014.г
17. Донео План инвестиција за наредну школску годину.
18. Именоване су комисије ( за Развојно планирање, за завршни испит, за попис имовине, за
излучивање регистратурског материјала)
19. Одлучивао продаји расходованих основних средстава која су искњижена из пословних
књига и о давању у закуп школске парцеле у издвојеном одељењу школе у Брајићима.
20. Разматрао информације о инспекцијским надзорима који су обављени током школске
године.
21. Разматрао полугодишње извештаје о раду директора школе.
22. Утврдио Нацрт предлога финансијског плана за припрему буџета РС за 2016.годину.
На седницама су разматрана и решавана текућа питања, важна за функционисање и рад школе.

4.2 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
У току школске 2014/2015.године обављао сам све активности предвиђене планом и програмом.
Акценат сам ставио на посете часовима и на предавања о НТЦ систему учења и изради мапе ума.
У првом полугодишту посетио сам десет часова које су одржали наставници и учитељи.Посетио
сам школе у Теочини,Брезни,Каменици и Прањанима.Том приликом сам видео да се наставници
труде ,да организују наставу користећи различите облике рада,поједини користе и НТЦ систем
учења у настави.У другом полугодишту посетиои сам три часа и то час историје,ликовне културе и
биологије.
Одржао сам пет предавања о НТЦ систему учења и изради мапе ума и то у Прањанима (пети
разред),Гојној Гори,Брезни и Каменици (пети,шести и осми разред).Циљ ових предавања био је да
деци олакшам учење и усвајање нових знања,да их мотивишем за учење и да учење на нивоу
репродукције сведемо на што нижи ниво.
Што се тиче целокупних активности у току школске 2014/2015.године ,заједно са својим колегама
,организовао сам и учествовао у следећим активностима :
СЕПТЕМБАР











Обилазак школа и подела
уџбеника(Богданица,Каменица,Прањани,Брезна,Коштунићи,Теочин,Гојна Гора)
Разговор са наставницима о припрељености за почетак школске године
Упознавање ученика са правима и обавезама
Присуство свечаности поводом пријема ђака првака
Обавестити ученике да сандуче поверења поново функционише
Израда Годишњег извештаја о раду школе
Израда Годишњег плана рада за школску 2014/2015.годину
Организација представе „У цара Тројана козје уши“
Присуство седници Савета родитеља
Припрема за иницијално тестирање из математике (4.6.8.разред)
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Рад на оспособљавању агрегата и хидрантске мреже
Израда ЦЕНУС-а са колегама
Присуство седници Школског одбора
Организација довожења флаширане воде из Црвеног крста из Г.Милановца(Милан
Марковић)
Вођење седнице Педагошког колегијума
Учешће у обележавању 70 година мисије „Халијард“
Анализа постигнућа ученика на завршном испиту
ОКТОБАР












Организација превоза ученика на општински крос
Учврстити голове у Прањанима и у свим издвојеним одељењима ради безбедности
Одржана седница Наставничког већа
Организација Дана школе
Посета часовима у Брезни-Ненад Тешовић,Јелена Петровић,Душан Милосављевић,Ивана
Милекић
Посета часовима у Прањанима-Горица Ристановић,Братислав Средојевић
Присуство стручном скупу у Ужицу
Посета часу на Теочину
Припрема за предавања о НТЦ систему учења
Разговор са ученицима о безебдном понашању у школи
НОВЕМБАР











Посета Сајму књига у Београду
Бетонирање бунара у Богданици
Израда елабората за верификацију установе
Одржана седница Наставничког већа
Учешће у манифестацији „Митровдански дан“ у Брезни
Набавка интерактивне мапе Србије(Прањани,Каменица,Брезна и Гојна Гора)
Вођење седнице Педагошког колегијума
Организовање хуманитарне акције за помоћ породици Старчевић
Договор око одржавања фер-плеј турнира
ДЕЦЕМБАР










Предавање о НТЦ систему учења на Гојној Гори
Предавање у Прањанима –мапе ума-пети разред
Посета часу –Бранка Рајчевић
Предавање о мапама ума у Каменици-пети,шести,осми разред
Посета часу-Слободнака Гавриловић
Присуствовање додели „Зелене заставе“ у Београду
Обележавање 100 година Колубарске битке-Богданица
Организација другог фер-плеј турнира у Прањанима
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Одржана седница Наставничког већа
ЈАНУАР








Присуство седници Актива директора у Чачку
Посета школи у Каменици ,Теочину и Брезни(подела лопти)
Пријем студената из Канзаса и њиховог професора
Прослава школске славе Светог Саве у Прањанима и Срезојевцима
Организовање пописа у школи
Одржано предавање у Брезни о НТЦ систему учења
ФЕБРУАР









Организација школских такмичења
Организација одласка ученика на општинска такмичења
Пријем у Црвеном крсту
Одржавана седенице Педагошког колегијума
Присуствовање седници Школског одбора
Организација представе“ Дечје чаролије“
Присуствовање јавном часу из историје о Првом светском рату
МАРТ






Организација општинског такмичења из биологије
Организација осталих такмичења –општинских и окружних
Учешће на стручном скупу у Београду –Положај директора основних школа у васпитно –
образовном систему(присуствовао и министар просвете Вербић)
Фер –плеј утакмица између ученика наше школе и ученика ОШ“Петар Лековић“
Пожега,издвојено одељење у Душковцима
АПРИЛ






Набавка садница крушака и јабука(Институт за воћарство-Чачак и Верко Качаревић –
Винча)
Присуство сценском приказу „Живот кнегиње Љубице-Гиманазија Г.Милановац)
Пријем представнице „Еко-школе“ и извештај о активностима
Организација пробног завршног испита
МАЈ








Организација шестог шаховског турнира –Богданица 2015.
Организација тестирања ученика осмог разреда из енглеског језика
Организација две представе у оквиру „Школске сцене“
Учешће на трећим „Теочинским данима“
Гостовање у емисији“Три пута три плус“ на Радио Београду
Присуство на стручном скупу“Школа и популациона политика“(један бод)
25




Присуство на конференцији „Улога директора у процесу образовања“2527.5.2015.Врњачка Бања(3 бода)
Учешће на шаховској симултанци са два ученика(Лазар Милетић и Милош Продановић из
Богданице) у Г.Милановцу са велемајстором Бранком Дамљановић
ЈУН








Учешће у осмишљавању ученичке олимпијаде на крају школске године
Организација и учешће на семинару „Рационалон емотивно бихевиорални приступ
мотивацији“
Спровођење завршног испита за ученике осмог разреда
Одржавање Наставничког већа
Присуство предавању др Ранка Рајевића у Чачку -НТЦсистем учења
Присуство родитељским састанцима

Присуствовао сам на једном семинару под називом“Свако може нешто-живот у складу са собом и
другима“ који је одржан у Чачку.У Ужицу сам присуствовао стручном скупу под називом“Улога
директора ,васпитача и наставника у остваривању визије развоја система обарзовања и
васпитања“. Присуство на стручном скупу“Школа и популациона политика“ и на конференцији
„Улога директора у процесу образовања“25-27.5.2015.Врњачка Бања. Учествовао сам на семинару
„Рационалон емотивно бихевиорални приступ и мотивација“ који је одржан у нашој школи 1314.6.2015. године.
Одржао сам пет седница Наставничког већа и четири седнице Педагошког колегијума.
На писане предлоге ученичког парламента сам одговарао писаним путем уз образложења за
усвојене или одбијене њихове предлоге.
Остварио сам добру сарадњу са родитељима и са локалном самоуправом.
Заједно са професорком хемије Драганом Бабовић присуствовао сам додели „Зелене заставе“, јер
смо успешно реализовали све активности у пројекту „Еко школе“.
На крају школске године присуствовао сам родитељским састанцима у
Богданици,Брезни,Каменици и Прањанима.

5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА
Савет родитеља школе као саветодавни орган чији је рад регулисан чланом 58. важећег
Закона о основама система образовања и васпитања у школској 2014-2015.години одржао је две
седницеи реализовао је садржаје по Годишњем плану рада школе. Сви представници одељења (од
1. до 8. разреда) су активно учествовали у раду и доносили конструктивне одлуке. Саветом
родитеља, у овој школској години, председавао је Ранко Мирковић, представник родитеља
ученика одељења VIII/1. На седницама Света родитеља расправљано је о темама које су битне за
рад Школе.
На првој седници конституисан је нови сазив Савета родитеља за школску 2014/15. годину,
дефинисане су надлежности Савета и изабран је председник. Разматран је Извештај о раду Школе
за школску 2013/14. годину као и Годишњи план рада Школе за школску 2014/15.годину. Донета
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је одлука о висини «ђачког динара» за ученике, изабрана агенција за осигурање ученика, изабрана
је најповољнија фотографска радња за фотографисање ученика. Усвојене су релације за извођење
ђачке екскурзије.
Савет родитеља је био информисан о свим питањима која се односе на рад школе од стране
директора школе. Родитељи су повалили рад Ђачке кухиње. Члановима Савета родитеља је било
омогућено да у већој мери буду укључени и допринесу побољшању услова превоза ученика а у
сарадњи са локалном самоуправом. Жаклина Трифуновић, секретар школе је упознала чланове
Савета родитеља са разлозима због којих ђачка екскурзија није реализована у току ове школске
године. Данијела Ракићевић, педагог школе је на седницама Савета родитеља упознала чланове
Савета родитеља о успеху ученика и предложила мере које се односе на унапређење рада и успеха
ученика.Чланови су дискутовали о мерама за побољшање успеха ученика, дали конструктивне
предлоге за решавање проблема који се јављају на релацији наставник – ученик и наставник –
родитељ. Такође, Савет родитеља је заинтересован да безбедностученика буде на високом нивоу и
да услови рада у школи буду што бољи . У процесу рада школе њихов допринос је био драгоцен.

5.1 ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНИМ СЕДНИЦАМА ПЕДАГОШКОГ
КОЛЕГИЈУМА
У току школске 2014/2015.одржне су четири седнице Педагошког колегијума на којима су
разматрана битна питања за унапређење рада школе.
Прва седница одржана је 30.9.2014.где су разматрана питања о почетку школске године и
организацији рада, о планираним семинарима,и извештај о раду директора школе.
На другој седници која је одржана 26.11.2014. разговарало се о мерама побољшања рада школе у
условима штрајка, о постигнућима ученика, пројекту Еко-школе, посети Сајму науке и технике
као и о обележавању сто година од Колубарске битке.
Трећа седнице је одржана 27.2.2015. где се разматрао извештај са општинских такмичења и
припреми за општинско такмичење из биологије,извештај о успеху ученика у првом полугодишту
и активностима у оквиру програма „Школа без насиља“.
На петој седници,која је одржана 21.5.2015. разматран је предлог о Ђаку генерације,припрема за
завршни испит ученика осмог разреда,усвојени су извештаји са одржаних манифестација,као и са
стручног скупа „Школа и популациона политика“.

5.2 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
У току школске 2014/2015.године одржано је седам Наставничких већа на којима су разматрана
сва битна и важна питања везана за успешан рад школе.
На првој седници Наставничког већа, која је одржана 12.10.2014. изабран је нови члан школског
одбора Милка Обренић.
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Друга седница је одржана 14.11.2014. где је разматран успех ученика на крају првог
класификационог периода као и предавања о против-пожарној заштити и примени НТЦ система
учења у настави.
На трећој седници ,која је одржана 30.12.2014.разнатран је успех и владање ученика на крају првог
полугодишта.Усвојени су извештаји тума за спречавање насиља и са фер-плеј турнира.
Четврта седница је одржана 6.4.2015. где се разматрало о уџбеницима за следећу школску
годину,организацији пробног пријемног за осми разред,о ШБН и фер-плеј утакмици са ученицима
из Душковаца и извештају са јавног часа који је одржао Ђуро Церанић.
Пета седница је одржана 4.6.2015.На њој је разматран успех ученика осмог разреда,избор Ђака
генерације,посебне дипломе за ученике осмог разреда и извештај о професионалној оријентацији.
Претпоследња седница Наставничког већа одржана је 17.8.2015. где се разговарало о кадровским
решењима, буџету за следећу годину, иницијалном тестирању,изради годишњег плана и
извештаја,о изради ШРП-а и одржавању угледних часова.
Седма седница је одржана 28.8.2015. где су учитељи упознали наставнике са ученицима петог
разреда .Усвојен је извештај са поправног испита и са састанка о безбедности ученика.Тог дана је
урађен и распоред часова.

5.3 ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА:
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА ПРВОГ РАЗРЕДА
Разредно веће првог разреда имало је седам седница.Током рада разматрана су сва битна питања
везана за рад и организацију наставе у првом разреду.
На првој седници која је одржана 3.9.2014. договорено је да ученици првог разреда имају
тестирање на крају школске године и одређени су датуми када ће тестирање бити одржано.
Друга седница је одржана 6.11.2014. године и на њој је разматран успех и владање ученика.Већина
ученика успешно прати наставу, док три ученика имају мањих потешкоћа.
На трећој седници педагог школе је одржао презентацију о новинам и изменама у годишњем
плану рада и анализиран је успех на крају првог полугодишта.
Четврта седница је одржана 12.3.2015. године.Том приликом педагог и психолог школе су одржале
презентацију образовних стандарада и индикатора у васпитно образовном раду.
На петој седници разматран је успех и владање ученика на крају трећег класификационог периода
као и резултати које су ученици постигли на такмичењима.
Шеста седница је одржана 10.4.2015. године.Тада је донета одлука да се уџбеници не мењају и да
ће се исти користити и наредне школске године.Разматран је и план екскурзија.
Последња ,седма седница одржана је 10.6.2015. На њој је разматран успех ученика на крају
школске године. Констатовано је да један ученик није савладао све садржаје али да је остварио
известан напредак.Размотрени су и резултати које су ученици постигли на такмичењима.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА ДРУГОГ РАЗРЕДА
Разредно веће другог разреда имало је шест седница.Током рада разматрана су сва битна питања
везана за рад и организацију наставе у другом разреду.
На првој седници која је одржана 30.9.2014.договорено је се месечни планови предају до 25 .у
месецу.Педагог школе и директор ће посећивати часове .
Друга седница је одржана 6.11.2014.године и на њој је разматран успех и владање ученика.Већина
ученика успешно прати наставу.Ученик Ђуро Станковић треба више да ради код куће посебно на
садржајима из српског језика и математике.
На трећој седници која је одржана 25.12.2014. педагог школе је одржао презентацију о новинам и
изменама у годишњем плану рада и анализиран је успех на крају првог полугодишта.Подељена су
задужења за писање школаског програма.Договорено је да се материјал преда педагогу школе до
краја јануара.
Четврта седница је одржана 2.4.2015. године.Тада је усвојен извештај са претходне седнице и
разматран је успех и владање ученика.
Пета седница је одржана 10.4.2015.године.Тада је донета одлука да се уџбеници не мењају и да ће
се исти користити и наредне школске године.Разматран је и план екскурзија.Ученици ће добити
анкетне листиће на којима ће се родитељи изјаснити о изборним предметима за наредну школску
годину.
Последња, шеста седница одржана је 10.6.2015. На њој је разматран успех ученика на крају
школске године.Констатовано је да су сви ученици успешно савладали план и програм.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА
Разредно веће првог разреда имало је шест седница. Током рада разматрана су сва битна питања
везана за рад и организацију наставе у трећем разреду.
На првој седници која је одржана 30.9.2014.договорено је се месечни планови предају до 25 .у
месецу. Педагог школе и директор ће посећивати часове .
Друга седница је одржана 6.11.2014.године и на њој је разматран успех и владање ученика. Већина
ученика успешно прати наставу,док један ученик у Богданици ради по ИОП-у.
На трећој седници која је одржана 25.12.2014. педагог школе је одржао презентацију о новинам и
изменама у годишњем плану рада и анализиран је успех на крају првог полугодишта. Подељена су
задужења за писање школаског програма. Договорено је да се материјал преда педагогу школе до
краја јануара.
Четврта седница је одржана 2.4.2015.године. Тада је усвојен извештај са претходне седнице и
разматран је успех и владање ученика.
Пета седница је одржана 10.4.2015. године. Тада је донета одлука да се уџбеници не мењају и да
ће се исти користити и наредне школске године. Разматран је и план екскурзија.
Последња, шеста седница одржана је 10.6.2015. На њој је разматран успех ученика на крају
школске године.Констатовано је да су сви ученици успешно савладали план и програм. Ученик
који ради по ИОП-у је постигао добар успех. Педагог и психолог школе су нагласили да у план
одељенског старешине треба планирати и предавања за родитеље .
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА
Разредно веће четвртог разреда имало је седам седница.Током рада разматрана су сва битна
питања везана за рад и организацију наставе у другом разреду.
На првој седници која је одржана 3.9.2014. договорено је се месечни планови предају до 25 .у
месецу.Педагог школе и директор ће посећивати часове. Педагог школе је прочитао извештај о
ппостигнутим резултатима ученика на разредном тестирању. Постигнут је договор о иницијалном
тестирању.
Друга седница је одржана 6.11.2014. године и на њој је разматран успех и владање ученика.Већина
ученика успешно прати наставу. Договорено је да се посети манифестација „Митровдански дан“
која ће се одржати у Брезни..
На трећој седници која је одржана 25.12.2014. педагог школе је одржао презентацију о новинам и
изменама у годишњем плану рада и анализиран је успех на крају првог полугодишта. Подељена су
задужења за писање школаског програма. Договорено је да се материјал преда педагогу школе до
краја јануара.
Следећа седница је одржана 12.3.2015. где су педагог и психолог школе упознали присутне са
екстерном евалуацијом и шта све треба имати од документације.Председник актива је саопштио
датум одржавања такмичења „Мислиша“ и том приликом је поделиозадужења.
Пета седница је одржана 2.4.2015.године. Тада је усвојен извештај са претходне седнице и
разматран је успех и владање ученика. Сумирани су резултати са такмичења из математике где су
неки наши ученици похваљени.
Шеста седница је одржана 10.4.2015. године. Тада је донета одлука да се уџбеници не мењају и да
ће се исти користити и наредне школске године. Разматран је и план екскурзија.Чланови су се
договорили да се 28.4. у 12 часова организује „Дан отворених врата „ како би се будући прваци
упознали са особљем и школом.
Последња,седма седница одржана је 10.6.2015. На њој је разматран успех ученика на крају
школске године. Констатовано је да су сви ученици успешно савладали план и програм. Књиге за
одличне ученике је обезбедила школа.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА ПЕТОГ РАЗРЕДА
Разредно веће петог разреда имало је шест седница.Током рада разматрана су сва битна питања
везана за рад и организацију наставе у петом разреду.
На првој седници која је одржана 6.9.2014. наставник Милољуб Ристановић је изабран за
руководиоца.Договорено је да наставници на огласној табли истакну распоред писмених и
контролних задатака.
Друга седница је одржана 16.10.2014. године и на њој је разматран успех и владање ученика.Сви
су активно учествовали у прослави Дана школе.Према плану је одржан и јесењи крос.Победници
кроса ће учествовати на кросу у Горњем Милановцу.
На трећој седници која је одржана 5.11.2014. разматран је успех и владање ученика.Констатовано
је да се активности из програма „Школа без насиља“спроводе кроз радионице,часове одељенског
старешине,часове редовне наставе и свакодневне разговоре.
Следећа седница је одржана 24.12.2014. анализиран је успех и владање ученика на крају првог
полугодишта.Анализа је извршена и са бројем одржаних часова редовне наставе и ваннаставних
активности.
Пета седница је одржана 2.4.2015. године.Тада је анализиран успех и владање ученика.Сумиране
су уплате за екскурзију.
Шеста седница је одржана 10.6.2015. године. Анализиран је успех на крају школске године.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА ШЕСТОГ РАЗРЕДА
Разредно веће петог разреда имало је шест седница. Током рада разматрана су сва битна питања
везана за рад и организацију наставе у шестом разреду.
На првој седници која је одржана 6.9.2014. Наставница Слађана Пантовић је изабрана за
руководиоца.Договорено је да наставници на огласној табли истакну распоред писмених и
контролних задатака.Планови су написани,усаглашени и усвојени.
Друга седница је одржана 16.10.2014.године и на њој је разматран успех и владање ученика.Сви су
активно учествовали у прослави Дана школе. Према плану је одржан и јесењи крос. Победници
кроса ће учествовати на кросу у Горњем Милановцу.
На трећој седници која је одржана 5.11.2014. разматран је успех и владање ученика. Констатовано
је да се активности из програма „Школа без насиља“спроводе кроз радионице,часове одељенског
старешине,часове редовне наставе и свакодневне разговоре. Констатован је проблем код једене
ученице у Брезни у вези изостајања са часова. У разговору са родитељима саопштено је да морају
бити одговорнији према школи и да морају доставити лекарско оправдање како би се часови
оправдали.
Следећа седница је одржана 24.12.2014. анализиран је успех и владање ученика на крају првог
полугодишта.Анализа је извршена и са бројем одржаних часова редовне наставе и ваннаставних
активности.Констатовано је да наставница историје није одржала 6 часова и да ће то надокнадити
у наредном периоду.
Пета седница је одржана 2.4.2015.године.Тада је анализиран успех и владање ученика.Сумиране
су уплате за екскурзију.Број часова из историје се смањио,тако да сада 2 часа нису одржана.
Шеста седница је одржана 10.6.2015. године. Анализиран је успех на крају школске године.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА СЕДМОГ РАЗРЕДА
Разредно веће седмог разреда имало је пет седница.Током рада разматрана су сва битна питања
везана за рад и организацију наставе у петом разреду.
На првој седници која је одржана 2.9.2014.Наставница Марица Миловановић је изабрана за
руководиоца. После њеног одласка у школу у Таково, ову улогу је преузела Слободанка
Гавриловић.Договорено је да наставници на огласној табли истакну распоред писмених и
контролних задатака.Планови су написани,усаглашени и усвојени.Радионице из програма „Школа
без насиља „ су реализоване прошле године ,а у току ове године биће реализоване 4 радионице.
На другој седници која је одржана 4.11.2014. разматран је успех и владање ученика.Констатовано
је да се активности из програма „Школа без насиља“спроводе кроз радионице,часове одељенског
старешине,часове редовне наставе и свакодневне разговоре.Веће је закључило да би успех могао
да буде бољи и да ученици више времена треба да раде код куће.Ово ће бити пренето родитељима
на родитељским састанцима.
Следећа седница је одржана 23.12.2014. анализиран је успех и владање ученика на крају првог
полугодишта.Анализа је извршена и са бројем одржаних часова редовне наставе и ваннаставних
активности.Констатовано је да наставница историје није одржала 5 часова и да ће то надокнадити
у наредном периоду.Допунску наставу ученици су имали из српског,енглеског и немачког језика.
Четврта
седница је одржана 31.3.2014. године. Тада је анализиран успех и владање
ученика.Сумиране су уплате за екскурзију.Ученици су нешто слабији него на полугодишту. Једна
ученица у каменици има недовољну оцену из енглеског језика.Ученици активно учествују у
активностима везаним за пројекат „Еко школе“.
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Шеста седница је одржана 9.6.2015.године. Анализиран је успех на крају школске године.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА ОСМОГ РАЗРЕДА
Разредно веће осмог разреда имало је пет седница. Током рада разматрана су сва битна питања
везана за рад и организацију наставе у осмом разреду.
На првој седници која је одржана 5.9.2014. Наставница Горица Ристановић је изабрана за
руководиоца. Договорено је да наставници на огласној табли истакну распоред писмених и
контролних задатака. Током школске године реализоваће се програм професионалне оријентације.
Ученик Раде Глишић враћен је у матичну школу јер је поправио своје понашање.
На другој седници која је одржана 5.11.2014. разматран је успех и владање ученика.Констатовано
је да се активности из програма „Школа без насиља“спроводе кроз радионице,часове одељенског
старешине,часове редовне наставе и свакодневне разговоре.
Следећа седница је одржана 23.12.2014. анализиран је успех и владање ученика на крају првог
полугодишта. Анализа је извршена и са бројем одржаних часова редовне наставе и ваннаставних
активности. Допунску наставу ученици су имали из биологије, српског,енглеског ,а додатну из
немачког језика.
Четврта седница је одржана 31.3.2015.године. Тада је анализиран успех и владање ученика.
Ученици активно учествују у активностима везаним за пројекат „Еко школе“.
Пета седница је одржана 28.5.2015.године. Анализиран је успех на крају школске године.
Договорено је да се интезивирају припреме за матуру.Термини су остали исти као и током
школске године. Припреме за матурско вече теку по плану.

6. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНИХ ВЕЋА
ИЗВЕШТАЈ ВЕЋА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК
Веће за српски језик одржало је 10 састанака у току школске године. У сва три одељења
коришћени су уџбеници издавачке куће Клет, а на састанку од 27.03.2015. одабрани су
исти уџбеници и за наредну годину.
Горица Ристановић
Активности:
-припрема приредбе за Дан школе, Савиндан, крај школске године
-драмско-рецитаторска секција
- вођење записника на седницама Наставничког већа
-организовање и реализација манифестације Трампа књига у Прањанима
- учешће у реализацији Летописа школе
-допунска, додатна настава,припрема за такмичење и завршни испит
Успеси:
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-на литерарном конкурсу поводом Дана детета, у Регионалном центру у Чачку 10.02.2015.
ученик Филип Браловић(5.р)освојио је 2. место, а Ана Рајчевић(6.р.) похвалу
-на општинском такмичењу Књижевна олимпијада 22.02.2015. ученице 8. разреда освојиле
су: Ивана Вуковић 2. место и 18 поена, Анђела Илић 2. место и 18 поена и Андријана
Гавровић 2. место и 17 поена. Ученица 7. разреда Јована Васиљевић имала је 13, а Ксенија
Пејица 12 поена.Такмичење је одржано у ОШ“Момчило Настасијевић“ у Г.Милановцу.
-на окружном такмичењу Књижевна олимпијада 21.03.2015. у ОШ“Вук Караџић“ у Чачку
ученице су постигле следеће резултате: Ивана Вуковић 17 поена и 2. место, Андријана
Гавровић 15 и Анђела Илић 13 поена.
- на литерарном конкурсу Крв живот значи ученик 6. разреда Ненад Милосављевић
освојио је 1. место, а ученица 7. разреда Слађана Марковић 3. место.
-на литерарном конкурсу КД Запис ученик Павле Вуковић освојио је 2. место.
Слободанка Гавриловић
Активности:
- Припрема приредбе за Савиндан, Дан жена, крај школске године, Илиндански дани
- Писање паноа за Дечју недељу, пано о Вуку Караџићу, знаменитим Српкињама
- Светски дан поезије
- Песнички час Јелене Радоњић
- Припрема представе Вашар у Тополи за Школску сцену
- Допунска, додатна настава, припрема за такмичење и завршни испит
Успеси:
- Два ученика су се пласирала на општинско такмичење Књижевна олимпијада, али
због недостатка превоза, нису отишла на такмичење
Светлана Алуровић
Активности:
- Писање сценарија и реализација приредбе за Митровдан на тему Други српски
устанак
- Реализовање три еко радионице и еко часа
- Писање паноа за Дан толеранције, Дан матерњег језика и Други српски устанак
- Писање сценарија за сценски приказ „Кнегиња Љубица“
- Додатна, допунска настава, припрема за такмичењље и завршни испит
Успеси:
- На општинском такмичењу из српског језика и језичке културе које је одржано
7.03.2015. у ОШ“Момчило Настасијевић“ у Г.Милановцу учествовала су 3 ученика
и постигла следеће резултате: Тамара Биорац(5.р) 16 поена и 3. место, Марија
Весковић(6.р)14 поена и Стефан Козодеровић(8.р) 3 поена.
- На литерарном конкурсу поводом Светског дана детета, 10.02.2015.ученица 6.
разреда Марија Весковић добила је похвалу.
- На окружном такмичењу из српског језика и језичке културе ученица петог разреда
Тамара Биорац освојила је 5. Место.
- Сценски приказ „Кнегиња Љубица“ изведен је:
8.04.2015. у Гимназији „Таковски устанак“ у Г.Милановцу у склопу прославе 200годишњице Другог српског устанка
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14.05.2015. у Прањанима у оквиру Школске сцене
16.05.2015. у Музеју рудничко-траковског краја у оквиру манифестације Ноћ
музеја
18. и 27. 05.2015. читани су делови представи на програму Радио Београд 1.
програм
На крају школске 2014/2015. нема недовољних оцена из српског језика.
Извештаји са свих учешћа као и записници са већа налазе се у фасцикли Већа за
српски језик код педагога школе.
22.06.2015.

Председник већа за српски језик
Светлана Алуровић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ТЕХНИЧКИХ НАУКА
Руководилац стручног већа: Милка Обренић, професор Техничког и
информатичког образовања ПРИСУСТВО СЕДНИЦАМА СТРУЧНОГ ВЕЋА:
Име и презиме присутних чланова на
одржаним стручних већа на седницама

Датум одржавања седница

Милка Обренић и Зоран Лекић

1.29.08.2014.
2.15.09.2014.
3.26.12.2014.
4.09.03.2015.
5.20.04.2015.
6.12.06.2015.
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1. ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ВЕЋА И ЊИХОВО АНГАЖОВАЊЕ:

Име и презиме
наставника

Предмет који
предаје

Укупан број
часова

Одељења у којима предаје

5, 6, 7, 8.техн.и
инф.обраѕовање
Прањани
5,6,7,8.
информатика и
рачунарство

Техничко и
информатичко
образовање;
Информатика и
рачунарство

Зоран Лекић

19

5, 6,7техн.и
инф.обраѕовање
Каменица

Каменица
инф.и рач.
Прањани
инф. и тио

Техничко и
информатичко
образовање;
Информатика и
рачунарство

Милка Обренић

20
Брезна

6,информатика и
рачунарство
5 7, 8.
8
5, 6, 7, 8.техн.и
инф.обраѕовање
5,6,7,8.
информатика и
рачунарство

РЕАЛИЗОВАНИ СУ ЧАСОВА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ

3.РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ:
Име и
презиме
наставника
Зоран
Лекић
Милка
Обренић

ДОДАТНА

ДОПУНСКА

Часова

Ученик
а

Часова

Ученик
а

36

8

9

36

14

9

СЕКЦИЈА
Часова

Ученик
а

ПРИПРЕМА ЗА
ТАКМИЧЕЊЕ
Часова

Ученика

5

72

8

7

18

9

ОСТАЛО
Часов
а

Ученик
а

4.)ТАКМИЧЕЊА:
Извештај са општинског такмичења из Техничког и информатичког образовањаОпштинско
такмичење је одржано према календару Министарства просвете за школску 2014/2015.годину у
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ОШ „Момчило Настасијевић“у Горњем Милановцу. Такмичили су се ученици од петог до осмог
разреда свих основних школа општине Горњи Милановац. Један ученик наше школе се пласирао
на на окружно такмичење заузевши треће место.

5.) УЏБЕНИЦИ:Чланови стручног тима су присуствовали презентацијама уџбеника
следећих издавачких кућа: Едука-Београд, ЗУНС-Београд и ,,Нови Логос“БеоградНа
састанку стручног већа одржаног 09..03.2015 извршен је одабир уџбеника за школску
2015/2016. годину из предмета Техничко и информатичко образовање и Основи рачунарства и
информатике и оба члана већа су се сложила да због тешке економске ситуације у којој се налази
наша земља не буде никаквих измена у односу на протеклу школску годину.

Записник са састанка Стручног веће за Техничко и информатичко образовање и
информатику и рачунарство је одржало састанак дана09.03.2015.год.у 13h30min. са
следећим дневним редом:
1.Списак уџбеника од 5-8раз. За шк.годину 2015/2016
2.Разно
Присутни :Зоран Лекић Проф.техн.и инф.Милка Обренић Проф.техн.и инф.
1.За шк.год.2015/2016.год. су предложени и једногласно усвојени следећи уџбеници:
Уџбеници из техничког и инф.образ. и инф.и рач.за шк.2015/2016.год.
Техничко и информатичко образовање 5 разред:
1.Техничко и информатичко образовање (уџбеник) за 5 разред,,Завод за
уџбенике“Београд-Слободан Попов ,Марина Петровић;
2.Техничко и информатичко образовање (радна свеска) за 5 разред ,,Завод за уџбенике“Београд-Слободан Попов ,Никола Чудић;
3.Конструкторски комплети за 5.разред УК-5, Едука –Београд
Драган Голубовић,Небојша Голубовић.
Информатика и рачунарство 5 разред
1.Информатика и рачунарство уџбеник за 5 раз ,,Завод за уџбенике“--Београд
Драган Маринчић-Драгољуб Васић;
2.Радна свеска(вежбанка) Информатика и рачунарство за 5.раз.,,Завод за
уџбенике“Београд-Драган Маринчић-Драгољуб Васић.
6 разред:Техничко и информатичко образовање
1.Техничко и информатичко образовање (уџбеник) за 6 разред ,,Завод за уџбенике“Београд -Слободан Попов ,Марина Петровић;
2.Техничко и информатичко образовање (радна свеска) за 6 разред ,,Завод за уџбенике“Београд-Слободан Попов ,Никола Чудић;
3.Конструкторски комплети за 6.разред Едука –Београд-Драган и Небојша Голубовић
Информатика и Рачунарство 6 разред
1.Информатика и рачунарство уџбеник за 6 раз,,Завод за уџбенике“-. -БеоградДрагољуб
Васић Драган Маринчићи Миодраг Стојановић;
2.Радна свеска (вежбанка)Информатика и рачунарство за 6.раз. ,,Завод за
уџбенике“Београд-Драгољуб Васић Драган Маринчићи Миодраг Стојановић.
7разред:Техничко и информатичко образовање
1.Техничко и информатичко образовање (уџбеник) за 7 разред О.Ш Едука Београд
Др.Драган М.Голубовић;
2.Техничко и информатичко образовање (радна свеска) за 7 разред О.Ш Едука-Београд
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3.Конструкторски комплети за 6.разред УК-6 Едука-Београд
Драган Голубовић,Небојша Голубовић.
Информатика и Рачунарство 7 разред
1.Информатика и рачунарство за 7 раз. ,,Завод за уџбенике“- -Београд
Драгољуб Васић Драган Маринчићи Миодраг Стојановић.
2.Радна свеска Информатика и рачунарство за 7.раз. ,,Завод за уџбенике“- -Београд
8 разред:Техничко и информатичко образовање
1.Техничко и информатичко образовање (уџбеник) за 8 разред О.Ш Едука Београд
Др.Драган М.Голубовић Н.Голубовић
2.Техничко и информатичко образовање (радна свеска) за 8 разред О.Ш Едука-Београд
3.Конструкторски комплети за УК-8 за 8 разред Едука-Београд-Д.Голубовић,Небојша
Голубовић.
8. разред Информатика и Рачунарство
1.Информатика и рачунарство уџбеник за 8 раз. ,,Завод за уџбенике“- -Београд
Драган Маринчић,Драгољуб Васић,Миодраг Стојановић
2.Радна свеска(вежбанка) Информатика и рачунарство за 8.раз. ,,Завод за уџбенике“- Београд - Драган Маринчић,Драгољуб Васић,Миодраг Стојановић
09.03.2015.год.
Прањани
записничар:М.Обренић
6.) АКТИВНОСТИ:
Крајем септембра 2014.год. су ученици 6,7,и 8 разреда радили иницијални тест из
техничког и информатичког образовања .
Оба члана стручног већа су се током године усавршавала како у установи тако и ван установе ,о
чему постоји посебан извештај
19.06.2015.
Прањани
Председник стручног већа:
Милка Обренић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ
У школској 2014/2015.год. Стручно веће за разредну наставу у Основној школи „ИвоАндрић“ у
Прањанима има петнаест 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, Милена
Обрадовићи Ана Петровић).
Сви чланови
редовно присуствују седницама које се одржавају по завршетку сваког
класификационог периода. Укупан број одржаних седница је четири. Руководилац је професор
разредне наставе Бојан Ђуровић.
Наседницамасепратиреализацијанаставнихплановаипрограма,
успехивладањеученика,
постигнућаучениканатакмичењимаунаставнимиваннаставнимактивностима.
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Сви ученици од првог до четвртог разреда су савладали наставно градиво предвиђено за наведени
разред и имају примерно владање.У издвојеном одељењу у Богданици постоји ученик, четвртог
разреда који прати наставу по ИОПУ и уз помоћ учитеља и педагошког асистента је савладао
наставно градиво.
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.
Већина учитеља је присуствовала презентацији уџбеника који су одржани у организацији
издавачких кућа – Нови Логос, Едука, Клет. Постигнут је договор да уџбеници за наредну
школску 2015/2016.год. за све ученике од првог до четвртог разреда буду од издавачке куће
„Клет“.
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 дводневном семинару ( 13.06.2015. и 14.06.2015.), који је одржан у организацији
школе на тему „Како повећати ефикасност и мотивацију за рад и учење“ (24 бода).
Подаци о оствареном броју сати и бодова стручног усавршавања се налазе у бази података наше
школе.

17.06.2015.год.

Председник Стручног већа: Бојан Ђуровић
Записничар: Ана Петровић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ИСТОРИЈЕ И ГЕОГРАФИЈЕ У
ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ
Чланови стручног већа:
1. Јелена Александров
2. Ивана Милекић
3. Велимир Александров
ПРИСУСТВО СЕДНИЦАМА СТРУЧНОГ ВЕЋА:
Име и презиме присутних
чланова на одржаним стручних
већа на седницама
Јелена Александров
Ивана Милекић
Велимир Александров

Планирано
седница

Одржано
седница

4

4

Датум одржавања
седница
30.9.2014.
28.10.2014.
27.11.2014.
30.12.2014.

ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА
Име и презиме
наставника

Укупан број
ученика који су
учестовали на
такмичењима

Укупан број освојених места
Ранг
такмичења

1.место

2.место

3.место

Школско
Општинско
Окружно
Међуокружно
Републичко
Архимедес
Мислиша
ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА НА КОНКУРСИМА
Име и презиме
наставника

Назив
конкурса

Број ученика

Укупан број освојених места
1.место

2.место

3.место
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА СТРУЧНОГ ВЕЋА
Садржај









 Иницијално
скенирање ученика
 Избор ученика
у
ваннаставне
и
слободне
активности
 Утврђивање
распореда
одржавања
контролних
задатака, вежби и
ваннаставних
активности
Анализа
Иницијалног
скенирања ученика из
Историје и Географије
Набавке
учила
и
наставних средстава
Сарадња са осталим
стручним већима
Анализа успеха ученика
из предмета историја
и географија на крају
првог тромесечја
Стручно усавршавање
наставника
Припрема за посету
Фестивалу науке у
Београду
 Анализа
успеха
ученика из предмета
Историја
и
Географија на крају
првог полугодишта
 Реализација часова
редовне наставе и
ваннаставних
активности
из
предмета Историја
и Географија
 Реализација часова
припремне наставе

Датум: 20.1.2015.

Реализовано

Доказ

Реализатори и
сарадници

30.9.2014.

записници СВ

чланови СВ
чланови осталих СВ

28.10.2014.

записници СВ

чланови СВ
чланови осталих СВ

27.11.2014.

записници СВ

чланови СВ
чланови осталих СВ

30.12.2014.

записници СВ

чланови СВ

Руководилац стручног већа
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Велимир Александров

V ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА
5.1 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА
У школској 2014-2015.години педагог школе је реализовала свој рад у девет
области:
-планирање и програмирање ОВ рада,
-праћење и вредновање ОВ рада,
-рад са наставницима,
-рад са ученицима,
-рад са родитељима
-рад са директором, стручним сарадником ( психологом, библиотекаром),
педагошким асистентом и пратиоцом ученика,
-рад у стручним органима и тимовима,
-сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом
локалне самоуправе,
-вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање.
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

Учестовала и координирала у изради Годишњег плана рада школе (резултату и
успех ученика и претходној школској години; израда табеларног приказа годишњег фонда
редовне, изборне и факултативне наставе; учестовање у израда програма унапређења ВО
рада; писање програма безбедности и здравље на раду део школског програма; писање
плана безбедности и здравље на раду; Писање плана сарадње са породицом део; израда
табеларног приказа броја и социјалне структуре ученика по одељењима и разредима,
учестовање у припреми ИОП-а за ученике, спровођење анализа и истраживање у циљу
испитивања потребе ученика и родитеља за изучавање изборних и факултативних
предмета за школску 2014-2015.; анализа разредног тестирања; израда годишњег и
месечног
плана рада педагога. Писала сам Плана стручног усавршавања
наставника,учитеља и стручних сарадника.
Написала сам Извештај рада Ученичког парламента у школској 2014-2015.години.
Написала сам извештај на завршном испиту као део годишњег плана рада школе. Израда
плана рада Ученичког парламента у школској 2014-2015. Дала предлог да у Плану
стручној усавршавања у школској 2014-2015. похађамо семинар: „Како повећати
ефикасност и мотивацију за рад и учење рационално-емоционални приступ“ 24 бодова.
Овај предлог је донет на основу испитивања самовредновања области настава и учење.
Сарадња са шефом рачуноводства око писања предлога Финансијског плана за
Општински буџет.
Урадила са Ценус за школску 2014-2015.годину и да је одлично урађен, од
просветног саветника Слађане Мијатовић. Урадила табелу по групама за Верску наставу и
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Грађанско васпирање. Сарадња са наставницима око поделе задужења у оквиру 40-то
часовне радне недеље. Писање Решења о 40- то часовне радне недеље. Учестовање у
припремању докиментације за просветног инспектора. Предлед школске документације и
давања сугестије.
Организатор општинског такмичења из биологије. Урадила извештаје са
општинског такмичења и проследила Школској управи и школи окрушмог такмичења ОШ
„Филип Филиповић“ у Чачку.
Укључена у раду Web Cenusa 25.5.2015.године унос података за стручно
усавршавање наставника, учитеља и стручних садарника за период од 2009/10 до
2013/2014.године.
Учестовања у спровођењу анкета за научна истраживања са Учитељским
факултетом из Ужица проф.др Миленко Кундачина – О потешкоћама реализовању ИОП-а.
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА

У првом полугодишту 2014-205.године,у издвојеним одељењу у Каменици и на
Теочину урадила сам тестирање брзине чирања и разумевање прочитаног и рукопис
проверавање писана слова ћирилице у 2. У другом разреду ученици су читали непознати
текст „Бели јунак“ , а четвртаци су читали текст „Липов цвет“и провера рукописа писана
слова латинице.
У другом полугодишту 2014-2015.у матичној школи урадила сам тестирање
2.4.2015. у издвојеном одељењу у Брезни 3.4.2015.године и у Срезојевцима
16.4.2015.године само у 4.разреду.
На основу испитивања дошла сам до података да су се ученици поправили у
читању и разумевању прочитаног. То је један од корака за успешно учење.
Урадила сам анализу недовољних оцена, број изостанака и број одржаних часова на
првом тромесечју. Од укупно 246 ученика од тога 24 ученика првог разреда се оцељују
описно.Односно 222 ученика се оцењују бројчано. Са позитивним оценама је 187
ученика, а са недовољним оценама је 35 ученика. Највећи број недољоних оцена је из
математике 21, из енглеског језика 11, географије и биологије по 8, из немачког језика и
информатике по 6, из српско језика 3, из физике и природе и друштва по 1. Број
изостанака у првом тромесечју је 2.224 оправданих и 8 неоправданих часова. Имамо
ученика у петом разреду који има 5 јединица.Разговарада сам са ученицима који имају
недовољне оцене. Мој савет да иду на часове допунске наставе како би поправили оцене.
Пратим напредовање и рад деце који раде по ИОП-у. Сарадња са педагошким
асистентом око рада са ученицима које раде по ИОП-у. У издвојеном одељењу у Брезни
одржала сам предавање на тему: „ Методе и технике успешног учења“ и „Формирање
радних навика“ у петом разреду.
Сарадња са одељењским старешимана и наставницима чији предмети су део
завршног испита и представљање родитељима шта ће се у току другог полугодишта
радити са њиховом децом. У вези тога одржаћемо и предавање информисаност родитеља о
школама у Моравичком округу. У Каменици ћу одржати предавање информисаност
родитеља о школама и професионалној оријентацији у сарадњи са одељењским
старешином и предметним наставницима.
Урадила, организовала и спровела тест знања за трећи и четврти разред од 810.6.2015.године. Урадила саи анлазу теста.Дала предлог за организовање у следећој
школској години допунске наставе.
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Организовала посете средњих школа и то:Техничка школа из Горњег Милановца
6.4.2015.године у Прањанима, Каменици и Брезни; Пољопривредна школа из Пожеге
16.4.2015.године у Прањанима, Каменици и Брезни; Гимназија из
Г.Милановца5.5.2015.године у Прањанима и Угоститељско-туристичка школа из Чачака
12.5.2015.године у Прањанима.
РАД СА НАСТАВНИЦИМА

Сарадња и помоћ наставницима приправницима у вези писање планова (годишњи и
оперативни), вођење и попуњавање школске документације. Ове године сам наставници
Светлани Луковић, наставник музичке културе, показала и урадила оперативне планове за
мај и јун месец. Ипознала је са школском и педагошком документацијом. Све што је
потребно за приправника
У овој школској 2014-2015.години посетила сам 40 часова и то: редовне наставе 36
и 4 јавна часа.
Дана 20.10.2014. код наставнице енглеског језика Тамара Богдановић у 5/1 у матичној
школи. Наставна јединица Have got + a (an)Some, any.
Дана 20.10.2014. код наставнице Биљане Станковић у 8/1 у матичној школи. Наставна
јединица From Shnerden und ihre Kleider.
Дана 22.10.2014. код наставника физике Александар Миловановић у 7/1 у матичној
школи.наставна јединица Равномерно, убрзано правовремено кретање.
Дана 23.10.2014.код наставнице биологије Јелене Петовић у 6/1у матичној
школи.Наставна јединица Дупљари.
Дана 24.10.2014. код наставнице –приправник Драгане Ђукановић у 8/1 у матичној
школи.Наставна јединица Програмска музика романтичара.
Дана 29.10.2014. код наставнице-приправник Иване Милекић у 5/1 у матичној школи.
Наставна јединица Стари Исток.
Дана 3.11.2014. код наставнице српског језика Слободанке Гавриловић у 5/2 у издвојеном
одељењу у Каменици. Наставна јединица Поход на Мјесец.
Дана 3.11.2014.код код учитељице Милисавке Бабовић у 1-3/2. Наставне јединице 1.разред
Санирање и 3.разред Веза сабирања и одузимања.
Дана 3.11.2014. код наставника математике Миленко Петровић у 6/2.Наставна јединица
Подударност троугла.
Дана 4.11.2014. код учитеља Ненада Тешовића у 1-4/3 у издвојеном одељењу у Брезни.
Наставна јединица Врсте придева и њихов ред и број.
Дана 4.11.2014.код наставнице српског језика Светлане Алуровић 6/3. Наставна јединица
Глаголске промене.
Дана 4.11.2014. Дејана Јеверице наставника физичког васпитања у 7/3 разреду.Наставна
јединица Одбојка –одбијање лопте чекићем.
Дана 2.12.2014.код учитеља Вере Трнавац у 1-2-4/4 у издвојеном одељењу Гојна Гора.
Наставна јединица 4.разред Пепељуга и 1.и2.разред тест из математике. и присустовала
предавању директора „Примена мапа ума у настави и НТЦ систем учења“.
Дана 4.12.2014.код учитља Драгана Алутовић у 1/1одељења. Наставна јединица Слобо Ћ
ћ.
Дана 4.12.2014. код учитељице Бранке Рајчевич у 3/1 одељењу.наставна јединица Кратке
народне умотворине.
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Дана 5.12.2014.код наставнице немачког језика Иване Чоловић у 5/1 разред.Наставна
јединица Lektion 2 Ses Haus van Famile Weigel.
Дана 8.12.2014. код учитељица Ане Петровић у издвојеном одељењу Теочин у 1-4/7.
Наставна јединица Текстуални задаци са једначинама и неједначинама.
Дана 8.12.2014.код учитељице Ане Миловановић у 2/6 разреда.наставна јединица
Сликарка зима.
Дана 26.1.2015. код учитељице Мирјане Маћић 2/1 одељења. Наставна јединица Свети
Сава, отац, син.
Дана 28.1.2015.године код учитељице Славице Јевтовић 4/1одељења. Наставна једниница
Пред прозором врачарске ломаче.
Дана 2.3.2015.код учитеља Бојана Ђуровића 2-4/2 одељења у Каменици. Наставна
јединица Множење збира и разлике.
Дана 2.3.2015.код наставнице енглеског језика Мирјане Матовић у 7/2 одељењу у
Каменици. Наставна јединица Unit 9, breen3. Adverby, Diferent customy.
Дана 2.3.2015. код наставнице хемије Драгане Бабовић 8/2 одељења у Каменици . наставна
јединица Соли.
Дана 2.3.2015. код наставнице биологије Невенке Видојевић 5/2 одељења у Каменици.
Наставна јединица Распростирање плода и семена. Клијање семена.
Дана 2.3.2015. код наставника матеатике Миленка Петровић у 6/2 одељењу у Каменици.
Наставна јединица Проценти.
Дана 3.3.2015 код наставника ликовне културе у 5/1 одељења у Прањанима. Наставна
јединица Облик.
Дана 3.3.2015.код наставнице немачког језика Иване Чоловић у 7/1 одељења у
Прањанима. Наставна јединица Misik als Hobby.
Дана 4.3.2015. код наставнице биологије Јелене Петровић у 8/3 одељењу у Брезни.
Наставна јединица Климатске промене. Ефекти стаклене баште.
Дана 4.3.2015. код наставнице математике Милева Глишић у 6/3 одељењу у Брезни.
Наставна јединица Једначине, неједначине и преценти.
Дана 4.3.2015. код наставнице музичке културе Драгане Ђукановић у 5/3 одељењу у
Бретни. Наставна јединица Сад зиме нише нема.
Дана 5.3.2015. код наставнице Биљане Станковић у 6/2 одељењу у Каменици. Наставна
јединица Lekton 1hAl in die Fevien!.
Дана 11.3.2015. код наставника математике Братислава Средојевића у 5/1 одељењу у
Прањанима. Наставна јединица Једначине.
Дана 11.3.2015. код наставника техничког и инфоратичког образовања Зорана Лекића у
7/1 одељењу у Прањанима. Наставна јединица Обрада метала.
Дана 1.4.2015.код наставника физике Александра Миловановића у 8/1 одељењу у
Прањанима. Наставна јединица Магнетно поље.
Дана 6.4.2015.код наставнице техничког и информатичког образовања Милке Обренић у
8/1 одељењу у Прањанима. Наставна јединица Реализација сопственог пројекта.
Дана 17.4.2015.код учитељице Милене Обрадовић у 1-3-4/8 одељењу у Срезојевцима.
Наставне јединице 1.разред Сабирање и одузимање до 100; 3.разред Време вршења
радње; и 4.разред Неједначине.
Дана 5.3.2015. јавни час из историје код Јелена Александров и Велимир Александров у
малој спортског сали у Прањанима. Тема Србија у Великом рату.

44

Дана 30.3.2015. јавни час код наставника географије Ђура Церанића у малој спортској
сали у Прањанима. Наставна јединица Највеће претње нашој планети је верује да ће неко
други да је спаси.
Дана 8.4.2015. јавни час код Свтлане Алуровић и Јелене Александров у Гимназији
„таковски устанак“ у Горњем Милоновцу. Тема Живот кнегиње Љубице.
Дана 15.5.2015. јавни час код наставнице енглеског језика и верске наставе Бранке
Станојевић у 1-4/7 одељења у Теочину. Тема Ћирилица.
После свалог посећеног часа урађена је анализа и дискусија и разговор са
наставницима и дате су инструкције шта је добро и шта треба да се поправи у раду.
РАД СА УЧЕНИЦИМА

Пружила сам помоћ ученицима у укљушивању у слободне активности, пратила
адаптације ученика 1.и 5.разреда радила сам индивидуално и групно са ученицима који
имају проблема у понашању и учењу.
На смом почетку школске године у сарадњи са одељењским старешинама уочена су
ученици који имају одређених проблема у савладавању наставних садржаја, као и
проблеми у понашању. Са ученицима који имају проблема у понашању , заједно са
одељењским старешином смо примењивале појачан васпитни рад и пратила сам ученике
како на часу тако и у дворишту.
Координатор сам Ученичког парланемта у Прањанима, а сарађујем и са
координаторима група УП у Каменици и Брезни.
У издвојеном одељењу у Брезни орджала сам предавање 13.11.2014. на тему:
„Методе и технике учења „ и „ Радне навике“ за ученике 4. и 5.разреда.
Одржала предавање у матичној школи за ученике од 5-8. разреда на тему: „Правила
понашања дежурних ученика“.
У Каменици сам 3.11.2014. са ученицима другог и четвртог разреда урадила
тестирање брзине читања и ратумевање прочитаног. Ученици четвртог разреда су
напредовали у брзини читања,а слабије у разумевању прочитаног нашта се треба радити.
У Теочину сам 8.12.2014.године са ученицима другог и четврог разреда урадила
тестирање брзине читања и разумевање прочитаног. Резултати су одлични.
У Прањанима сам 6.4.2015.године са ученицима другог и четрвртог разреда
урадила тестирање брзине читања и разумевања прочитаног и рукопс ученика. За другаке
провера писана слова ћирилице, а за четвртаке провера писана слова латинице.
У Брезни сам 16.4.2015.године са ученицима другог и четрвртог разреда урадила
тестирање брзине читања и разумевања прочитаног и рукопс ученика. За другаке провера
писана слова ћирилице, а за четвртаке провера писана слова латинице.
У Срезојевцима сам 17.4.2015.године са ученицом четрвтог разреда урадила
тестирање брзине читања и разумевања прочитаног и рукопс ученика и за четвртаке
провера писана слова латинице.
Тестирање деце за полазак у школи тест ТИП/1 од 18-20.5.2015.године у матичној
школи у Прањанима.
Са ученицима осмог разреда одржала сам предавање о школама и образовним
профилима у Прањанима, Каменици и Брезни.
У трећем и четрвтом разреду урадила сам и реализовала тест знања од 810.6.2015.године.Анализа теста знања урадила сам 12.6.2015.године.
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Са ученицима сам обавила 55 информативних и едукатино-саветоданих разговора.
РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА

Сарадња са родитељима огледа се кроз индивидуални и групни педагошко –
инструктивни рада талентованих ученика, ученика који имају потешкоћа у учењу и
понашању.
У првог полугодишта одржале смо предавање родитељима првог разреда у
матичној школи на тему „Формирање радних навика и грешке који родитељи праве“.
Одзив родитеља је био одличан и допало им се.
У издвојеном одељењу у Брезни одржала сам предавање 13.11.2014.година на тему:
„Технике учења“
У матичној школи и издвојеном одељењу у Каменици на родитељском саставну
30.12.2014.одржаћемо предавање на тему: „ Ко све помаже мом детету на завршном
испиту“, професионална оријентација и школе у мом окружењу.
Израда захтева за Интерресорну комисију, ученика седмог разреда који ради по
ИОП-у. Са наставницима урадили смо Вредновање ИОП-а за ученика који је наставио
школовање у Чачку. Водила сам индивиуалне родитељске састанке у вези са ученицима
којима је потребна помоћ и учењу и раду. Давала подршку родитељима како да раде са
децом и како да им помогну.
У Брези сам одржала Обуку за попуњавање листе жеља за родитеље ученика осмог
разреда 11.6.2015.године.
У Прањанима заједно са психологом сам одржала Обуку за попуњавање листе
жеља за родитеље ученика осмог разреда12.6.2015.
У овој школској години саветодавних разговора са родитељима обавила сам 10.
РАД СА ДИРЕКТОРОМ, ПСИХОЛОГОМ, БИБЛИОТЕКАРОМ, ПЕДАГОШКИМ
АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦОМ УЧЕНИКА

Сарадња са директором школе одвијала се кроз израду Годишњег плана рада школе
( организација рада ( број ученика у школи, кадровска структура, шрпграм и план ПО,
План самовредновања Настава и учење ),израда Ценуса и писање Решења о 40-то часовној
недељи. Рад око норме наставника и додатна задужења. Попуњавање документације око
посете просветног инспектора Слободанке Петровић из општине Горњи
Милановац.Сарадња са директором око опганизовања општинског такмичења из
биологије. Такође око организовања пробног и завршног испита за ученике осмог разреда.
Поделе задужења наставника и подела норме за наредну школску годину. Око припреме
седнице директора који је наставник са пуном и непуном нормом у процентима.Око
увођења тестова знања за ученике нижих разреда. Сарадња око спровођења хуманих
акција са Ученичким парламентом. Организовање наставе у старијим разредима да свако
одељење има своју учионицу , ради очувања школске имовине. Затим око организовања
дежурства ученика –прихваћање обрасца за евиденцију дежурсвра. Као председник
Школског одбора договор око заказивања седнице, дневног редаи све послове око вођења
седница. Присустовала сам предавању директора у извдојена одељења и у Прањанима
ттема: Како учити уз помоћ мапе ума.Попуњавање табела о броју ученика и одељења за
Школску управу Чачак. Сарадња и договор око организације предавања и вези нових
метода и техника учења.Рад на пројектима за ову школску годину, који ће се реализовати
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у школи. Као и позив професора Чачанске Гимназије Владимира Димитријевића, да одржи
предавање о сектама и то ученицима, наставницима и родитељима (остало је за следећу
школску годину.Подршка и одобрење плана стручног усавршавања за школску 20142015.годину. договор око избора семинара за све запослене.
Сарадња са секретаром школе око важечих закона и правилника као полазне основе
школској документацији.Достављање извештаја за Школски одбор у вези са ученицима,
родитељима.Око писање Решења о 40-то часовној радној недељи.У комисији смо за
шефровање и дешифровање тестова за ученике осмог разреда.Сређивање архиве са
подацима који се чувају од пет и више година и трајна. Прегледање школске
документације и актуелних Правилника и Закона који ступају на снагу. Правилници о
наставном плану и програму, Правилнки о школском календару, Правилник о програму
стручних сарадника се налазе код педагога школе. У договору са секретаром и директором
школе задужена сам и за приправнике само у вези вођења школске документације и помоћ
у вези организације часа, како редовне наставе тако и угледних и јавних часова за све
запослене.
Сарадња са шефом рачуноводста око писање предлога финансијског плана за
наредну школску годину . Набавка Двенвика за први и други циклус, књига дежурства
наставника, обрасце за годишњи и оперативни план наставника , стручног часописа
„Педагогија“и организација семинара у нашој школи.Набавке наставних средстава за
наставнике и ученике.
Сарадња са психологом одвијала се кроз разне активности везане за заједничке
послове: предавање за родитеље и ученика. Договор око набавке стручне
литературе.Заједно само урадиле анкете за научно –истраживање са Учитељског
факултета. Резултете са завршног испита. Тест знања смо заједно урадиле. Она за први и
други разред, а ја за трећи и четврти. Заједно са психологом сам урадила анализу
резултата програма Школе без насиља (ученике, наставнике и родитеље).Обуку за
родитеље за попуњавање листе жеља-путем презентације. Материјала за родитеље
будућих првака. Прикупљање података за ученике (пол, путовање, породична
диференцијација, образовност родитеља и запосленост родитеља. Договор око распореда
посете часова.
Сарадња са библиотекаром одвијала се кроз помоћ писање лечног плана
професионалног развоја, извештаја о раду, план стручног усавршавања.Сређивање паноа у
ходнику.Куповина књига за библиотеку. Договор око писање извештаја за Летопис
школе.
Сардања са педагошким асистентом Јасмином Крстовић, одвијала се у пружању
подршке у раду са ученицима који раде по ИОП-у.Као и договор за израду теста знања за
ученика који ради по ИОП-у.Сарадња у вези помоћи која је неопходна за рад са таком
децом. Са децом са којом је радила има успеха у раду и учењу.

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА

Учестовала сам у раду стручним органима школе , Педагошки колегијум, тимова
(координатор тима за област самовредновања Настава и учење, инклузивно образовање у
школи, подршка ученика у учењу и понашању ( ИОП за једног ученика), професионална
оријентација).
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Координатор за изради Школског програма.
Присустовала сам седницама Педагошког колегијума.
Сарађивала сам са осталим координаторима за самовредновање. У пружању
помоћи око обраде статистичких података и прослеђивање података за њихову област.
Ове године пратила се област самовредновања Постигнућа ученика, чији је координатор
Милисавка Бабовић. Као члан инклизивног образовања у школи присустовала сам
састанцима.Урадила са наставницима Вредновање ИОП-а за ученика који је уписао
средњу школу.
Као члан подршке ученика у учењу и понашању помагала сам координатору
тимова у писању педагошког прогила, попуњавање захтева интересорној комисији, помоћ
наставницима у рад са тим ученицима и састављање тестова прилагођени ученицима који
раде по ИОП-у. Сарадња са родитељима у виду подршке и савета.
САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА,
УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Ради што успешнијег остваривања циљева образовно-васпитног рада и добробити
ученика сарађивала сам са надлежним установама и организацијама у окружењу.Сарадња
са представнцима МУП-а, одвијала се кроз учестовање у организовање предавања за
ученике.
Сарадња са просветник инспектором Слободанком Петровић, у вези прегледа
школске документације.
Сарадња са школском управом око израде Ценуса и других образаца као део
школске документације.
Сарадња са Активом Моравичког округа стручних сарадника, присуство
састанцима и радионици која је одржана током школске године у Регионални центар.
Сарадња са средњом школом Машинско – саобраћајној у Чачку у вези ученика који
ради по ИОП-у са измењеним програмима. Огледа се у давању података о ученику и
вредновање његовом рада и учења. У вези програма професионалне оријентације у госте
су нам долазиле следеће школе: Пољопривредна школа из Пожеге, Техничка школа из
Г.Милановца, Гимназија из Г.Милановца и Туоститељско-туристичка школа из Чачка. Ове
школе су ученицима осмог разреда презентовале подручје рада и образовне профиле, као
и могућност за запошљавање и наставак даљег школовања после завршене њихове школе.
Ученици су добилу додатну информацију о школама у окружењи и о избору средње
школе.
Сарадња са предшколском установим „Сунце“ из Горњег Милановца и вртићем у
Прањанима. Огледа се о прижању информација о будућим ђацима. У сарадњи са
васпитачима организовале смо предавање за будуће ђаке и њихове родитеље. Сусрет са
децом јер долазе код педагога и психолога на тестирању. Организовање предавања на
теме: „Срце за цео живот“, „Болест прљавих руку“ и „Вашљивост“.
У току другог полугодишта директор наше школе и директор вртића успоставили су
сарадњу. Шест група предшколске установе посетило је нашу школу и у спортској сали су
одржали спортске активности са својим васпитачима.
ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

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

5.2 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Почетком 2014/15.год. учествовала сам у изради делова Годишњег плана рада школе:
табеле образовни ниво родитеља, путовање ученика од куће до школе, дефицијентност породице ,
план рада стручних сарадника.
Као координатор тима за ИО , заједно са осталим члановима сам израдила план и евалуацију
рада тима за инклузивно образовање и план реализације програма за развој инклузивног
образовања. Учествовала сам у изради плана и евалуације рада тима за заштиту ученика од
насиља и плана реализације програма заштите ученика од насиља, плана за професионалну
оријентацију, плана сарадње са породицом, плана социјалне заштите, плана подршке за
новопридошле ученике, план рада психолога (годишњи и месечни), план стручног усавршавања
психолога, план посете часовима.
Као члан тимова за додатну подршку ученицима учествовала сам у изради педагошког
профила, делова индивидуалног образовног плана (ИОП) за два ученика и
мера
индивидуализације за ученике којима је потребна додатна образовна подршка, као и плана
појачаног васпитног рада са учеником.
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,
анкете о прилагођености на нове школске услове, 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 и огледним часовима,
анализирала резултате завршног испита, иницијалног тестирања.
Јуна 2015.год. сам обавила разредно тестирање знања ученика првог и другог разреда који
ће након квантитативне и квалитативне анализе бити предочени наставницима.
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У циљу унапређивања праћења напредовања и понашања ученика психолог и педагог ажурирају
тзв. педагошки картон за ученике у коме се налазе значајни извештаји, мишљења, резултати
разредних тестирања итд.
Учествовала сам у праћењу и вредновању примене мера индивидуализације за ученике и
ИОП-а за ученика четвртог и петог разреда.
Организовала сам и на Наставничком већу презентовала резултате истраживања у оквиру
програма „Школа без насиља“ које је спроведено јуна 2014.год а којим су обухваћени ученици,
наставници и родитељи. Ажурирала сам формулар за евиденцију насиља првог нивоа за
одељењске старешине и прикупила податке о евидентираним случајевима насиља 1.нивоа за прво
полугодиште. Почетком јуна 2015.год. сам у сарадњи са педагогом спровела анкетирање
наставника,родитеља, ученика 3.,5.,7. разреда који ће након анализе основа за препоруке за
унапређивање безбедоносне ситуације у школи.
Учествовала сам у изради делова извештаја рада школе (извештај тима за ИО, извештај тима
за заштиту ученика од насиља,извештај о реализацији програма социјалне заштите, плана за
новопридошле ученике,плана здравствене заштите,плана ПО,плана рада психолога).
Учествовала сам ,заједно са педагогом, у реализацији истраживања инклузивне праксе за
потребе Учитељског факултета у Ужицу (анкетирање наставника,родитеља,стручних сарадника).

РАД СА НАСТАВНИЦИМА
Током године обавила сам 70 информативна и едукативно- саветодавна разговора са
наставницима у циљу пружања подршке у планирању и реализацији напосредног образовноваспитног рада са ученицима ( нарочито у области прилагођавања рада образовно-васпитним
потребама детета, примене различитих техника учења, избору нових облика, метода и средстава,
ефикасног управљања процесом учења, избора поступака посматрања и праћења напредовања
деце у учењу и развоју, стварања подстицајне атмосфере у групи, развијања конструктивне
комуникације и демократских односа у одељењу (социометрија).
Пружала сам подршку наставницима за рад са децом којима је потребна додатна образовна
подршка , за рад са ученицима изизетних способности и ученицима из осетљивих друштвених
група (саветодавни разговори,препоруке за рад са ученицима и родитељима,избор дидактичких
средстава итд.). Пружала сам подршку наставницима за рад са ученицима код којих је утврђен
психолошки узрок
неуспеха у
достизању захтева образовних стандарда као и појава
неадаптивних облика понашања (ПВР).
Присуствовала сам на 42 редовна часа , након чега су наставницима дате препоруке за
унапређивање рада, посебно са ученицима који имају тешкоћа у усвајању наставних садржаја.
Упознала сам одељењске старешине првог разреда са резултатима испитивања зрелости за
школу а одељењских старешина петог разреда са карактеристикама појединих ученика и
резултатима анкете и социометријског испитивања и дала препоруке за унапређивања адаптације
ученика на школске услове. Наставници су имали могућност да се упознају са резултатима
разредног тестирања знања ученика 2. и 3. разреда. Упознала сам одељенске старешине 8. разреда
и Наставничко веће са професионалним интересовањима ученика и другим карактеристикама од
значаја за усмеравање њиховог професионалног развоја.
Током године сам саветодавно радила са наставницима на замени и приправницима у циљу
што бољег прилагођавања и решавања ситуација из педагошке праксе, стручног усавршавања
наставника (избог семинара на тему мотивације за рад и учење).
РАД СА УЧЕНИЦИМА
50

У првом полугодишту 2014/15.год. учествовала сам у организацији пријема ученика,
праћења процеса адаптације новопридошлих ( 2 ученика) и подршшци деци у превазилажењу
тешкоћа адаптације. У оквиру програма подршке новопридошлим ученицима извршила сам
социометријско испитивање међуљудских односа ученика петог разреда у Прањанима и Каменици
, као и анкетирање и разговоре са ученицима.
Извршила сам процену зрелости 15 предшколаца за полазак у школу.
Учествовала сам
у
идентификовању деце којој је потребна подршка у процесу
васпитања и образовања и осмишљавању и праћењу реализације додатне подршке (ученик
четвртог, петог разреда који раде по ИОП-у и ученици који раде по индивидуализованом
приступу) и пружању подршке ученицима .
Заједно са наставницима , извршена је индентификација талентоване деце и упућивање на
тестирање способности у Регионални центар за таленте, подршка за укључивање у рад центра.
У току године обавила сам 98 информативно и едукативно-саветодавних разговора 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.
Током године обавила сам тзв . превентивне индивидуалне разговоре са ученицима трећег
разреда (септембари првог разреда. Испитивала сам , по потреби, опште и посебне способности
когнитивни стил (7 ученика), особине личности, мотивацију за школско учење и друге
карактеристике ради планирања даљег рада и давања препорука за рад наставницима и
родитељима.
У оквиру програма подршке ученицима одржала сам током октобра 2014.год. предавање
ученицима другог разреда у Прањанима, Каменици, Гојној Гори и Богданици на тему усвајања
радних навика. За ученике четвртог разреда у Каменици, Гојној Гори и Богданици и за ученике
петог разреда у Прањанима и Каменици одржала сам радионицу на тему методе и технике
учења.
У оквиру реализације програма заштите ученика од насиља одржала сам током септембра
4.радионице на тему Како успешно решити конфликт? са ученицима нижих разреда у
Прањанима. Током октобра и новембра месеца у циљу обележавања Дана толеранције за ученике
нижих разреда и петаке одржала сам радионицу на тему „Толеранција“ (играни филм и
дискусија) у Прањанима и издвојеним одељењима. Једном недељно сам пружала подршку
члановима Вршњачког тима да одговоре на питања својих вршњака из сандучета поверења. У
оквиру појачаног васпитног рада учествовала сам у планирању и реализацији планираних
активности за ученика четвртог и седмог разреда.
У оквиру рализације програма здравствене заштите организовала сам предавање за ученике
седмог разреда у Прањанима на тему „Превенција злоупотребе психоактивних супстанци “ које је
одржала психолог Марина Павловић. Јуна 2015.год. одржала сам радионицу са ученицима шестог
разреда на тему „Болести зависности представљене кроз мапу ума “ . Јуна 2015. год. одржала сам
радионицу са ученицама осмог разреда у Прањанима и Каменици на тему „Адолесценција-ризична
понашања“ а са ученицама шестог разреда у Прањанима на тему„Психолошке промене у
пубертету и ризична понашања“ (јун 2015.год.).
У оквиру програма професионалне орјентације новембра 2014.год. организовала сам предавање
психолога Марине Павловић за ученике осмог разреда у Прањанима под називом „Професионална
орјентација-основни појмови“. Током марта и априла 2015.год. одржала сам две радионице 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.Уређивала сам пано на тему ПО у оквиру кога су
представљена различита занимања и информације од користи за избор средње школе.Обавила сам
психолошко испитивање професионалних опредељења и анкетирање ученика ,а након тога
индивидуални саветодавни разговори са ученицима у циљу пружања стручне помоћи при
доношењу одлуке о будућем занимању. Сви ученици, њих 42 је обухваћено психолошким
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испитивањем. Учествовала сам у организацији и реализацији тзв. реалних сусрета са светом рада
где су ученици осмог разреда 4.6.2015.год. у пратњи психолога и педагога школе имали прилику
да посете Дом здравља, апотеку, фризерски салон и вртић у Прањанима и на тај начин се упознају
са захтевима занимања и условима рада. Обавила сам консултације са родитељима ученика са
сметњама у развоју о упућивању на лекарску комисију у циљу избора одговарајућег образовног
профила.

РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
Током првог полугодишта прикупљала сам податаке од родитеља који су од значаја за
упознавање ученика и праћење њиховог развоја , упознавала родитеље са психолошким
карактеристикама њихове деце и пружала саветодавну помоћ у усмеравању њиховог развоја.
Спроводила сам саветодавни рад са родитељима ученика који имају различите тешкоће у развоју,
учењу , понашању . Спроводила сам у више наврата саветодавни рад са родитељима двојице
ученика који се школују по ИОП-у и ученике за које је планиран појачан васпитни рад (2
ученика). Приликом провере спремности ученика за школу прикупила сам од сваког родитеља
податке о ученику и породици и дала препоруке родитељима везане за начине подстицања дечијег
развоја и адаптације на школске услове.
У циљу унапређивања васпитних компетенција родитеља одржала сам, заједно са педагогом
10.10.2014.год. предавање за родитеље ученика првог разреда на тему „Адаптација на школу и
усвајање основних знања и вештина.
За родитеље петака одржала сам предавање на тему Методе и технике учења и адаптација
на предметну наставу у Прањанима 13.11.2015.год. и Каменици 12.11.2014.год. Указано је на
најчешће тешкоће и начине подршке ученицима.
12.5.2015.год. у матичној школи у Прањанима одржана је приредба за предшколце и
родитељски састанак за њихове родитеље и васпитаче коме су присуствовали будући
учитељи,васпитачи,педагошко-психолошка служба. Појаснила сам на који начин се врши и шта
подразумева процена интелектуалне, емоционалне и социјалне зрелости за полазак у школу и дала
савете за унапређивања ових аспеката психичке зрелости, као и начин процене зрелости ученика
који се превремено уписују у школу. Педагошко-психолошка служба је за ту прилику припремила
едукативне брошуре за родитеље.
У оквиру програма професионалне орјентације на родитељском састанку сам одржала
предавање за родитеље ученика осмог разреда у циљу упознавања са програмом професионалне
орјентације (Професионална оријентација на прелазу у средњу школу) и завршног испита
22.1.2015. у Брезни и Прањанима (са педагогом школе). 11. и 12.6.2015.год. на родитељском
састанку , заједно са педагогом и одељењским старешинама упознала сам родитеље са
реализованим и предстојећим активностима у оквиру професионалне оријентације и уписа у
средњу школу. Обавила консултације са родитељима ученика са сметњама у развоју о
упућивању на лекарску комисију у циљу избора одговарајућег образовног профила.
РАД СА ДИРЕКТОРОМ, ПЕДАГОГОМ, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ
ДЕТЕТА
Током школске године сарађивала сам са директором и педагогом на припреми докумената
установе, прегледа, извештаја и анализа. Са педагогом се сарадња одвијала у виду заједничке
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организације и реализације предавања за ученике, родитеље и наставнике, анализа, консултација,
припреми докумената установе (Годишњи план, план стручних сарадника), извештаја и др.
Током године сарађивала сам континуирано са педагошким асистентом Јасмином Крстовић
у циљу што адекватнијег остваривања активности предвиђеним ИОП-ом за ученике.
РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
Током школске године учествовала сам у раду Наставничког већа давањем саопштења,
информисањем о резултатима обављених анализа и препорукама за јачање наставничких
компетенци
(разредно тестирање, истраживање у оквиру програма „Школа без насиља“,
анкетирање петака о прилагођавању на предметну наставу , извештавање о тестирању
способностима талентованих учника,Регионалног састанка за професионалну оријентацију,
реализацији програма за инклузивно образовање и др.).
Учествовала сам на састанцима Педагошког колегијума (записничар ) ,одељењских већа,
стручних већа ,састанцима тима за заштиту ученика од насиља.
Као координатор тима за инклузивно образовање организовала сам редовне састанке тима
. У току школске године одржана су три састанка тима. Учествовала сам у раду тимова за
додатну подршку ( за ученика четвртог и петог разреда).
Члан сам тима који ће од септембра 2015.год. реализовати пројекат за прекограничну
сарадњу школа југоисточне Европе на тему солидарности чији је акценат рад са слепом и
слабовидом децом.
САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА
















Ради што успешнијег остваривања циљева образовно-васпитног рада и добробити
ученика сарађивала сам са надлежним установама и организацијама у окружењу. Сарадња са
представницима МУП-а одвијала се кроз учествовање у реализацији предавања за ученике,
обзиром да није било насиља трећег нивоа.
Током 2014/15.год. сарађивала сам са следећим институцијама:
МУП Горњи Милановац (предавања представника МУП-а –безбедност у саобраћају )
Школа за основно и средње образовање ученика „1.Новембар“ у Чачку (сарадња и консултације са
психологом у циљу остваривања и унапређивања сарадње за ученике)
Интерресорна комисија за процену потреба за додатном подршком за ученике у Горњем
Милановцу и Пожеги
Центар за социјални рад ,Г.Милановац
Одељење за друштвене делатности при општини у Горњем Милановцу и Пожеги ( консултације у
вези пружања додатне подршке за ученике)
Установе и предузећа у Прањанима (посете осмака у оквиру програма ПО)
Психолози у другим установама(образовне установе,здравствене установе) идр.)
Национална служба за запошљавање (реализација програма професионалне орјентације за ученике
осмог разреда, посебно за ученике са посебним потребама)
Регионални центар за стручно усавршавање запослених у образовању,
Регионални центар за таленте у Чачку
Предшколска установа „Сунце“ , Г. Милановац
Школска управа у Чачку,
Основне школе у окружењу
Друштво психолога Србије-подружница у Чачку
ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ,ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
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О свом раду редовно водим евиденцију у следећој документацији:
- дневна евиденција о раду, досије о индивидуалном раду са ученицима ( у оквиру ње и рад са
родитељима и наставницима), материјал који садржи личне податке о ученицима (ИОП –и за
ученике , извештаји), евиденција рада са наставницима , документација о извршеним анализама,
истраживањима, тестирањима, извештаји, друга прописна документација (евиденција стручног
усавршавања и др.).
Детаљнији извештај о стручном усавршавању дат је у посебном образцу , предвиђеном за то.
Психолог школе: Јелена Ђорђевић

5.3 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА ЗА ШКОЛСКУ 2014/ 2015.
ГОДИНУ
Добри пријатељи , добре књиге и чиста савест , то је идеалан живот.
Марк Твен
У времену, у којем се сви запослени труде да одрађују свој део посла како би се школа
кретала у добром смеру, и библиотека даје свој радни допринос различитим активностима.
Планирање и програмирање образовно-васпитног рада
Урадила сам годишњи план рада школског библиотекара ; месечне планове ; план рада
Библиотечке секције ; лични план професионалног развоја за 2014/2015. годину;
Остварена је набавка уџбеника и стручне литературе у складу са потребама ученика и
наставника.
Током септембра месеца формирала сам нову картотеку свих чланова школске
библиотеке ; Са ученицима млађих разреда формирала сам Библиотечку секцију која се
одржавала сваког уторка . Остварена је планирана посета ученика 1. и 2. разреда школској
библиотеци.
Први пут ове године организовала сам обележавање Светског дана здраве хране у нашој
школи са ученицима млађих разреда и њиховим учитељима.
Библиотечку секцију одржавала сам једном седмично као и креативне радионице
повремено у складу са могућностима ученика. Посетила сам 59. Међународни сајам књига
у Београду са колективом наше школе . Одржала сам седницу библиотечког
одбора.Организовала сам два књижевна сусрета.
2.Праћење и вредновање образовно-васпитног рада
Учествовала сам у изради Годишњег плана рада и самовредновању рада школске
библиотеке ; Побољшана је информациона, медијска и информатичка писменост
корисника библиотеке ; У току школске године стручни сарадници користили су стручну
литературу ; Праћено је вредновање читања и коришћења библиотеке код ученика и
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 тематски панои ... ) .
3.Рад са наставницима
Остварена је сарадња са наставницима на промоцији читања ради задовољства кроз све
облике образовно-васпитног рада : набавка шире и уже литературе , посета првака и
другака школској библиотеци и упућивање у коришћење библиотечких услуга.
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Обележена је Дечја недеља. За ученике млађих разреда одржала сам презентацију
,,Конвенција о правима детета“ ; Са члановима секције припремила сам приредбу
,,Добродошлица првацима“ поводом пријема првака у Дечји савез;
Присуствовала сам позоришној представи ,, У цара Тројана козје уши “ у договору са
учитељима ; У сарадњи са наставницом Српског језика
учествовала сам у акцији
,,Трампи књигу “ ; У договору са учитељима нижих разреда у оквиру Часа посвећеног
Вуку Стефановићу Караџићу – ученицима нижих разреда презентовала сам Народне
умотворине. Присуствовала сам часу посвећеном Обележавању Светског дана сећања на
жртве саобраћајних незгода ; Јавном часу поводом обележавања Светског дана борбе
против лова ; Предавању ,, Срце је за цео живот “ ; Присуствовала сам мађионичарској
представи ,, Дечје чаролије “ ; Јавном часу из Историје; Радионици фарбања ускршњих
јаја ; Ускршњој изложби у школи ; Одржала сам презентацију за ученике млађих разреда
,,Сачувајмо планету “ ; Присуствовала сам радионици ,, Рециклажа Тетра Пак амбалаже“
у сарадњи са наставницом Хемије . Остварена је сарадња са наставницом Српског језика
и учитељима (прикупљани су радови за Конкурс који је расписала наша школа поводом
200 година од подизања Другог српског устанка) ; предати су радови за учешће на разним
конкурсима ; уз помоћ библиотекара радови су куцани у школској библиотеци ;
Наставници су информисани о о новим књигама и уважаване су потребе и интересовања
наставника. Учитеље и наставнике обавештавала сам о свим наградним конкурсима ,а на
неким од њих сам и учествовала са члановима секције.
Владе Таловић, ученик 4.разреда, члан Библиотечке секције на литерарном конкурсу који
је расписао Културни центар у Горњем Милановцу и Књижевно друштво ,,Запис “
поводом 200 година од Другог српског устанка освојио је 3. место за песму ,,Таково “ .
Присуствовала сам приредби и додели награда за конкурс Двеста година Другог српског
устанка ; Приредби за пријем будућих првака ; У сарадњи са наставницима Историје и
Географије присуствовала сам 9. школској сцени ,,Живот кнегиње Љубице “ .
Остварена је сарадња са наставницима разредне наставе у одабиру уџбеника за наредну
школску годину као и сарадња са наставницама Српског језика за одабир књига за
награде ученика за крај школске године.
4. Рад са ученицима
Формирана је Библиотечка секција која је одржавана сваког уторка у просторијама
школске библиотеке. Планиране активности остварене су на секцији .
Урадили смо паное : ,, Добродошлица првацима“ , Дечја недеља; Здрава храна ; ,, Срећна
Нова 2015. година “ ; ,, Свети Сава “ ; Међународни дан књиге -2.април; Светски дан
књиге и ауторских права 23. април ; Писање писама 11.мај ;Организовали смо приредбу
,,Добродошлица првацима“ поводом Дечје недеље ; Са члановима секције учествовала
сам у програму за Савиндан извођењем
драмског текста ,, Свети Сава помаже
сиромашној деци“ . Обележили смо Међународни дан књиге драматизованом бајком :
,,Три прасета “ ; Учествовали у приредби за крај школске године драматизацијом текста
,,Босоноги и небо “ .
У току школске године остварен је групни и индивидуални рад ( позајмица књига, рад на
секцији , учешће на конкурсима, рад са ученицима за време одмора, креативне радионице,
коришћење Интернета у школској библиотеци , употреба часописа, лексикона,
енциклопедија ,речника, одабир литературе за писање семинарских радова) ...
5. Рад са родитељима односно старатељима
Сарадња са родитељима одвијала се током читаве школске године. Родитљи су упознати
са радом школског библиотекара са њиховом децом на библиотечкој секцији , креативним
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радионицама , боравком деце у скромном читалачком кутку библиотеке где су се бавили
разним активностима, а све у циљу промоције читања из задовољства и забаве и развијања
читалачких навика ученика.Родитеље сам благовремено обавештавала о задуженим
књигама ученика и постигнут је договор о враћању позајмљених књига.
6.Сарадња са директором, стручним сарадницима,педагочким асистентом
Редовно су размењиване информације и сарадња са педагогом – стручним сарадником у
изради годишњих и месечних планова, писању Дневника рада стручних сарадника ,
формирања портфолија стручних сарадника,праћење и реализација свих активности
везаних за живот и рад школе . Библиотечки одбор предлагао је куповину књига и стручне
литературе за школску библиотеку.Сарадња са директором у вези набавке књига ,
организовања књижевних сусрета, као и свих осталих културних активности у школи и
реализацији образовно-васпитног рада, одвијала се током читаве школске године.
Остварена је сарадња са педагошким асистентом и помоћ у избору литературе.
7. Рад у стручним органима и тимовима
Сарађивала сам са члановима Тима за културне делатности и са њима се увек договарала и
учествовала у свим организованим културним активностима( припремала ученике за
приредбе, уређивала паное, припремала прзентације, писала извештаје , учествовала на
радионицама , изложбама ...Редовно сам присуствовала свим седницама Наставничког
већа као и седницама Стручног већа за разредну наставу.
8. Сарадња са надлежним установама , организацијама, удружењима и јединицама
локалне самоуправе
Сарађивала сам са Градском библиотеком ,, Владислав Петковић- Дис “ у Чачку ;
Регионалним центром у Чачку ; Библиотеком ,, Браћа Настасијевић “ одељење у
Прањанима ; Књижевним друштвом ,, Запис “ из Горњег Милановца ; Сарађивала сам са
издавачким кућама и присуствовала њиховим презентацијама уџбеника: ИК ,,Klett “ –
Београд ; ИК ,, Бигз “ Београд ; ИК ,, Нови Логос “ Београд; песницима Љиљаном
Браловић из Прањана и Николом Стојановић из Крушевца .
9.Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање
Редовно је вођена сва документација : годишњи и месечни планови; дневна и месечна
статистика; обрада и увођење књига ; Летопис школе у писаној и електронској форми;
Дневник рада школског библиотекара ; Стручно сам се усавршавала у установи као и ван
установе. Присуствовала сам састанцима Друштва школских библиотекара ;
Акредитованим семинарима ,, Јачање компетенција школских библиотекара и запослених
у образовању за коришћење ресурса школске библиотеке бр.1 Кат.2014/2016. ; ,, Како
повећати ефикасност и мотивацију за рад и учење рационално-емоционални приступ“ К3.
У оквиру установе остварила сам 72 , а ван установе 32 сатa као и 1 бод на Стручном
скупу.
У књигу инвентара у школској 2014 /2015. години инвентарисала сам 39 купљених и 76
поклоњених књига.
Библиотекар : Гордана Поповић

VI ПОСЕБНИ ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ШКОЛЕ
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ИЗВЕШТАЈ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
Ученички парламент је конституисан 8.9.2014.године. У нашој школи постоји три групе у
оквиру Ученичког парламента и то: у Прањанима на нивоу два разреда имамо 19 чланова, у
Каменици имамо 11 чланова и у Брезни имамо 8 чланова (укупно 38 ученика). Гласањем је
одлучено да председник буде Ксенија Милутиновић 8/1, потпредседник Mина Вукомановић 8/3 и
записничар Милица Милетић 8/2 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.
Одржано је осам састанака. Програм рада Парламента је остварен. Чланови Парламента су
се бавили хуманитарним акцијама, успехом и дисциплином ученика у школи, мерама за
побољшање школског живота, организовањем културно-забавног програма, резултатима
такмичења, праведности у оцењивању, преоптерећености градивом, мишљење о коришћењу
уџбеника за наредну школску годину и др. Чланови Парламента у Прањанима покренули су
акцију прикупљања новца за новогодишње украсе у матичној школи. Школа је купила јелку у
вредности 4.700,00 динара, а ученици су прикупили 4.160,00 динара за украсе. Овој акцији
прикључили су се и координатор Данијела Ракићевић, педагог 720,00 динара, Јелена Александров,
наставница историје 160,00 динара и Јелена Петровић, наставница биологије дала је 10 накита.
Чланови Парламента су се укључили у представљају школе са представом „ Живот
кнегиње Љубице“, поводом 200 година од Другог српског устанка. Били су гости у Гимназији у
Г.Милановцу, Музеју (Ноћ музеја) на телевизији РТС, емисија „ 3 пута 3 плус“.
Активности које су се реализоване у школи у Брезни 19.9.2014.године, обележен је Дан спорта у
коме су учестовали чланови Парламента. Својим добрим примером промовисали су фер-плеј ,
спортски и такмичарски дух. Дечја недеља која се обележава у октобру, обележена је

прављењем паноа, који је сваки разред осмислио и сви радови били су изложени у холу
школе.Чланови Парламента организовали су и израду паноа поводом Дана толеранције.
29.12.2014.године организован је традиционални Новогодишњи турнир и то: У
Прањанима у дисциплини мали фудбал, у Брезни у дисциплини стони –тенис, у Каменици
у дисциплини одбојка. Од прикупљеног новца набављени су пехари.
12.6.2015.године организован је спортски дан поводом завршетка школске године и ђак
генерације је спистила заставу школе.У издвојена одељења Брезна и Каменица
организовали су турнир у стоном тенису и одбојци поводом завршетка школске године, а
награде су обезбеђене на исти начин.
Чланови Парламента су присустовали презентацијама средњих школа и то:
Пољопривредна школа из Пожеге, Техничка школа из Горњег Милановца, Гимназија из
Горњег Милановца и Угоститељско-туристичка школа из Чачка. Са наставницима били су
и ученици који су представили своју школу својим вршљацима. Успостављена је добра
сарадња са школама, наставницима и ученицима. Ученици су добили праве информације
шта их чека у средњој школи.
Чланови Парламента су тражили и добили извештај о ђачком динару од шефа
рачуноводства.
Ученици осмог разреда су задовољно припремали за завршни испит у току целе
школске године.
За Ђака генерације предложили су Ивану Вуковић, без образложења.
Чланови Парламента су на последљој седници анализирали свој рад и закључили
да је могао да буде бољи.
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Координатори Ученичког парламента су задовољни на свим активностима и раду
свих чланова. Рад парламента био је транспарентан и ангажован у свим активностима
рада школе. Радна атмосфера је била изузетно позитивна и погодна за отворену сарадњу и
дебату. Чланови су добро сарађивали и са директором школе.
Координатори :
Данијела Ракићевић, педагог
Светлана Алуровић, наставник
Слободанка Гавриловић, наставник

ИЗВЕШТАЈ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ
У нашој школи остваривање сарадње са породицом реализује се кроз следеће облике и то :
- информативни (усмена и писмена комуникација),
- саветодавна,
- едукативна,
- учешће у реализовању образовно-васпитног рада и
-учешће у одлучивању.
Информативни облик сарадње са породицом реализован је кроз родитељске састанке на
почетку школске године, на првом класификационом периоду, на првом полугодишту, на трећем
класификационом периоду и за крај школске године. одељењске старешине су на родитељским
састанцима информисали родитеље о постигнућима, владању ученика , као и сва битна питања за
раст и развој ученика. Стручни сарадници су са учитељима будућих првака организовали су
родитељски састанак (12.5.2015.) у матичној школи. Педагог је упознао родитеље са процедуром
уписа, потребна документација, предметима у првом разреду (обавезни, обавезно изборни и
факултативни), начином оцењивања (описно) и о процедури за учешће у програму бесплатних
уџбеника, а психолог са тестирањем будућих првака и појмом зрелости за полазак у школу.
Саветодавни облик сарадње са породицом , педагог и психолог су реализовали кроз индивидуалне
и групне развоворе везани са учење, адапрацију ученика, порешкоће у учењу и раду, писању
програма за додатну подршку ученика.
Едукативни облик сарадње са породицом стручни сарадници су одржали предавање за
родитеље ученика првог разреда на тему „Адаптација на школске услове“.. Циљ састанка је био
едукација родитеља о важним аспектима адаптације ученика на школске обавезе, начину рада и
радне навике. Састанак је одржан у матичној школи 10.10.2014.године.
Стручни сарадници су одржали предавање за родитеље ученика петог разреда на тему
„Прилагођавање на предменту наставу“, „Технике учења“. Предавање је реализовано од 1213.11.2014.године у Каменици, Прањанима и Брезни. Циљ предавања је указати родитељима на
најчешће тешкоће у учењу и раду код предметне наставе, Посебно је стављен акценат на технике
учења, унапређивање радних навика обзиром на већи број предмета, обимност градива и
сусретање са новим термина њима непознати. Потребно је да и родитељи „ослушну“, како то учи
њихово дете препознају и помогну на прави начин.
Стручни сарадници заједно са одељењским старешином и предметним наставницима (српски
језик, математика, историја, биологија, хемија, физика и географија-су део завршног испита) су
одржали предавање за родитеље ученика осмог разреда на тему „Професионална оријентација“. У
оквиру ове теме педагог је упознала родитеље о средњим школама у Моравичком округу, као и о
образовним профилима, а психолог о програму професионалне оријентације. Предметни
наставници су се представили родитељима и шта ће они радити са ученицима да се што боље
припреме за завршни испит и подршка родитеља кући.
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Обука за родитеље осмака у вези попуњавања листе жеља, потредна документација за упис у
средњу школи, вредновање општег успеха, такмичења и завршног испита.
Педагошко –психолошка служба спровела је испитивање у вези укљученост ученика, родитеља
чија деца раде по ИОП-у и родитељи чија деца уче са дететом који ради по ИОП-у. Наставници
који предају ученику коме је потребна додатна подршка и ученици осмог разреда по случајном
изорку са Учитељског факултета. (Научне сврхе).
Педагог и психолог спровеле су анкетирање родитеља у оквиру испитивања безбедности школског
окружења програм –Школе без насиља.
Учешће у реализацији образовно-васпитног рада као облик сарадње са породицом
реализовано је кроз Манифестације : „Течински дани“ који су одржани 15.5.2015.године на
Теочину. Учитељица заједно са наставницама српског и енглеског језика припрелили су програм
на коме је присустовао и председник општине Горњег Милановца, „Митровски дани“ у Брезни
који се се одржали 8.11.2014.године. родитељи су учестовали у припремају хране за госте.
Учешће у одлучивању као облик сарадње са породицом реализовано је на састанку Савета
родитеља која је одржана 22.6.2015.године. Родитељи су се договорили да од продаје секундарних
сировина опреме учионицу са новим клупама, столицама и ормарима за ученике.
На седници Школског одбора усвојио Две измене Финансијског плана установе.
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Дечија недеља – Извештај
Поводом обележавања Дечије недеље, ученици другог, трећег и четвртог разреда у Теочину су
приредили краћи културно-забавни програм у сарадњи са учитељицом за предшколце.
Представили су се песмом и игром, припремљеним рецитацијама и шаљивим драмским текстом.
Такође, и стиховима песме о школи коју су написали на једном од часова српског језика.
Школа без насиља
Ми смо мала дружина села Теочина.
Сваки дан за нас је само права игра.
Ми учимо цео час – то не ствара проблеме.
Када дође прави час свак знање са своје гране бере.
Оловка је наша сабља са њом слова ловимо.
Сабљом нашом оно што не знамо убијамо.
Волимо школу, волимо знање и увек смо за играње.
У нашој школи је увек тако и нема насиља никако!
Након завршеног програма ученици су поклонили
честитке уз најлепше жеље да буду веома успешни
ђаци прваци са примерним владањем.
Своју креативност су доказали и на заједничком
плакату на тему – Дечија недеља у Теочину.

Извештај, Дечија недеља
Од 6. до 12. октобра 2014.
Ове године у оквиру Дечије недеље имали смо следеће активности:
- разговор о томе шта је то Дечија недеља и зашто се обележава,
- прављење паноа,
- дружење и заједничко цртање ученика из Брезне и Срезојеваца на школском
игралишту,
- гледање представе у „Цара Тројана козје уши“.
Одељенке старешине:
Милена Обрадовић,
Ненад Тешовић
ДЕЧИЈА НЕДЕЉА
ОД 6.ДО 12. ОКТОБРА 2014.ГОДИНЕ

Ове године , у складу са релевантним међународним и националним документима и
позитивним прописима Дечја недеља посвећује посебну пажњу оснаживању
породице,подстицању климе за остваривање права сваког детета да одраста у породичном
окружењу.
Стога, Програм активности у 2014.години одвија се под мотом :
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СВАКО ДЕТЕ СРЕЋНОГ ЛИЦА ЧУВА ЈЕДНА ПОРОДИЦА

ЦИЉЕВИ :
-

Скретање пажње најшире јавности на права и потребе деце ;
Указивање на одговорност коју породица, школа, државе и њене институције имају
у заштити деце и остваривању њихових права;

Подстицање интересорне и интерсекторске сарадње у стварању услова за поштовање
права и општи развој сваког детета.
Дечију недељу у нашој школи обележиће ученици млађих разреда са својим
учитељима, библиотекаром и учитељицом из продуженог боравка низом разноврсних
активности.
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ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ
у нашој школи

Понедељак:Штанд дечјих права –презентација дечјих права

Уторак: Шарени полигон– игре спретности

Среда: Пријем ђаку прваку – приредба за ученике првог разреда

Четвртак: Позоришна представа ,, У цара Тројана козје уши“

Петак: Слике на плочнику – шаљемо поруку одраслима: ,,Свако дете
срећног лица чува једна породица“;
Ликовне и литерарне радионице на тему ,,Породица“

Субота: Довршавање радова код куће

Недеља: Волим своју школу – прослава Дана школе; изложба дечјих
ликовних и литерарних радова на тему ,, Породица“
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ПОНЕДЕЉАК, 6.10.1014.године:

Дечја недеља у нашој школи је почела презентацијом за ученике од првог до
четвртог разреда коју је припремила библиотекар школеГорданаПоповић, под називом
Конвенција о правима детета. Ученици првог разреда су имали прилику да се упознају, а
остали да се подсете својих права али и обавеза.Посебно је скренута пажња на

толеранцију, једнакост, другарство, сарадњу...
УТОРАК, 7.10.1014.године:
Други дан обелележавања Дечје недеље протекао је веома весело.Ученици су уживали у
играма на полигону спретности. Савлађивање низа препрека (прелазак преко клупица,
ношење лопте у крилу провлачење кроз обручеве, трка у џаковима...) изазвало је пуно
смеха и радости.Уз присуство такмичарског духа и фер-плеј игре учиниле су да и
победници и побеђени буду подједнако срећни и задовољни када је игра завршена.
СРЕДА, 8.102014.
Трећи дан обележавања Дечје недеље је
посвећен ђацима првацима.Ученици другог, трећег
и четвртог разреда су заједно са библиотекаром
ГорданомПоповић и својим учитељима, улепшали
првацима овај дан.Припремили су им приредбу у
којој су певали, глумили, рецитовали... Изненађење
је било потпуно када су првацима подељени
пакетићи са школским прибором и слаткишима.
И најмлађи ђаци су се својим друговима
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реванширали тако што су за њих певали и рецитовали.
Данашњи дан је у школи за млађе ученике протекао у сјајном расположењу.
ЧЕТВРТАК, 9.10.2014. ГОДИНЕ
Поводом обележавања Дечјене деље, данас је у нашој школи гостовао позоришни
глумацМилутин Јевђенијевић Гиги.Он је за ученике млађих разреда одиграо представу ,,
У цараТројана козје уши“.
Кроз занимљиву драматизацију глумца и аутора представе, ученици су се упознали
са садржајем ове занимљиве народне бајке.Заједно са глумцем су певали, аплаудирали,
смејали се...Најзанимљивије је било када су и сами глумили.
Представа је оставила изузетан утисак на ученике, па је код њих пробудила жељу
да опет посете позориште.

ПЕТАК, 10.10.2014. ГОДИНЕ
Данас су наши учениц и кредама у боји шарали трг у центру Прањана. Мноштвом
интересантних цртежа и занимљивих порука украсили су овај простор и уједно послали
поруку одраслима да желе да одрастају срећно у својим породицама. Шаренило боја које
је остало иза њих говори нам да они јесу срећна деца.

Радионицом на тему,,Породица“ наставили смо активности поводом обележавања Дечје
недеље. Ученици су током ове недеље већ пуно разговарали на ову тему , па им
инспирација није недостајала.Групни рад на папирима великог формата ученицима се
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допао, па је настало пуно добрих радова. Договарали су се , размењивали идеје и уживали
у заједничком раду.
СУБОТА, 11.10.2014.године
Шести дан обележавања Дечје недеље је протекао у завршавању радова са радионице на
тему Породица. Својим лепим цртежима, ученици су нам показали да живе у складном и
срећном окружењу.У ходнику школе је постављена и изложба ових радова.
НЕДЕЉА, 12.10.2014.године
У нашој школи је прославом Дана школе под мотом ,,Волим своју школу“, уједно
завршено и обележавање Дечје недеље. Ученици старијих разреда су припремили програм
који су приказали присутним гостима. У хору, рециталу, драмској представи и на крају у
свирању трубача сви су уживали.
Ученици су показали да је школа пријатно
место где се првенствено стичу нова знања, али се и дружи, пева, игра...
По завршетку приредбе, подељене су захвалнице свима који су се истакли својим
радом у предходној години, а гости су имали прилику и да виде изложбу ученичких
радова.

Реализатори:
Разредне старешине млађих разреда из Прањана- ДраганАлуровић, МирјанаМаћић,
Бранка Рајчевић, Славица Јевтовић, наставница продуженог боравка Снежана Голубов и
библиотекар Гордана Поповић

ИЗВЕШТАЈ О ПРОСЛАВИ ДАНА ШКОЛЕ
Основна школа“ Иво Андрић“ Прањани је
у недељу
12.октобра прославила свој
156.рођендан.Наставница српског језика Горица Ристановић са тимом осмислила је и припремила
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пригодну приредбу.У току програма, који је трајао 30 минута,ученици су певали,рецитовали и
глумили.
У гостима су нам били представници Школске управе из Чачка в.д. начелника школске управе
Слађана Мијатовић и Рада Каранац.Поред њих у гостима су нам били представници Савета
родитеља,Школског одбора,Месне заједнице ,родитељи,директор ТШ“Јован Жујовић“ господин
Драган Петровић, Миодраг Кнежевић из ОШ“Петар Лековић“ из Пожеге,директорка Регионалног
центра Горица Станојевић и пензионери.Нашим колегиницама које су отишле у пензију( Ружа
Лозо,Мирјана Стојковић и Наталија Јелисијевић) Милена Томовић-председник синдиката ,уручила
је пригодне поклоне(сребрне огрлице).
По завршетку програма присутне је поздравио директор школе Зоран Пантовић који је овом
приликом
уручио
захвалнице
наставницима
који
су
имали
успеха
на
такмичењима,учитељима,педагошко-психолошкој служби ,шефу рачуноводства, секретару школе
као и помоћним радницима.Том приликом је истакао да су сви заједно као један тим заслужни што
школа успешно функционише.
На крају је за званице припремљен коктел добродошлице и закуска коју су једним делом
финансирали наставници.Они су за ову прилику издвојили по 500 динара.
ИЗВЕШТАЈ О ПРЕДСТАВИ ЗА ДЕЦУ
Поводом Дечје недеље организовао сам посету глумца Милутина Јевђенијевић –Гигија који је
нашим ученицима одиграо представу“У цара Тројана козје уши“.Представа је одиграна
9.10.2014.године.
Прво је гостовао у Брезни где су представу погледали ученици из Брезне,Теочина и
Срезојевац.Потом је представу играо у Каменици и на крају гостово је у Прањанима.Укупно 85
ученика је погледало представу.
Представа је едукативна и интерактивна што се деци посебно допало.Повезана је са српским
језиком,историјом и народном традицијом.То је на неки начин био и час глуме где су ученици
добили одређене улоге и упутства како треба да дочарају одређене ликове.То је изазвало пуно
смеха међу децом и присутним наставницима.
Договорено је да на пролеће одигра нову представу коју је урадио са својом драмском групом ,а
посвећена је ученицима старијих разреда.
Извештај – МИТРОВДАН
Дана 08.11.2014.год. црква и школа у Брезни су свечано обележили свој дан, Митровдан. Уз звуке
трубе, приредбу која је била посвећена Другом српском устанку, ученици Брезне су приредили
програм заједно са својим наставницима. Такође, учешће су имали и ученици Теочина и
Срезојеваца са припремљеним песмама у сарадњи са својим учитељицама о горе наведеној теми.
Својим учешћем дали су допринос обележавању Дана школе у Брезни.
Уз закуску и коктел, дружење се наставило после програма у просторијама школе.
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ИЗВЕШТАЈ О ПРОСЛАВИ 100 ГОДИНА КОЛУБАРСКЕ БИТКЕ
Основна школа „Иво Андрић“ Прањани,издвојено одељење у Богданици симболично је обележило
јубилеј 100 година од битке на Колубари.
Наиме,Планинарско друштво Србије организовало је симболичан марш стазама српских
ратника.Од три групе планинара које симболизују три српске армије,једна је кренула из Овчар
бање и ноћила је у Богданици у школи.
Школа им је припремила малу закуску и пиће,као и дрва за ватру.Трубачки оркестар школе је
дочекао планинаре са композивијом „Марш на Дрину“ што је изазвало посебне емоције код
присутних планинара.
Неколико мештана је дошло да их поздрави и подржи у овом њиховом подухвату.
Раде Кнежевић се обратио присутнима .Поред речи захвалности за топлу
добродошлицу,присутнима је укратко испричао историјске чињенице о овом подухвату српске
војске.Био је то својеврстан час историје .Затим је доделио захвалнице школи у Богданици и
трубачком оркестру.
Потом се присутнима обартио Зоран Пантовић који је поздравио планинаре и пожелео им пријатан
боравак у школи.Нагласио је да му је посебна жеља била да их сачекају трубачи ,јер је труба
будила српског војника,оглашавала повечерје,позивала у јуриш ,свирала на свадбама и
весељима.На крају им је пожелео да истрају у овом маршу и да стигну живи и здрави до Лазаревца
где ће бити централна прослава посвећена овом јубилеју.
Дан здраве хране, 16.октобар
Дан здраве хране, 16.октобар, обележен је и у
нашој школи.
Ученици млађих разреда из Прањана су у
продуженом боравку цртали на тему - Здрава храна, и у
ходнику школе поставили изложбу својих радова.
Најзанимљивији део за наше мале ђаке је била
изложба здраве хране. Сви ученици од 1.до 4.разреда су
од куће донели по нешто. Тако се на столу нашло:
паприке, парадајза, краставаца, цвекле, али и печурака,
сира, кајмака, слатке и слане зимнице и разноврсног
воћа – јабука, крушака, грожђа, поморанџи, мандарина,
банана, ананаса, смокви...
Изложбу је отворила библиотекар школе Гордана
Поповић, скренувши ученицима пажњу колико је важно
да се бринемо о свом здрављу и да једемо здраву храну.
Након тога су сви са уживањем дегустирали оно што су донели.

Прањани, 16.10.2014.

Реализатори:
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Разредне старешине од 1.до 4.разреда: Драган Алуровић, Мирјана Маћић, Бранка
Рајчевић, Славица Јевтовић, библиотекар – Гордана Поповић, наставница продуженог
боравка Снежана Голубов и вероучитељ Никола Гавриловић

Час посвећен Вуку Стефановићу Караџићу

Поводом обележавања 127 година од рођења Вука Стефановића Караџића,
6.11.2014.године, ученици млађих разреда у школи у Прањанима су заједно са својим
учитељима и библиотекаром посветили час српског језика овом великану.
Након разговора о Вуку С. Караџићу, ученицима је приказан и филм који говори о
његовом животу и делу, а затим и презентација народних умотворина које је Вук
сакупљао.
На овом часу, старији ученици су се подсетили, а млађи упознали са значајем рада
Вука С. Караџића за језик и књижевност нашег народа.

Реализатори: Разредне старешине од 1.до 4.разреда: Драган Алуровић, Мирјана Маћић,
Бранка Рајчевић, Славица Јевтовић, библиотекар – Гордана Поповић

ИЗВЕШТАЈ О ПРОСЛАВИ 70 ГОДИНА МИСИЈЕ „ХАЛИЈАРД“
У понедељак 22.9.2014.године обележена је седамдесетогодишњица мисије „Халијард“.То је
сећање на највећу акцију спасавања савезничких пилота у Другом светском рату.
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Свечаности су присуствовали професор Оливер Антић,изасланик Председника Томислава
Николића,заменик америчког амбасадора господин Гордон Дугуд,председник фондације
„Халијард“ господин Џон Капело,представници војске Србије и САД-а,представници
Општине,Школске управе Чачак,потомци америчких пилота као и многи други гости.
После полагања венаца на спомен обележје на Галовићима ,где је био аеродрум,гости су посетили
цркву и школу.Испред школе их је дочекао трубачки оркестар школе,а директор им је пожелео
добродошлицу.Потом су погледали поставку мисије „Халијард“ и придружили се на коктелу
добродошлице.
У спортској сали чију су изградњу помогли представници америчке амбасаде,одиграна је
пријатељска утакмица између ФК“Брезак“ и представника амбасаде.Утакмицу је пратио велики
број ученика,родитеља као других гостију.Домаћин је победио са 7 према 4.
По завршетку посете представници америчке амбасаде су се захвалили на организацији и пријему
који је школа организовала.
ИЗВЕШТАЈ О ПРОСЛАВИ СВЕТОГ САВЕ 27.1.2015.ГОДИНЕ
И ове године школска слава Свети Сава је достојанствено прослављена у нашој школи.Свечана
академија почела је у 10 часова.Тим за културне делатности школе,на челу са Горицом
Ристановић,припремио је пригодан програм у трајању од 45 минута.Сечење славског колача
извршио је свештеник прањански Војислав Рисимовић.
Домаћини славе су били ученици осмог разреда са својим разредним старешином Велимиром
Александровим и дректорм школе Зораном Пантовић.Сви су учествовали са по 1 000 динара
.Новац је утрошен за
припрему свечаног
ручка.У гостима су нам били
родитељи,пензионери,представници школског одбора и савета родитеља.
Поред прославе у Прањанима ,прославе су одржане и у Брезни,Срезојевцима и Каменици.
Директор школе је у свом обраћању подсетио да Свети Сава позива на слогу,што се чује у једном
стиху Светосавске химне.Он је истакао да у оваквим приликама увек позива на јединство између
наставника и родитеља јер сви су на истом задатку.Посебно је истакао хуманост која се испољила
у две акције у којима је прикупљено око 190 000 динара .100 000 динара је уплаћено угроженима
од поплава,а око 90 000 динара је уплаћено породици која је остала без једног свог члана.
Прослава школске славе Свети Сава
Школска слава Свети Сава обележена је у цркви Св.Димитрија у Брезни. Ученици Теочина,
заједно са својом учитељицом и ученицима и наставницима школе у Брезни присуствовали су
литургији у цркви. После, завршене литургије ученици су рецитовали песме о животу и раду
Светог Саве.
Месни свештеник цркве у Брезни поводом школске славе даривао је ученицима поклон пакетиће.
Обележавањем школске славе Свети Сава подстичемо код ученика ширење љубави и поштовања
према српству и отаџбини.
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Маскенбал у нашој школи
КУД ,,Абрашевић“ из Чачка, по 21.пут организује ову прелепу манифестацију у
школама и вртићима широм Моравичког округа.
Ученици наше школе се увек радо одазову и у великом броју учествују на маскенбалу.
Креативност ученика, наставника, васпитача и родитеља је дошла до изражаја и овог пута, јер је
кроз школу продефиловало преко 40 прелепих маски које су носила деца из вртића, ученици из
матичне школе и из издвојених одељења из Гојне Горе, Каменице, Коштунића и Теочина.
Маске: Прело, Гусар, Црвенкапе, Вила, Вештица, Дух, Ноћ, Кишни облак, Страшило, Баба
и деда, кукурузна њива, Пољско цвеће.. само су неке од маски које су жири и посетиоци са
одушевљењем пратили.
Жири, у саставу представника ,,Абрашевића“ и из наше школе, је изабрао 20 маски које ће
нас представљати на главном Фестивалу маски у Чачку 28.2.2015.године.
Светски дан сећања на жртве саобраћајних незгода
Уједињене нације су 26. октобра 2005. године усвојиле резолуцију којом позивају на обележавање
треће недеље новембра, као Светског дана сећања на жртве саобраћајних незгода. На тај начин се
јавности скреће пажња на саобраћајне незгоде, и мере које се могу предузети да се оне спрече.
Такође, обележавање Светског дана сећања на жртве саобраћајних незгода је прилика да се
институције и друштво подсете на одговорност, да се истакне значај јавне свести о последицама
саобраћајних незгода. У Републици Србији се овај дан традиционално обележава од 2007. године.
Час посвећен безбедном понашању у саобраћају је практичан и пригодан начин да се овај дан
обележи и у свим школама у Републици Србији.
У нашој школи овај дан смо обележили 14.11.2014. тако што смо први школски час посветили овој
теми. Ученици I, II, III и IV разреда из Прањана, најпре су упознати са разлогом обележавања
овог дана.Посебна пажња је усмерена на њихово понашање у саобраћају: како се крећу од куће до
школе, да ли пешаче или их неко довози, да ли на овом путу често морају да прелазе улицу, да ли
пролазе места на којима се не осећају безбедно (којих се плаше), где се играју и да ли се икада
играју у близини коловоза, и сл.
Посебно су истакнуте технике које деца треба да користе у саобраћају, пре свега као пешаци –где
се прелази улица (увек на пешачком прелазу, на зелено светло, уколико постоји семафор), како се
прелази улица (увек прво стану, затим погледају лево-десно-лево, ако нема аутомобила прелазе
нормалном брзином, не журећи), како се крећу у близини коловоза, у групи или појединачно
(никада нема трчања, међусобног јурења, истрчавања на коловоз), како се крећу у ноћним и
условима слабе видљивости (ношењем светлоодбојних одевних предмета, прслука или наруквица),
како се крећу тамо где нема тротоара
(увек левом страном пута, тако да им
аутомобили наилазе у сусрет)... Када је
реч о њима као путницима, пажњу треба
усмерити ка томе како се правилно
понаша у аутомобилу – седи се увек
позади (до 12. године живота), везује се
појас, седи се мирно, без померања,
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играња и сметања возачу. Када је реч о вожњи бицикла, важно је истаћи да је увек најбоље да
бицикл возе у друштву старије особе, а ако старијих нема, да бицикл увек возе на игралиштима,
далеко од коловоза.

Ученицима је приказан и кратки филм Агенције за безбедност саобраћаја Пажљивко.
Након одгледаногфилма, ученици су веома активно дискуовали на ову тему, износили
своја запажања и искуства.
Нека правила понашања и интересантне ситуације реализоване су и методом
демонстрације.
Важно је истаћи да је саобраћајно образовање у овом узрасту веома важно, како у погледу
стицања знања, тако и у погледу изградње исправних ставова и понашања.
Час реализовали: учитељи Драган Алуровић, Мирја Маћић, Бранка Рајчевић, Славица
Јевтовић, библиотекар Гордана Поповић и учитељица из продуженог боравка Снежана
Голубов.
Мађионичар у нашој школи

Данас је у нашој школи гостовао Чаробњак Феникс, са представом ,,Дечје чаролије“.
На велико одушевљење ученика од првог до четвртог разреда, показивао је разне
мађионичарске трикове. Уз помоћ чаробног штапића, чаробних речи, чаробног праха, боја
итд., уводио је мале гледаоце у необичан свет чаролије. Они су са великим задовољством
и пажњом пратили све што се дешавало током представе. Ипак, најзанимљивије је било
када је неколико ученика помагало мађионичару.Тад су све Фениксове чаролије заиста
постале Дечје чаролије.
Представа се завршила великим аплаузом и жељом ученика да поново угосте
мађионичара.
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Учитељи: Драган Алуровић, Мирјана Маћић, Бранка Рајчевић, Славица Јевтовић, Снежана
Голубов и библиотекар Гордана Поповић
Приредба – Дан жена
У понедељак, 09.03.2015.год. одржана је приредба у издвојеном одељењу у Теочину поводом Дана
жена.
У сарадњи са својом васпитачицом и учитељицом ученици су реализовали приредбу посвећену
мамама и бакама. Уз најлепше стихове, песме, честитке и цвет пренели су поруку захвалности и
љубави својим најбрижнијим особама. Веома емотивни писани састави нису изостали ни овог
пута. Маме, баке и остали присутни су аплаудирали уз свој најлепши осмех бодрећи своју децу.
Уз закуску и добро расположење дружење се после програма наставило у просторијама школе.

Ускршња радионица
Дана 07.04.2015.год. у издвојеном одељењу у Теочину је реализована радионица поводом Ускрса.
Најлепши и најрадоснији посао у претпразничном расположењу је фарбање јаја.
Ученици су украшавали јаја од гипса, темперама и воденим бојама, техникама њима прикладним.
На овој радионици се могло видети да уметност шарања јаја захтева стрпљење и даровитост у шта
су нас убедили и сами ученици. Свако јаје је имало своју јарку боју и шару на различите начине.
Као резултат свога рада ученици су направили малу изложбу шарених јаја у својој учионици.

ПРИЈЕМ ЂАКУ ПРВАКУ
Дана 12.05.2015. године у школи у Прањанима одржано је дружење са будућим првацима и
њиховим родитељима. На ово дружење позвани су и будући прваци који ће похађати први разред у
издвојеним одељењима, њихови родитељи и будући учитељи.
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Ученици 4,разреда из Прањана пригодном приредбом отворили су дружење. Певало се,
говорили своји стихови, глумило, свирало...На крају програма су својим будућим другарима
уручили честитке које су сами правили; на њима исписали краће лепе жеље за полазак у школу.
Педагог школе, Данијела Ракићевић, се обратила родитељима и дала им информације у
вези уписа у први разред, набавке уџбеника и сл.
Психолог, Јелена Ђорђевић, је своје излагање посветила зрелости деце за полазак у школу
и тестирању које очекује будуће прваке.
На крају су се сви учитељи будућих првака кратко представили деци и родитељима и
упутили им лепе жеље за полазак у школу.

Прањани, 14. 05. 2015.

Наставник: Славица Јевтовић

Очистимо наш град и општину
Ученици и наставници Основне школе „Иво Андрић“ у Каменици учествовали су у акцији
„Очистимо наш град и општину“. Акција је организована 3.4.2015.године.
Очишћено је и уређено школско двориште, део око реке Каменице и варошица Каменица.
Наоружани рукавицама и кесама, учесници ове акције покупили су доста пластичних кеса,
лименки ,стаклених флаша, папирног отпада.
Свима нам је циљ да сачувамо животну средину, па ћемо радо учествовати и у наредним
акцијама овакве врсте.

Акција „УРЕДИМО НАШ ГРАД И ОПШТИНУ“
Дана 03.04.2015.год. реализована је акција уређења и чишћења школског дворишта и околини
школе у Теочину са почетком у 9h.
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Учесници акције били су ученици који похађају предшколски програм са својом васпитачицом
Јованом Дмитровић и ученици од првог до четвртог разреда са својом учитељицом Аном
Петровић.
За прикупљање отпада било је обезбеђено неколико пари рукавица и пластичних врећа.
Ова акција има за циљ- очување животне средине и развијање еколошке свести код ученика.
Активним учествовањем у решавању еколошких проблема у природи постижу се и остварују
циљеви васпитања за заштиту, обнављање и унапређивање животне средине.
Ученици су показали и доказали позитивне емоције према природи свога села, као и неговању
смисла за уочавање лепог у природи.
Акција је завршена у 11h.

прављење Новогодишњих украса

Дана 16. 12. 2014. године у Срезојевцима, ученици првог разреда, трећег разреда,
четвртог разреда, као и предшколци, су правили Новогодишње украсе од материјала који
може да се рециклира. Пројекат је рађен у оквиру Еко школе.
Ученици су користили следеће материјале:
Пластичне флаше, новине, папир, колаж папир, картон, темпере, фломастере, цд-ове,
тканину, лепак, сијалице, дугмиће и чепове од флаша. Украси су послати на такмичење у
Горњи Милановац.
Освојена је награда за најшаренију јелку.
Одељенски старешина:
Милена Обрадовић

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОМ ЧАСУ ПОВОДОМ ДАНА ДРЖАВНОСТИ СРБИЈЕ
Дана 12. 02. 2015. године за време петог часа наставница историје Ивана Милекић одржала је час
посвећен Дану државности Србије. Часу су присуствовали сви ученици од првог до осмог разреда
издвојеног одељења у Брезни основне школе „Иво Андрић“ – Прањани као и наставници који су
тог дана били у школи.
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Ивана Милекић,
наставница историје

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕТИ АМЕРИЧКИХ СТУДЕНАТА
Дана 20.1.2015.године нашу школу су посетили амерички студенти заједно са својим
професором.Осим преводиоца ,са њима је дошла госпођа Катарина Лазић,помоћник председника
општине Љиг.
Они су најпре погледали изложбу која је посвећена мисији“Халијард“.Директор школе их је
упознао са Прањанима,са изградњом Дома здравља „Џон Кингсбури“ и са сарадњом нашег места
са Америком.Такође директор школе их је упознао са појмом српске славе и обичајима везаним за
славу,пошто је тога дана био свети Јован .
Потом су погледали филм посвећен мисији“Халијард“ у трајању од тридесет минута.Они никада
нису чули за ову мисију па је интересовање било велико.Затим су присуствовали коктелу
добродошлице који је школа организовала.
На крају су обишли Галовиће и спомен –комплекс који се налази на месту некадашњег аеродрума
,са кога су полетали авиони.Том приликом је спашено око 500 савезничких пилота.
ИЗВЕШТАЈ О ПРОТИВПОЖАРНОЈ КОНТРОЛИ ПРОТИВПАНИЧНЕ РАСВЕТЕ
Дана 6.10.2014.године извршена је контрола противпаничне расвете.Контрола је почела у 14:30.У
контроли су учествовали Зоран Пантовић,Драгослав Жижовић и Радован Поповић.
Струја у школи је искључена у 14:30.Затим је комисија обишла сва места где се налази
противпожарна заштита.Констатовано је да све лампице раде.Обилазак школе и хале трајао је 10
минута,након чега је укључена струја у школи.
Директор школе
Зоран Пантовић

Извештај са прославе школске славе
Савиндан

Дана 27. 1. 2015. године у организацији Основне школе
„Иво Андрић“ Прањани, издвојено одељење у
Срезојевцима, одржана је прослава Светога Саве,
школске славе.
Програм активности:
Уторак, 27. 1. 2015. у 12h ломљење колача;
Колач су
ломили свештеник, домаћин славе, директор школе и
ученици.
У 12:20h– гледање документарног филма посвећеном
Светом Сави.
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У 12:35h– програм који су спремили ученици са наставником.
У програму су учествовали и прдшколци из Теочина са васпитачицом Јованом
Дмитровић, као и бивши и будући ђаци ове школе.
Програм се састојао из рецитовања песмица, народних прича, глуме и на крају певање
Химне Светом Сави.
После програма сви присутни гости су остали на коктелу који је почео у 13:30 h.На
прославу школске славе су позвани сви мештани села, будући и бивши ученици наше
школе, ученици и мештани из Теочина, колектив ОШ „Иво Андрић“ Прањани и мештани
села Срезојевци.
Приредби је присуствовао велики број гостију, као и новинари „Таковских новина“.
Одељенски старешина: Милена Обрадовић

Извештај са кроса (општинског)
4. 10. 2014.године
Дана 4. 10. 2014. године у организацији Црвеног крста из Горњег Милановца на
Атлетском стадиону, одржан је крос ученика основних школа, предшколских установа и
средњих школа, на којем су учествовали и ученици наше школе који су то право стекли на
изборном школском кросу.
Из издвојеног одељења у Срезојевцима учествовало је укупно петоро деце, и то: један
предшколац, један ученик првог разреда два ученика трећег разреда и један ученик
четвртог разреда.
Такмичење је уз лепо време успешно обављено. Од ученика су учествовали:
Ленка Вујанић, IV
Ђорђе Вујанић, III
Младен Рубаковић, III
Милица Марковић, I
Милица Вујанић, предшколско
По завршетку такмичења организованим превозом агенције Матовић уз обавезно
свраћање у Интерекс, уз весело расположење, без икаквих успутних проблема, вратили се
кући.
6. 10. 2014.
Одељенски старешина:
Милена Обрадовић
Крос РТС „Кроз Србију“

Дана 15.05.2015.год. у 10h у школском дворишту у Теочину одржан је Крос РТС „Кроз
Србију“ за ученике првог, другог, трећег и четвртог разреда. Министарство просвете,
науке и технолошког развоја је иницијатор и покровитељ овогодишње манифестације.
Сви ученици су показали љубав према атлетици и веома изражен такмичарски дух.Брзина
кретања, спретности, издржљивости је циљ, који је био остварен.
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Прва места освојили су: Ивана Весковић(први разред), Лазар Брковић(други разред),
Горан Вучковић(трећи разред) и Немања Сарић(четврти разред).
Ове учеснике са запаженим резултатима поздравили смо великим аплаузом
15.05.2015.
Ана Петровић
Представа „Чаробни штапић“

Дана 03.03.2015.год.одржана је представа у ОШ „Иво Андрић“ Прањани издвојеном
одељењу у Брезни за ученике Брезне, Теочина и Срезојеваца. Подстицај и инспирација су
неопходни деци у учењу и игри.
Глумац је веома духовито и занимљиво уз помоћ чаробног штапића, чаробних речи које је
изводио гласом, покретом и уз помоћ појединих ученика успео да реализује представу.
Овај штапић нам је помогао да направимо од једне обичне мараме – три, које су
различитих боја, а користећи у раду чаробне речи, а девојчица која има црну косу постане
црвенокоса, да од геометријских тела добијемо једно велико срце црвене боје, као и
могућност дечака да снесе јаје...
Смех и радост ученика и осталих присутних били су најбољи показатељ лепог
расположења.

Сајам књига – извештај
Дана 01.11.2014.год.посетили смо 59. Међународни сајам књига у Београду.
Уз богатство и разноликост програма и изложби уживали смо са књигама у рукама.Сајам
књига је и прилика да се подсетимо истинских вредности и књизи дамо велики значај.
Истичући слоган под којим на овогодишњем Сајму књига наступа Земља, почасни гост је
Народна Република Кина: „Књига продубљује пријатељство, сарадња гради будућност“.
На Међународном сајму књига представило се око 400 издавача из Србије, око 70
издавача из иностранства и око 290 наслова представљала је НРКина.
Уочили смо да је на штанду Завод био велики број издања посвећен друштвеним наукама,
посебно уџбеници и научне монографије из области филозофије, социологије, педагогије
и психологије.
Пажњу нам је скренуло и предавање мр Бранка Поповића из Ужица о сценској и филмској
уметности за децу.
Бројне Сликовнице мамиле су малишане да погледају, купе и обогате своју библиотеку.
Са пуно позитивних утисака и чињеницом да заиста није било књиге, а да се у њој нешто
добро не нађе кренули смона сајам књига.
У разговору са колегама потврдили смо сви заједно да је књига права посластица, а
показатељ тога је и мноштво књига које смо понели са собом, као и велики одзив
наставника наше школе.Укупно двадесет наших колега посетило је овогодишњи Сајам
књига у Београду.
Извештај о радио емисији Радија Београд први програм“ТРИ ПУТА ТРИ ПЛУС“

Дана 18.5.2015.године из школе у Прањанима емитована је уживо емисија Радо
Београда“Три пута три плус“,аутора Весне Ћоровић Бутрић.
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У емисији су учествовали ученици школе из Срезојеваца са учитељицом Миленом
Обрадовић,Мина Вукомановић ,ученица осмог разреда из Брезне и директор школе Зоран
Пантовић.
Емисија је конципирана тако да обрађује три теме И ТО:
-Обетина или прислава-Спасовдан
-Отворена сеоска школа и рад у комбинованом одељењу
-Живот кнегиње Љубице
Емисија је почела у 13 часова и трајала је сат времена.На све три теме су говорили
учесници емисије.
По завршетку емисије снимљен је материјал из сценског приказа „Живот кнегиње
Љубице“ који су извеле ученице осмог разреда Ксенија Милутиновић и ивана Вуковић.
Многобројни позиви по завршетку емисије говоре да је она у потпуности успела.
Директор школе
Зоран Пантовић

Конкурс ,,Крв живот значи“

Црвени крст је и ове године расписао литерарни и ликовни конкурс под називом ,,Крв
живот знчи“, у трајању од 2.2.2015. до 30.3.2015.године. Ученици наше школе су и овог
пута учествовали и остварили запажене резултате:
Литерарни радови
У категорији млађих разреда:
1.место - Алекса Савић, 2.р.Коштунићи
2.место – Анђела Старчевић, 2.р. Прањани
3.место – Марија Мирковић, 2.р. Прањани
Похвала – Теодора Станојевић, 2.р. Прањани
У категорији старијих разреда:
1. место – Ненад Милосављевић, 6.р. Прањани
3. место – Слађана Марковић, 7.р. Прањани

Ликовни радови:
2.место – Јана Трнавац, 4.р. Г.Гора
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Мирјана Маћић,
Представник Црвеног крста ОШ ,,Иво Андрић“, Прањани

ПОСЕТЕ БОТАНИЧКОЈ БАШТИ И ХЕМИЈСКОМ ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ
У суботу 28.03.2015.године осамнаест ученика наше школе ОШ ,,Иво Андрић'' седмог и
осмог разреда, наставница биологије Јелена Петровић и наставница хемије Драгана Бабовић
посетили су ботаничку башту и у оквиру промоције хемијског факултета учествовали на
радионицама, презентацијама огледа и предавању и посетили хемијски музеј.
У посети ботаничкој башти ученици су посетили стаклену башту где су могли видети
различите биљне представнике из Азије, Африке, Америке, Европе, затим пустињске биљке и
представнике карактеристичне врсте кишних тропских шума. Уз предавача ученици су научили
значајне особине тих биљних врста, услове у којима они могу да опстану, као и најважније
представнике заштићених врста. Потом су ученици посетили Јапански врт где су се кроз причу
предавача упознали са традицијом Јапана. Могли су ући у ,, чајну собу'' и видети карактеристично
језеро за њих и њихово традиционално дрво-јапанска трешња. Шетњом кроз парк ботаничке баште
сазнали су о њеној историји, како је настала и ко ју је основао. Виделу су најстарији храст у
Србији, панчићеву оморику, секвоју и још много интересантних стабала.
У посети промоције хемијског факултета ученици су присуствовали радионици ,,Твоја
храна биће твој лек'' где су могли научити о значају здраве исхране, о здравим намирницима,
учествовати у дискусији. Потом су посетили хемијско-историјски музеј где је представљен живот
и рад најзначајнијег Српског хемичара Симе Лозанића. У музеју се ученици могли видети
различите супстанце, прибор и посуђе од алхемије па све до данас.
У холу факултета су биле презентације хемијских огледа у којима су ученици могли
учествовати. Сазнали су како се прави кока кола, колико је штетна због својих састојака и видети
доказне реакције присуства тих састојака. Видели су како се добијају различити естри и парфеми
од њих, као и апаратуру и сам процес дестилације, потом су могли цртати по стаклу чије би боја
касније кристалисала, видети како лимун производи струју, како се од соли прелазних метала могу
изводити интересатни огледи познати као ,,морско дно'' и још доста различитих и интересантних
огледа.
У амфитеатру одржано је предавање ,,Страна тела у организму човека''. Предавач је била
др.Љуба Мандић. На предавању смо сазнали шта се дешава у нашем организму са храном
третираном различитим пољопривредним супстанцама, како се таква храна разграђује у
организму, какве су последице уношења таквих намирница.
Подносилац извештаја
Драгана Бабовић
Квиз – Римомилионер
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После наставе дана 17. 10. 2014. године, одржали смо квиз знања под називом
Римомилионер. Квиз смо оргнизовали са циљем да се ученици у исто време забаве и да
науче нешто ново. Квиз је направљен на презентацији и ученици су уз добру забаву
одговарали на постављена питања. Повратну информацију су добијали на презентацији.
Римомилионер је квиз који смо направили по узору на квиз „Милионер“. Питања су везана
за арапске и римске цифре које су ученици учили на часовима математике.
У Срезојевцима,Одељенски старешина:
17. 10. 2014. Милена Обрадовић
НОВОГОДИШЊА ПРИРЕДБА

Дана 22.01.2015.год.реализована је приредба у Теочину поводом новогодишњих и
божићних празника и успешног завршетка првог полугодишта школске 2014/2015.год.
Уз песму и игру, драмски текст, најлепше стихове о предстојећим празницима, велику
радост уз ђачку књижицу представљао је новогодишњи пакетић.Господин Душко
Брковић, бивши ученик школе у Теочину је поводом Нове године посетио нашу школу и
обрадовао ученике донацијом слатких и сланих производа „СОКО ШТАРК“. Уз најлепшу
новогодишњу честитку и велики аплауз ученици су поздравили уваженог госта и
искористили прилику да га позову на нашу манифестацију „Теочински дани“ која се
одржава у априлу да буде гост.
А, да бивши ученици радо помињу и срцем долазе у школу у којој су учили и провели
најлепше школске дане у свом родном завичају, ма где живели сада, показао нам је и
доказао својим великим гестом господин Брковић.
Уз слатку закуску дружење се наставило у просторијама школе после програма.
22.01.2015.

Ана Петровић

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Током школске 2014/15.год. ученици активно учествују у ученичким организацијама .
Ученици 7. и 8. разреда активно су учествовали у раду Ђачког парламента, где су имали прилике
да дају своја мишљења о различитим аспектима школског живота и предлажу решења неких, за
њих важних питања. Ученици старијих разреда , који су чланови Вршњачког тима пружали су
подршку вршњацима у решавању њихових проблема, путем сандучета поверења и организовали
различите акције,пре свега фер-плеј турнире у циљу промовисања ненасилне комуникације.
Одељењске старешине , путем различитих активности, пре свега кроз радионице на часовима
одељењске заједнице и приредбе настојале да промовишу солидарност, толеранцију, ненасиље.
Психолог је са ученицима млађих разреда одржао радионице на тему решавања конфликата а у
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циљу обележавања Дана толеранције играни филм и дискусију на ту тему са ученицима од првог
до петог разреда. Дечја недеља је обележена упознавањем са дечјим правима и различитим
активностима током целе седмице.
За ученике из осетљивих група (ученици са посебним потребама, који живе у социјално
нестимулативној средини итд. ) , школа
, пре свега, одељењске старешине, педагошкопсихолошка служба, дирктор школе, настоји да пружи подршку у виду саветодавног рада и
подршке,
пружања
додатне
образовне
подршке,
упућивања
на
институције
(социјалне,здравствене) које им могу помоћи да остваре своја права.
Школа је за ученике који су трећерођени, ученике са посебним потребама, ученике из непотпуних
породица (самохрани родитељи) обезбедила бесплатну кухињу и превоз. Школа је организовала
акцију прикупљања новца за породицу ученика због смртног случаја.
Ученици са посебним потребама су добили дидактичка и наставна средства како би се унапредило
пружање додатне образовне подршке.
Црвени крст Г. Милановца је за десеторо ученика пешака из наше школе обезбедио бесплатно
летовање у Црној Гори.
Наши ученици ће заједно са ученицима из Хрватске учествовати у пројекту за централну Европу
на тему солидарности који акценат ставља на рад са слепом и слабовидом децом. Већина
активности биће реализована наредне године у Г. Милановцу уз подршку партнера из локалне
самоуправе (Црвени крст, Културни центар, здравствене установе, локална самоуправа).
Ученици су имали могућност да путем пројекта Министарства просвете добију умањен износ за
уџбенике за наредну школску годину.
По потреби школа сарађује и са установама локалне заједнице за бригу о деци и социјалној
заштити (Црвени крст, Интерресорна комисија за процену потреба за додатном подршком за
ученике, Центар за социјални рад, МУП , здравствене установе итд.).
Школа ће настојати да и даље унапређује програм социјалне заштите, посебно подршку
ученицима из осетљивих група.
Август 2015.год.

Психолог школе
Јелена Ђорђевић

VII ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
ЗАПОСЛЕНИХ
У професионални развој наставника и стручних сарадника спада стално стручно усавршавање,
развијање компетенција ради бољег обављања посла, унапређивање нивоа постигнућа ученика.
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Стално стручно усавршавање остварује се:






Угледним часовима са дискусијом и анализом,
Излагањем програма и семинара на састанцима стручних већа са обавезном дискусијом
и анализом,
Остваривањем пројеката, истраживања,
Похађање акредитованих семинара који се налазе у Каталогу
Разним активностима које организује Министарство –стручни скупови, зимске школе,
програме обуке...

Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и
стручних сарадника („Сл.гласник РС“, бр.13/2012.). Поред 120 бодова, које морамо да сакупимо за
5 година, односно у оквиру пуног радног времена наставник, васпитач и стручни сарадник има 68
сати годишње различитих облика стручног усавршавања, од чега је 24 сата одобрених програма и
стручних скупова, а 44 сата стручног усавршавања у установи (изведено из Решења о 40-то
часовној радној недењи).
На нивоу школе реализован је план стручног усавршавања и то кроз следеће активности:


























Посета Америчке амбасаде и приказ филма „Мисија Халијард“ ;
Обележавање „Дечије недеље“;
Позоришна представа „У цара Тројана козје уши“;-Позорише из Чачака;
Обележавање Светског дана хране;
Посета Сајму књига;
Час посвећен Вуку Стефановићу Карџићу
Обележавање Светског дана на сећање на жртве саобраћајних незгода;
Обележавање Светског дана борбе против лова;
Предавање „Срце за цео живот“-предшколска установа „Сунце“;
Јавни час –Дан безбедног интернета;
Маскенбал;
Пезентација уџбеника издавачке куће „Клет“, „БИГЗ“, „Логос“, „Завод“;
Мађионичарска представа „Дечије чаролије“;
Јавни час из историје –Стододишњица Пврог светског рата“
Књижевни сусрет са дечијим песником Николом Стојановићем;
Јавни час –екологија;
Обележавање Међународног дана књиге за децу;
Радионица фарбање Ускршњих јаја;
Ускршња изложба;
Обележавање Дана планете Земље;
Радионица рециклажа употребљене Тетра Пак амбалаже у школи;
Дан Пријама будућем ђаку прваку;
9 Школска сцена „Вашар у Тополи“ и „Живот књегиње Љубице“;
Позоришна представа „Пустоловци“
Актив географа;
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Посета фестивалу науке и технике;
Педавања „Холокаусту-70 година касније“-Гимназија Чачак;
Иложба „Србија 1914“;
Ноћ музеја „Живот књегиње Љубице“ Горњи Милановац;
Учешће у радио емисију „Три плус три“;
Учешће на завршном испиту;
Прослава Дана школе;
Прослава Савиндана;
Прослава „Теочински дани“
Прослава „Митровдански дани у Брезни“
Прослава „Илиндана у Каменици
Шаховски турнир у Богданици;
Учешће на општинском, окружном, републичком такмичењу;
Учешће на литерарним, ликовним конкурсима;

Од свих ових наведених активности запослени су према норми радног времена остварили
потребан број сати сталног стручног усавршавања.
Стручно усавршавање ван установе
Стручним усавршавањем ван установе обухваћено је 41 запослених, од тога : 1директор, 3
стручна сарадника, 23 наставника и 14 учитеља.
У школи је реализован семинар за све наставнике и стручне сараднике на тему „Како повећати
ефикасност и мотивацију за рад и учење (рационално –емотивни приступ“(К3П5) из компетенције
3, односно компетенције за подршку личности ученика и приоритета 5-учење да се учи и
развијање мотивације да се учи.
На семинари је било 32 запослена.
Име и презиме
наставника

Зоран Пантовић

Гордана Поповић

Данијела
Ракићевић

Јелена Ђорђевић

Назив стручног усавршавања

Време
реализације

Улога директора у процесу
образовања
Како повећати ефикасност и
мотивацију за рад и учење
(рационално-емотивни приступ
Јачање компетенција школских
библиотекара и запослених у
образовању за коришћење ресурса
школске библиотеке бр.1
Кат.2014/2015.
Како повећати ефикасност и
мотивацију за рад и учење
(рационално-емотивни приступ

25-27.5.2015.

присуство

3

13-14.6.2015.

присуство

24

Стручни
скуп
Семинар

8

Семинар

присуство

24

Семинар

Зашто је важно самовредновае ученица
и ученика –стручнио скуп

18.2.2015.

присуство

1

присуство

24

Стручни
скуп
Семинар

13-14.6.2015.

присуство

24

Семинар

19.10.2014.

присуство

8

Семинар

Како повећати ефикасност и
мотивацију за рад и учење
(рационално-емотивни приступ
Како повећати ефикасност и
мотивацију за рад и учење
(рационално-емотивни приступ
Примена радионице на родитељским

2.11.2014.

Начин
учестовања

Број
сати

Облик
стручног
усавршавања

присуство
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Александар
Миловановић

Биљана
Станковић
Бранка Станојевић

састанцима у савременој образовно –
васпитној установи
Стручни скуп: Зашто је важно
самовредновање ученица и ученика

присуство

1

13-14.6.2015.

присуство

24

Стручни
скуп
Семинар

13-14.6.2015.

присуство

24

Семинар

13-14.6.2015.

присуство
присуство

6
24

Семинар
Семинар

29.8.2015.

присуство

8

Семинар

1.12.2014.

присуство

2

1.12.2014.

присуство

1

28.2.2015.

присуство

7

Стручни
скуп
Стручни
скуп
Семинар

присуство

24

Семинар

присуство

1

1.12.2014.

присуство
присуство

8
1

2.11.2014

присуство

8

Стручни
скуп
Семинар
Стручни
скуп
Семинар

19.2.2015.

присуство

3

Стручни
скуп

4.12.2012.

присуство

1

1.12.2012.

присуство

1

Зашто је важно самовредновање
ученица и ученика
Свако може нешто

1.12.2014.

присуство

1

2.11.2014.

Обука наставника за ГВ

29.8.2015.

Међународни семинар –Тренери за
победе
Сртучни скуп: Школа и популациона
политика

9.10.2014.

присуство
присуство
присуство

8
8
8

Стручни
скуп
Стручни
скуп
Стручни
скуп
Семинар
Семинар
Семинар

20.5.2015.

присуство

1

Обука наставника за ГВ
Како повећати ефикасност и
мотивацију за рад и учење
(рационално-емотивни приступ

29.8.2015.
13-14.6.2015.

присуство
присуство

8
24

Улога директора у процесу
образовања
Како повећати ефикасност и
мотивацију за рад и учење
(рационално-емотивни приступ

25-27.5.2015.

присуство

3

присуство

24

Стручни скуп: Зашто је важно
самовредновање ученица и ученика
Стручни скуп Зашто је важно
самовредновање ученица и ученика“

1.12.2014.

присуство

1

1.12.2014.

присуство

1

Како повећати ефикасност и
мотивацију за рад и учење
(рационално-емотивни приступ
Како повећати ефикасност и
мотивацију за рад и учење
(рационално-емотивни приступ
Oxford University Press ELT konferenciji

Како повећати ефикасност и
мотивацију за рад и учење
(рационално-емотивни приступ
Обука наставника за ГВ
Братислав
Средојевић
Велимир
Александров

Стручни скуп Географија за шести
разред
Стручни скуп Зашто је важно
самовредновање ученица и ученика
Јубилеј поводом 150.година рођења
Јована Цвијића

Како повећати ефикасност и
мотивацију за рад и учење
(рационално-емотивни приступ
Стручни скуп: Зашто је важно
самовредновање ученица и ученика“

Горица
Ристановић

Дејан Јеверица
Драгана Бабовић

Душан Симовић

Душан
Милосављевић
Ђуро Церанић
Зоран Лекић
Ивана Милекић
Ивана Чоловић
Јелена
Александров

Обука наставника за ГВ
Стручни скуп: Зашто је важно
самовредновање ученица и ученика“
Свако може нешто „програм личног и
професионалног развоја запослених у
образовању
Стручни скуп : „Програм обуке за
припрему и спровођење такмичења у
изражајном читању“
Стручни скуп: Унапређивање и вођење
школске документације
Стрес меџмент

1.12.2014.

7.2.2015.

13-14.6.2015.

1.12.2014.

29.8.2015.

Стручни
скуп
Семинар
Семинар

Стручни
скуп
Семинар
Стручни
скуп
Стручни
скуп
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Јелена Петровић

Милева Глишић

Милка Обренић

Милољуб
Ристановић
Мирјана Матовић
Невенка
Видојевић

Никола
Гавриловић
Светлана
Алуровић

Слободанка
Гавриловић

Тамара

Индивидуализација и диференцијација
као модел наставне праксе
Велике годишњице у Српској историји
(1914/15. 1815.)-истраживање и дилеме
Водич за управљање стресом и
негативним емоцијама код просветних
радника

29-30.11.2014.

присуство

16

Семинар

1.2.2015.

присуство

8

Семинар

7.3.2015.

присуство

8

Семинар

Како повећати ефикасност и
мотивацију за рад и учење
(рационално-емотивни приступ
Зашто је важно самовредновање
ученица и ученика
Како повећати ефикасност и
мотивацију за рад и учење
(рационално-емотивни приступ
Зашто је важно самовредновање
ученица и ученика
Како повећати ефикасност и
мотивацију за рад и учење
(рационално-емотивни приступ
Зашто је важно самовредновање
ученица и ученика
Квалитет уџбеника и његово
коришћење
Каква питања воде до знања

13-14.6.2015.

присуство

24

Семинар

1.12.2014.

присуство

1

13-14.6.2015.

присуство

24

Стручни
скуп
Семинар

1.12.2014.

присуство

1

13-14.6.2015.

присуство

24

Стручни
скуп
Семинар

1.12.2014.

1

3.12.2012.

1

4.12.2013.

1

Примена информатичких
технологија у настави ТИо –
иновативни приступ са практичним
примерима
Како повећати ефикасност и
мотивацију за рад и учење
(рационално-емотивни приступ
Како повећати ефикасност и
мотивацију за рад и учење
(рационално-емотивни приступ
Како повећати ефикасност и
мотивацију за рад и учење
(рационално-емотивни приступ
Зашто је важно самовредновање
ученица и ученика
Како повећати ефикасност и
мотивацију за рад и учење
(рационално-емотивни приступ
Интердисциплонована наставаШта биологија и хемија имају
заједничко
Развионица – Настава и учење
Унутрашњи свет образовања
Стручни скуп: Зашто је важно
самовредновање ученица и ученика
Стручни скуп: примена уџбеника у
наставни
Како повећати ефикасност и
мотивацију за рад и учење
(рационално-емотивни приступ
Стручни скуп: Зашто је важно
самовредновање ученица и ученика
Како повећати ефикасност и
мотивацију за рад и учење
(рационално-емотивни приступ

4-5.4.2015.

16

Стручни
скуп
Стручни
скуп
Стручни
скуп
Семинар

Свако може нешто

13-14.6.2015.

присуство

24

Семинар

13-14.6.2015.

присуство

24

Семинар

13-14.6.2015.

присуство

24

Семинар

1.12.2014.

присуство

1

13-14.6.2015.

присуство

24

Стручни
скуп
Семинар

20.9.2014.

присуство

8

Семинар

4.10.2014.
13.10.2014.
1.12.2014.

присуство
присуство
присуство

16
8
1

10.2.25015.

присуство

1

13-14.6.2015.

присуство

24

Семинар
Семинар
Стручни
скуп
Стручни
скуп
Семинар

1.12.2014.

присуство

1

13-14.6.2015.

присуство

24

Стручни
скуп
Семинар

2.11.2014.

присуство

8

Семинар
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Богдановић
Ана Миловановић

Ана Петровић

Бојан Ђуровић

Бранка Рајчевић

Вера Трнавац

Драган Алуровић
Милена Томовић

Милена
Обрадовић
Милисавка
Бабовић
Мирјана Маћић

Ненад Тешовић

Ружица Томанић

Славица Јевтовић

Снежана Голубов

Зашто је важно самовредновање
ученица и ученика
Како повећати ефикасност и
мотивацију за рад и учење
(рационално-емотивни приступ
Активирајмо ученике подстицајним
задацима
Како повећати ефикасност и
мотивацију за рад и учење
(рационално-емотивни приступ

1.12.2014.

присуство

1

13-14.6.2015.

присуство

24

Стручни
скуп
Семинар

14.3.2015.

присуство

8

Семинар

13-14.6.2015.

присуство

24

Семинар

Свако може нешто

2.11.2014.

13-14.6.2015.

присуство
присуство

8

Како повећати ефикасност и
мотивацију за рад и учење
(рационално-емотивни приступ
Стручни скуп: Зашто је важно
самовредновање ученица и ученика
Како повећати ефикасност и
мотивацију за рад и учење
(рационално-емотивни приступ
Стручни скуп: Зашто је важно
самовредновање ученица и ученика
Како повећати ефикасност и
мотивацију за рад и учење
(рационално-емотивни приступ
Како повећати ефикасност и
мотивацију за рад и учење
(рационално-емотивни приступ
Како повећати ефикасност и
мотивацију за рад и учење
(рационално-емотивни приступ
Активирајмо ученике подстицајним
задацима
Како повећати ефикасност и
мотивацију за рад и учење
(рационално-емотивни приступ
Како повећати ефикасност и
мотивацију за рад и учење
(рационално-емотивни приступ
Стручни скуп: Зашто је важно
самовредновање ученица и ученика
Како повећати ефикасност и
мотивацију за рад и учење
(рационално-емотивни приступ
Како повећати ефикасност и
мотивацију за рад и учење
(рационално-емотивни приступ
Стручни скуп: Зашто је важно
самовредновање ученица и ученика
Како повећати ефикасност и
мотивацију за рад и учење
(рационално-емотивни приступ

24

Семинар
Семинар

1.12.2014.

присуство

1

13-14.6.2015.

присуство

24

1.12.2014.

присуство

1

13-14.6.2015.

присуство

24

Стручни
скуп
Семинар

13-14.6.2015.

присуство

24

Семинар

13-14.6.2015.

присуство

24

Семинар

присуство

8

Семинар

13-14.6.2015.

присуство

24

Семинар

13-14.6.2015.

присуство

24

Семинар

1.12.2014.

присуство

1

13-14.6.2015.

присуство

24

Стручни
скуп
Семинар

13-14.6.2015.

присуство

24

Семинар

1.12.2014.

присуство

1

13-14.6.2015.

присуство

24

Стручни
скуп
Семинар

Стручни скуп: Зашто је важно
самовредновање ученица и ученика
Стручни скуп: „Читај срцем“

18.2.2015.

присуство

1

19.2.2015.

присуство

3

Како повећати ефикасност и
мотивацију за рад и учење
(рационално-емотивни приступ

13-14.6.2015.

присуство

24

Стручни
скуп
Стручни
скуп
Семинар

Целодневна наставаи продужени
боравак – будућност наше школе

12.12.2014.

присуство

8

Семинар

Како повећати ефикасност и

13-14.6.2015.

присуство

24

Семинар

14.3.2015.

Стручни
скуп
Семинар
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мотивацију за рад и учење
(рационално-емотивни приступ

Прањани, 15.9.2015.године

Координатор тима за СУ
Данијела Ракићевић, педагог

VIII ИЗВЕШТАЈ О ПРЕГЛЕДУ ШКОЛСКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
-ДНЕВНИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
-ДНЕВНИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА
-ДНЕВНИКА ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА И
-ГОДИШЊИ И ОПЕРАТИВНИ ПЛАНОВИ НАСТАВНИКА
У школској 2014-2015.укупно имамо наставника 28, учитеља 14 (13 у настави и један у
продужени боравак), 3 сртучна сатадника ( педагог, психолог и библиотекар).
Дневници образовно –васпитног рада су прегледани и то:
1.Мирјана Маћић одељењски старешина 2/1 одељења у Прањанима све је уредно урађено. Сви
Записници са Одељењског већа, Записници са родитељског састанка су уписани и табеле су све
попуњене.
2.Бранка Рајчевић одељењски старешина 3/1 одељења у Прањанима све је уредно урађено. Сви
Записници са Одељењског већа, Записници са родитељског састанка су уписани и табеле су све
попуњене.
3.Славица Јевтовић одељењски старешина 4/1 одељења у Прањанима све је уредно урађено. Сви
Записници са Одељењског већа, Записници са родитељског састанка су уписани и табеле су све
попуњене.
4. Горица Ристановић одељењски старешина 5/1 одељења у Прањанима примећено је:
- на 8 страни наставници нису уписали свој предмет и уџбенике који користе и то за следеће
предмете: физичко васпитање, изабрани спорт, техничко и информатичко образовање и
информатика.
Одељењски старешина је све уредно урадила. Има Засписник са Одељењског Већа, Записник са
родитељског састанка и табеле су попуњене.
5.Милољуб Ристановић одељењски старешина 6/1 одељења у Прањанима примећено је:
- на 8 страни наставник није уписао свој предмет и уџбенике који користи и то: физичко
васпитање и изабрани спорт.
-на 18 страни насравник енглеског језика (Евиденција писмених задатака ) за први и други није
уписама средњу оцену.Наложене корекције је урадио.
Има Засписник са Одељењског већа, Записник са родитељског састанка и тебеле су попуњене.
6.Зоран Лекић одељењски старешина 7/1 одељења у Прањанима урадио је корекцију која је
наложена. Има Засписнике са Одељењског већа, Записнике са родитељског састанка и табеле су
попуњене.
7.Велимир Александров одељењскистарешина 8/1 одељења у Прањанима примећено је:
- на 8 страни наставник није уписао свој предмет и уџбенике који користи и то: физичко
васпитање и изабрани спорт.
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Одељењски старешина све је уредно урадио. Има Засписнике са Одељењског већа, Записнике са
родитељског састанка и табеле су све попуњене.
8. Милисавка Бабовић одељењски старешина 1-3/2 одељења у Каменици све је уредно урађено.
Сви Записници са Одељењског већа, Записници са родитељског састанка су уписани и табеле су
све попуњене.У оба Дневника ОВ рада.
9. Бојан Ђуровић одељењски старешина 2-4/2 одељења у Каменици примећено је:
-на 109 страни Табела успех по предметима, није уписао оцене за друго полугође и 31.8.
Има Записнике са Одељењског већа, Засписнике са родитељског састанка и табеле су остале
попуњене.
10. Мирјана Матовић одељењски старешина 5/2 одељења у Каменици све је уредно урађено. Сви
Записници са Одељењског већа, Записници са родитељског састанка су уписани и табеле су све
попуњене.
11. Ђуро Церанић одељењски старешина 7/1 одељења у Каменици примећено је:
-на 6 стани није уписано наставу водио до__,
-на 10 страни нема планираних четири писнема задатка из математике
12. Слободанка Гавриловић одељењски старешина 8/2 одељења у Каменици је уредно урађено.
Сви Записници са Одељењског већа, Записници са родитељског састанка су уписани и табеле су
све попуњене.
13. Ненад Тешовић одељењски старешина 1-4/3 одељења у Брезни у сва три дневника све је
уредно урађено. Сви Записници са Одељењског већа, Записници са родитељског састанка су
уписани и табеле су све попуњене.
14. Милка Обренић одељењски старешина 5/3 одељења у Брезни примећено је:
-на 19 страни нусу уписана постигнућа ученика са контролен вежбе из немачког језика.
Одељењски старешина све је уредно урадио. Има Засписнике са Одељењског већа, Записнике са
родитељског састанка и табеле су све попуњене.
15. Дејан Јеветица одељењски старешина 6/3 одељења у Брезни све је уредно урађено. Сви
Записници са Одељењског већа, Записници са родитељског састанка су уписани и табеле су све
попуњене.
16. Светлана Алуровић одељењски старешина 7/3 одељења у Брезни све је уредно урађено. Сви
Записници са Одељењског већа, Записници са родитељског састанка су уписани и табеле су све
попуњене.
17. Милева Глишић одељењски старешина 8/3 одељења у Брезни све је уредно урађено. Сви
Записници са Одељењског већа, Записници са родитељског састанка су уписани и табеле су све
попуњене.
18. Вера Трнавац одељењски стерешина 1-4/4 одељења у Гојној Гори примећено је:
-на 7 страни није уписано предмет и уџбенике који користи за први разред лепо писање и у другом
– четвртом разреду народна традиција и физичко васпитање.
Остало је све уредно попуњено. . Сви Записници са Одељењског већа, Записници са родитељског
састанка су уписани и табеле су све попуњене.
19. Ружица Томанић одељењски старешина 3/5 одељења у Богданици све је уредно урађено. Сви
Записници са Одељењског већа, Записници са родитељског састанка су уписани и табеле су све
попуњене.
20. Ана Миловановић одељењски старешина 2/6 одељења у Коштунићима све је уредно урађено.
Сви Записници са Одељењског већа, Записници са родитељског састанка су уписани и табеле су
све попуњене.
21. Ана Петровић одељењски старешина 1-4/7 одељења у Теочину у првачком дневнику није
уписала описне оцене са преводнице из ОШ „Свети Сава“ Г.Милановца (педагог је попунила). У
трећачком дневнику није уписала оцене са преводнице из ОШ „Свети Сава“Г. Милановца (
педагог је попунила). Све остало је уредно урађено. Сви Записници са Одељењског већа,
Записници са родитељског састанка су уписани и табеле су све попуњене.
22.Милена Обрадовић одељењски старешина 1-4/8 одељења у Срезојевцима примећено је:
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-на 144 стани написала је Записник одељењског већа –Записник Наставничког већа (22.6.2015.)и
дневни ред са Наставничког већа. Све остало је уредно урађено. Сви Записници са Одељењског
већа, Записници са родитељског састанка су уписани и табеле су све попуњене.
23. Милена Томовић одељењски старешина 1-4/5 одељења у Богданици све је уредно урађено.
Сви Записници са Одељењског већа, Записници са родитељског састанка су уписани и табеле су
све попуњене у оба дневника.
24. Драган Алуровић одељењски старешина 1/1 одељења у Прањанима све је уредно урађено.
Сви Записници са Одељењског већа, Записници са родитељског састанка су уписани и табеле су
све попуњене.
25. Миленко Петровић одељењски старешина 6/2 одељења у Каменици све је уредно урађено.
Сви Записници са Одељењског већа, Записници са родитељског састанка су уписани и табеле су
све попуњене.
Дневник образовно-васпитног рада продуженог боравка једно одељење у Прањанима
У школској 2014-2015.години имали смо 1 одељење продуженог боравка у матичној
школи у Прањанима.
1.Снежана Голубов учитељица у продуженом боравку све је уредно урађено. Нема Записнике са
седнице продуженог боравка јер није ни вођено. Присустовала је Одељењским већима од првог до
четвртог разреда.
Дневник осталих облика образовно- васпитног рада
У школској 2014-2015.години имали смо 6 дневника. Два дневника за четири разреда у три
школе Прањани, Каменица и Брезна.
1.Дневник осталих облика образовно- васпитног рада за 5.и 6.разред у Прањанима примећено
је:
-на почетној страни нију уписани подаци и задужено лице.
- од 65 до 83 стране није уписано колико је одржано часова годишње.
-на 91 страни није попуњена табела.
2. Дневник осталих облика образовно- васпитног рада за 7.и 8.разред у Прањанима примећено
је:
-на почетној страни нију уписани подаци и задужено лице.
- од 62 до 88 стране није уписано колико је одржано часова годишње.
-на 91 страни није попуњена табела.
3. Дневник осталих облика образовно- васпитног рада за 5.и 6.разред у Брезни примећено је:
-на почетној страни нију уписани подаци и задужено лице.
-на 91 страни није попуњена табела.
4. Дневник осталих облика образовно- васпитног рада за 7.и 8.разред у Брезни примећено је:
-на почетној страни нију уписани подаци и задужено лице.
- од 62 до 87 стране није уписано колико је одржано часова годишње.
-на 91 страни није попуњена табела.
ДВА Дневника осталих облика образовно –васпитног рада нису предата и то:
5. Дневник осталих облика образовно- васпитног рада за 5.и 6.разред у Каменици и
6. Дневник осталих облика образовно- васпитног рада за 7.и 8.разред у Каменици.
Годишњи и оперативни план рада наставника, учитеља и стручних сарадника
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У школској 2014-2015.години водила сам евиденцију о достављању годишњег и
оперативног плана рада наставника. У току године четири пута вршим преглед оперативних
планова и на крају године пишем извештај са који је упознат и директор школе, помоћник
директора.
1.Драган Алуровић учитељ 1.разреда у Прањанима, редовно је доставио годишњи и оперативни
план рада за све предмете и то: српски језик, математика, свет око нас, музичку културу, ликовнку
културу, физичко васпитање, лепо писање. План допунске наставе за српски језик и математику,
план слободних активности и план одељењског старешине.
2. Мирјана Маћић учитељ 2.разреда у Прањанима, редовно је доставио годишњи и оперативни
план рада за све предмете и то: српски језик, математика, свет око нас, музичку културу, ликовнку
културу, физичко васпитање, народна традиција. План допунске наставе за српски језик и
математику, план слободних активности и план одељењског старешине.
3.Бранка Рајчевић учитељ 3.разреда у Прањанима, редовно је доставио годишњи и оперативни
план рада за све предмете и то: српски језик, математика, свет око нас, музичку културу, ликовнку
културу, физичко васпитање, народна традиција. План секције за математику, план допунске
наставе за српски језик и математику , план слободних активности и план одељењског старешине.
4.Славица Јевтовић учитељ 4.разреда у Прањанима није доставила оперативни план за јун из
српског језика, математике, природе и друштва, ликовна култура и физичко васпитање. Годишње
планове је доставила на време. Има план за додатну наставу из математике, допунску наставу из
српског језика и математике, план слободних активности и план одељењског старешине.
5.Милисавка Бабовић учитељ 1-3 разреда у Каменици има годишње и оперативне планове за
први и трећи разред и то за следеће предмете: српски језик, математика, свет око нас, природу и
друштво, музичку културу, ликовну културу, физичко, од играчке до рачунара.План допунске
настве, план слободних активности и план одељењског старешине.
6.Бојан Ђуровић учитељ 2-4.разреда у Каменици има годишње и оперативне планове за други и
четврти разред, и то: српски језик, математика, свет око нас, природу и друштво, музичку културу,
ликовну културу, физичко, од играчке до рачунара.План додатне наставе за математику, план
допунске за српски и математику, план слободних активности и план одељењског старешине.
7. Ана Петровић учитељ 1-4.разреда у Теочину редовно је доставио годишњи и оперативни план
рада за све предмете и то: српски језик, математика, свет око нас, музичку културу, ликовнку
културу, физичко васпитање, народну традицију за сва четири разреда. План додатне наставе из
математике, план допунске наставе за српски језик и математику, план слободних активности и
план одељењског старешине.
8.Ненад Тешовић учитељ1-4.разреда у Брезни није доставио оперативни план за октобар за све
разреде. Остало је све редовно предавао годишњи и оперативни за следеће предмете: српски језик,
математика, свет око нас, природу и друштво, музичку културу, ликовну културу, физичко, од
играчке до рачунара.План допунске наставе за српски језик, математику, план слободних
активности и план одељењског старешине.
9.Милена Обрадовић учитељ 1.3.и 4.разредаи Срезојевцима (замена)редовно је доставила
годишње и оперативне планове за три разреда и то: српски језик, математика, свет око нас,
природу и друштво, музичку културу, ликовну културу, физичко. Чуваре природе дала је без
наслова уписане наставне јединице 36.План за додатну наставу из математике, допунсу за српски
и математику, план слободних активности и план одељењског старешине.
10. Ана Миловановић учитељ 2.разреда у Коштунићима није доставила оперативне планове за
мај и јун за следеће предмете: српски језик, математика, свет око нас, физичко, музичку културу,
ликовну културу, народну традицију. План слободних активности, план одељењсог старешине.
11. Милена Томовић учитељ 1.и 4.разреда у Богданици није доставила ниједан план за два
разреда.
12. Ружица Томанић учитељ 3.разреда у Богданици није доставила ниједан план .
13.Вера Трнавац учитељ 1.2.и 4.разреда у Гојној Гори није доставила ниједан план.
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14.Снежана Голубов учитељ продуженог боравка доставила је годишњи план рада и оперативни
уа септембар и октобар. Није доставила од новембра до јуна.
15.Горица Риставовић наставник српског језика редовно је предала план за 5,6,7 и 8.разред. План
за допунску наству , план за додатну наству, план одељењског старешине, план одељењске
заједнице.
16.Светлана Алуровић наставник српског језика редовно је предала план за 5,6,7 и 8.разред. План
за допунску наству , план за додатну наству, план одељењског старешине, план одељењске
заједнице.
17.Слободанка Гавриловић наставник српског језика редовно је предала план за 5,6,7 и 8.разред.
План за допунску наству , план за додатну наству, план одељењског старешине, план одељењске
заједнице.
18.Тамара Богдановић наствник енглеског језика редовно је предала план од 1. до 8.разреда.
План допунске ,план додатне наставе.
Није предала оперативни план за грађанско васпитање од јануара до маја.
19. Мирјана Матовић наставник енглеског језика редовно је предала годишњи и оперативне
планове од 1. до 8.разреда из предмета енглески језик. Ове године предавала је верску наставу
редовно је предала годишњи и оперативни план. За сваку похвалу.
20.Бранка Станојевић наставник енглеског језика редовно је предала годишњи и оперативне
планове од 1. до 8.разреда из предмета енглески језик.
Није предала годишњи и оперативни план за верску наставу.
21. Јелена Александров наставник историје редовно је предала годишњи и оперативне планове
од 6. до 8.разреда. План припрему ученика за такмичење и план додатне наставе.
22.Ивана Милекић наставник историје редовно је предала годишњи и оперативне планове од 5.
до 8.разреда. План припрему ученика за такмичење.
23. Ивана Чоловић наставник немачког језика код нас је од новембра месеца. Редовно је предала
оперативне планове од 5. до 7.разреда.
24. Биљана Станковић наставник немачког језика редовно је предала годишњи и оперативне
планове од 5.до 8.разреда.План допунске наставе, план додатне наставе.
25. Велимир Александров наставник географије редовно је предао годишњи и оперативне
планове од 5.до 8.разреда, план секције „Млади географи, план одељењског старешине, план
одељењске заједнице.
26.Александар Миловановић наставник физике редовно је предао годишњи и оперативне
планове од 6.до 8.разреда, план секције „Млади физичари“.
27.Јелена Петровић наставник биологије редовно је предала годишњи и оперативне планове од
5.до 8.разреда,план додатне наставе.
28.Невенка Видојевић наставника биологије редовно је предала годишњи и оперативне планове
од 5.до 8.разреда.
29.Милева Глишић наставник математике није доставила оперативни план за јун. На време је
доставила годишњи и оперативни план. План допунске наставе, план доданте наставе, план
одељењског старешине и план одељењске заједнице.
30.Братислав Средојевић наствник математике редовно је предао годишњи и оперативни план
од 5.до 8.разреда.План допунске и план додатне наставе, план припрему ученика за такмичење.
31.Драгана Бабовић наставник хемије доставила је годишњи и оперативни план за 7.и
8.разред.план допунске и план додатне наставе.
32.Дејан Јеверица наставник физичког васпитања доставио је у јуну годишњи и оперативни план
од 5.до 8.разреда.План одељењског старепине и план одељењске заједнице.
33.Милка Обренић наставник техничког и ихформатичког образовања и информатике и
рачунарства редовно је доставила годишњи и оперативни план рада од 5 до 8.разреда из оба
предмета. План додатне наставе, план одељењског старешине и одељењске заједнице.
34.Светлана Луковић наставник музичке културе (замена у мају) доставила је план за мај и јун од
5 до 8.разреда.
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Недостаје план за април, новембар и деембар.
35. Милољуб Риставовић наставник физичког васпитања и изабрани спорт није доставио
годишњи и оперативне планове
36.ДушанСимовић наставник изабраног спорта и верске наставе није доставио годишњи и
оператине планове.
З7. Зоран Лекић наставник техничког и информатичког образовања и информатике није доставио
годишњи и оперативне планове.
38. Ђуро Церанић наставник географије, грађанског васпотања и верске наставе није доставио
годишњи и оперативне планове.
39.Душан Милосављевић наставник ликовне културе није доставио годишњи и оперативне
планове.
40. Миленко Петровић наставник математике није доставио годишњи и оперативне планове.
41. Никола Гавриловић вероучитељ није доставио годишњи и оперативне планове.
42. Александар Миликић вероучитељ није доставио годишњи и оперативне планове.
Стручни сарадници
1.Данијела Ракићевић педагог на време је доставила годишњи и оперативни план рада.
2.Јелена Ђорђевић психолог на време је доставила годишњи и оперативни план рада.
3.Гордана Поповић библиотекар на време је доставила педагогу годишњи и оперативни план
рада.
Прањани, 29.6.2015.

Извештај подноси:
Данијела Ракићевић, педагог
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