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I УСЛОВИ РАДА
1.МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА
Матична школа У Прањанима у свом састави има 7 издвојених одељења и то: две
осмогодишње у Каменици и Брезни и пет четвороразнерне у Богданици, Гојној Гори,Коштунићима,
Теочину и Срезојевцима.Школске зграде имају довољно просторија и учионица у којима се без
проблема одвија образовно-васпитни рад. Школе се добро одржавају и пружају одличне
могућности за квалитетан рад и боравак ученика у њој. Располаже са задовољавајућем бројем
наставних средстава и опреме.
За потребе школе у школској 2015-2016.године набављено је:
1. два стола и десет столица за наставничку канцвеларију у матичној школи,
2. радни сто за секретара,
3. монитор 18,5 LG 19M38A-B LED,
4.lan switch netis st-31085,
5. једанштампач ласетски
6. бежични телефон,
7.штампач-скенер-копир-факс за наставничку канцеларију у матичној школи,
8. троножац за камеру,
9.три клима уређаја за канцеларије,
10. две катедре за учионице у матичној школи,
11. тренажну куглу за спорт за спотрску салу у матичној школи,
12.бушилица
13. 37 комплета разних наслова за школску библиотеку,
14. 3 белих табли у матичној школи
15. 4 троугла, 2 лењира, 2 шестара и 1 угломер за матичну школу
16. 5 против пожарних апарата,
17. изведен је интернет у издвојеном одељењу у Брезни.
У току школске године 2015-2016.године извршени су следећи радови:
-у издвијеном одељењу у Гојној Гори урађено је бетонирање ходника у школу и постављен
ламинат,
-у издвојеном одељењу у Богданици урађено је бетонирање ходника у постављен је ламинат,
уграђена су ПВЦ спољна врата на школи,
- у издвојеном одељењу у Каменици урађена је заштитна ограда поред школског игралишта,
урађена надстрешница на учионици за физичко васпитање, санирaн базен, окречене су три
учионице и наставничка канцеларија,
- у издвојеном одељењу у Коштунићима сређена и окречена спољна фасада школе и урађена
електрична инсталација,
-у издвојеном одељењу у Теочину санирање фасаде на школи,
-у издвојеном одељењу у Брезни окречена је школа споља, уграђена врата на две учионице,
направљена шупа уа дрва и угаљ у сграђена дрвена врата на школи, уградња 2 врата на таолету.
- у издвојеном одељењу у Срезојевцима окречена школа споља, урађено је спуштање плафона у
две учионице, оспособљена једна учионица за физичко, кречање две учионице, урађен таолет за
ученике и уграђена ПВЦ улазна врата
-у матичној школу урађено је две табле за осигураче и инсталација, хидрофорна посуда, кречење
фасаде школе, замењене 3 лед сијалица у три учионице и три клима уређаја са инсталацијом.
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Остварене су донације:
Од стране родитеља уплаћено је 20.000,00 динара и намењена средства за набавку 5 комада ППА.
Донација фирме „Феро-монт“ за Илинданске дане 50.000,00. Сви запослени су уплатили у износу
41.400,00 динара за нове здравствене књижице. Завршена је реализација пројектас АЦЕС,
добијена стедства 110.111,74 динара утрошена су према плану и програну.

2. КАДРОВСКА СТРУКТУРА
У школској 2015-2016.години у школи је укупно било запослено 60,5 радника и сви са
одговарајућим стручном спремом.
Образовно-васпитни процес су реализовано укупно 41 наставник ( 35 наставника са
високом стручном спремом и 6 наставника са вишом стручном спремом).
Од укупног броја наставника разредне наставе 14 и то 13 наставника у класичној настави и
1 наставник у продуженом боравку у Матичној школи (12 са високом стручном спремом и 2
наставника са вишом стручном спремом).
У предметној наставни радило је 27 наставника (23 са високом стручном спремом и 3 са
вишом и 1 са средњом стручном спремом).
На одминистартивно- финансијским пословима радило је 3 запослена и то: секретар, шеф
рачуноводства и административни радник. На хигијенско-техничким пословима радило је укупно
13 заппслених и то: 10 запослено на одржавању чистоће, 1 кувар , 1 ложач и 1 домар.Радили су три
стручна сарадника: педагог, психолог и библиотекар. Oд ове школске године психолог је радила на
50% , због смањеног броја ученика према плану финансирања од стране Министарства.
Табеларни приказ:
Извршилац
Укупан
број
запослених
Директор
1

Степен стручне спреме
ОШ

ССС

ВШС

1

Године радног стажа
11216-10
20
30
1
1

ВСС

Педагог

1

1

Психолог

0,5

0,5

Библиотекар
Наставници
разредне наставе
Наставници
предметне
наставе
Администрација
Хигијенскотехничка служба
Свега:

0-5

3140

1

1

1

1

14

2

12

3

1

4

7

8

6

10

2

1

11

8

16

10

1

27

1

3

23

3

1

1

1

7

39

13
60,5

10

3

10

5
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3. ОБРАЗОВНИ НИВО РОДИТЕЉА И ДИФИЦИЈЕНТНОСТ ПОРОДИЦА
Породица ученика, услови живота, образовни и културни ниво родитеља, битне су
компоненте успешности ученика, а тиме и успешног рада школе.
Подаци о образовној структури родитеља показује да је са високом стручном спремом 23 или
5,22% родитеља, са вишом стручном стремом 14 или 3,17%, са средњом струном стремом 235
или 53,29%, са основном школом 162 или 36,73% и без основне школе 7 или 1,59%. У нашој школи
образовни ниво родитеља је највише са средњом стручном спремом.
Подаци о радном статусу родитеља показују да је 152 или 34,47% родитеља запослено, а
незапослено 291 или 65,99%.
Ученици који живе у комплетним породицама је 196 или 85,59%, само са мајком 12 или 5,24%,
само са оцем 10 или 4,37% и са старатељем 3 или 1,31%.Имамо и 23 ученика или 10,04% који
живе у породица разведених родитеља.

4. УТИЦАЈ СРЕДИНЕ НА РАД ШКОЛЕ
Школа се налази на тромеђу општине Горњи Милановац, Чачак и Пожега, на територији
Горњег Милановца, општина Горњи Милановац. У свом саставу има седам издвојених одељења
,што је чини специфичном у односу на друге школе. Издвојена одељења од матичне школе
удаљене су од 5-21 km.
У близини школе се налази предшколска установа „Сунце“, која ради са мешовитом групом.
Припремни програм за полазак у школу се реализује у вртићу и у два издвојена одељења наше
школе и то : У Богданици и у Срезојевцима.О здравственом стању ученика брине амболанта у
Прањанима и Дом здравља у Горњем Милановцу који са школом има добру сарадњу. Систематски
и контролни преглед обављају се у школи о чему се извештава управа школе и разредне
старешине.Школа има добру сарадњу са месном заједницом у Прањанима,а такође и са општином
Горњи Милановац која има разумевање за потребе школе.
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II ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
1.УЧЕНИЦИ
На почетку школске године је имала 229 ученика. У матичној школи 120 ученика, од тога у
млађим разредима 48 и у старијим разредима 72. У издвојеном одељењу у Каменици 54 ученика,
од тода у млађим разредима 15, а у старијим разредима 39. У издвојеном одељењу у Брезни 27
ученика, од тога у млађим разредима 8, а у старијим 19. У издвојеном одељењу у Богданици 4
уеника. У издвојеном одељењу у Гојној Гори је 7 ученика. У издвојеном одељењу у Коштунићима
је 2 ученик. У издвојеном одељењу у Теочину је 12 ученика и у издвојеном оељењу у
Срезојевцима је 4 ученика. На почетку школске године 5 ученика се преселило у град Чачак. У
млађим разредима имамо 101 ученика, а у старијим 128 ученика.
Ученици су распоређени у 25 одељења, од чега су 13 у млађим разредима и 12 у старијим
разредима. У матичној школи имамо и 1 одељење продуженог боравка.
БРОЈ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА ЗА ШКОЛСКУ 2014-2015.ГОДИНУ
ШКОЛА

МЛАЂИ
ЧИСТА

СТАРИЈИ

КОМБИНАЦИЈЕ
К2

РАЗРЕД

I

II

III

IV

ОДЕЉЕЊА

1

2

2

2

ПРАЊАНИ

9

13

13

1

К3

2

3

4

1

3

2 3 4
2

6

3

2

V

VI

VII

VIII

2

3

3

3

3

5
2

3 2 1 2
2 0 1

ГОЈНА ГОРА

3

2 2 0

КОШТУНИЋИ

1

ТЕОЧИН

5

1
3

1

13

13

14

12

4

6

6
1
2
4

62

6
3

71

7
2

7
3

14
10

1
0

8
1
2
0

8
3

8
2

25
8
3

7

бр.уч
120

5
4

54
2

27
4
7
2

3

СРЕЗОЈЕВЦИ
9

5
3

1
6

1

УКУПНО ПО
РАЗРЕДИМА

1 2 3 4

4

БОГДАНИЦА

РАЗРЕДИ

К4

5
1
1
2

БРЕЗНА

БРОЈ
УЧЕНИКА

ЧИСТА

14

КАМЕНИЦА

Х

12
1

1 0 2

5

5 2 3

4
3 2 1 2

2
4

1
0

3

1
4

8

4

22

4

2

2
9

7

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

29

24

22

26

37

37

27

27

6

УКУПНО

101

128

229

просечан
број ученика

7.77

10.67

9,16

13

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. Уматичној школи су 2 ученика и то: један ученик у 6.
разреду и један ученик у 8. разреду. У издвојеном одељењу у Каменици један ученик је у
5.разреду. Успешно су савладали предвиђени програм.

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 5 ГОДИНА УНАЗАД
Школска година
2015-2016.
2014-2015.
2013-2014.
2012-2013.
2011-2012.

На почетку школске године
229
246
249
250
288

На крају школске године
229
247
249
250
288

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ
У току прошле године припремни предшколски програм похађало је 9 ученика и тоиздвојеним
одељењима у Брезни 3, у Бoгданици 1, у Гојној Гори 3, у Коштунићима 1, у Срезојевцима 1који је
изводио учитељ, а при вртићу „Сунце“ организовано је у Камeници 6, Прањанима 9 и у Теочину
5.Тако да ове године имамо 29 предшколаца.

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.

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%

2. РАСПОРЕД СМЕНА И РИТАМ РАДНОГ ДАНА
За одељења класичне наставе, настава је организована пре подне са почетком у 08:15 у матичној
школи, док у издвојеном одељењу у Брезни настава почиње у 07:30, а у издвојеном одељењу у
Каменици настава почиње у 08:00 часова и у осталим издвојеним одељењима. Продужени
боравак организује се после завршених часова разредне наставе од 11:30 до 15:00 часова.
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3. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР
Календар рада школе заснива се на Календару за школску 2015/2016.године, који је сачинило
Министарство просвете. До одступања је дошло 18.јануара, због ванредног стања услед огромне
количине падавина снега и непреходност путева. Пошто су већина ученика и наставника путници.
Надокнада је рађена по плану на нивоу установе.

4. ОСТВАРЕНОСТ ФОНДА ЧАСОВА
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ОД I ДО IV РАЗРЕДА
ПРЕДМЕТИ
СРПСКИ ЈЕЗИК
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
МАТЕМАТИКА
СВЕТ ОКО НАС
ПРИРОДА И ДРУШТВО
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
ЛИКОВНА КУЛТУРА
МУЗИЧКА КУЛТУРА
УКУПНО
Σ%

ПРВИ
Р
1440
576
1440
576
864
288
288
5.472

НР

ДРУГИ
Р
НР
1260
504
1260
504
756
504
252
5.040

ТРЕЋИ
Р
НР
1080
432
1080

ЧЕТВРТИ
Р
НР
1080
432
1080

432
648
432
216
4.320
100%

432
648
432
216
34.320

УКУПНО
Р
НР
4.860
1.944
4.860
1080
864
1.296
1.656
972
18.660
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А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ОД V ДО VIII РАЗРЕДА
ПРЕДМЕТИ
СРПСКИ
ЈЕЗИК
ЕНГЛЕСКИ
ЈЕЗИК
МАТЕМАТИ
КА
ФИЗИКА
ХЕМИЈА
БИОЛОГИЈА
ИСТОРИЈА
ГЕОГРАФИЈА
ТЕХНИЧКО
ОБРАЗОВА
ЊЕ
ФИЗИЧКО
ВАСПИТАЊЕ
ЛИКОВНА
КУЛТУРА
МУЗИЧКА
КУЛТУРА
УКУПНО
Σ%

ПЕТИ
Р
НР
540

ШЕСТИ
Р
НР
432

СЕДМИ
ОСМИ
УКУПНО
Р
НР
Р
НР
Р
НР
432
408
1.812

216

216

216

204

987

432

432

432

408

1.704

216

204
204
204
204
204
204

636
420
852
744
744
852

216
108
108
216

216
216
216
216

216
216
216
216
216
216

216

216

216

204

852

216

108

108

102

534

216

108

108

102

534

2.484

2.592

2.556

10.671

100%

100%

2.80
8
100%

100%

100%
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Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ОД I ДО IV РАЗРЕДА
ПРЕДМЕТИ

I
Р

ВЕРСКА
НАСТАВА*
ЛЕПО
ПИСАЊЕ
ЧУВАРИ
ПРИРОДЕ
НАРОДНА
ТРАДИЦИЈА
ОД ИГРАЧКЕ
ДО
РАЧУНАРА
УКУПНО
Σ%

II
Н
Р

288

III

Р

Н
Р

252

IV

Р

Н
Р

216

Р

Н
Р

216

144

УКУПНО
Р
НР
972

24

144

15
1

36

36

0

36

72

36

108

108

108

360

72

108

108

72

360

504
100%

432
100%

432
100
%

1.908
100%

576
100
%
*обавезни изборни

Број ученика
II
III
IV

I

22

27

Σ

40

113
15

2
19

17

3
23

59

16

27

8

3

5.

Број ученика
6.
7.
8.

Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ОД V ДО VIII РАЗРЕДА
ПРЕДМЕТИ

V
Р

VI
Н
Р

Р

Н
Р

VII
Р

Н
Р

VIII
Р
Н
Р
34
68

УКУПНО
Р
НР

ВЕРСКА НАСТАВА* 36
36
36
142
37
26 24
ГРАЂАНСКО
72
72
72
136
4
ВАСПИТАЊЕ*
ИНФОРМАТИКА
108
108
108
102
426
37
26 28
ИЗАБРАНИ СПОРТ 108
108
108
102
426
37
26 28
НЕМАЧЋКИ ЈЕЗИК* 216
216
216
204
852
37
26 28
УКУПНО
540
540
540
510
1.982
Σ%
100%
100%
100%
100%
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

Σ

20
22

107
26

42
42
42

133
133
133
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ДОПУНСКА НАСТАВА

ПРЕДМЕТИ

I
Ч

СРПСКИ ЈЕЗИК
МАТЕМАТИКА

67
43

У
12
10

УКУПНО

110

22

Ч
72
71
143

ОД I ДО IV РАЗРЕДА
II
III
У
Ч
У
8
70
10
11
103
9
19

173

19

84
60

IV
У
12
12

Ч
293
277

144

24

570

Ч

УКУПНО
У
42
42
84

ОД V ДО VIII РАЗРЕДА
ПРЕДМЕТИ
СРПСКИ ЈЕЗИК
МАТЕМАТИКА

V
Ч
40
52

VI
У
9
12

Ч
14
15

VII
У
3
5

Ч
18
24

У
5
2

Ч
9
18

VIII
У
5
6

УКУПНО
Ч
У
81
22
109
25

ЕНГЛЕСКИ
ЈЕЗИК
НЕМАЧКИ
ЈЕЗИК
ФИЗИКА
ХЕМИЈА
БИЛОГИЈА

20

5

11

3

16

3

13

5

60

16

27

7

7

2

10

6

17

5

61

20

10

2

10

3

7

2

12
10
10

4
4
5

17
12
9

3
5
3

39
22
36

9
9
12

УКУПНО

149

36

64

17

100

29

95

31

408

113

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.
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ДОДАТНА НАСТАВА

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

Ч

ОД IV ДО VIII РАЗРЕДА
VI
VII
У
Ч
У
Ч

У

Ч

У

40
27
22
19

4
3
4
3

IV

V

Ч

У

165

12

165

12

VIII

УКУПНО
Ч
У

49
36
14
15

6
6
2
2

36
24
12
14

8
7
12
7

22
30
15
17

7
8
4
5

147
282
63
65

25
36
22
17

14

7

12
12
16
22

4
5
5
3

14
12
14
13
17

4
3
5
1
1

40
24
74
61
31

15
8
23
8
11

148

51

154

38

787

165

24
8
6

5
2
5

20
18
8

8
2
5

146

26

174

38

СЕКЦИЈЕ

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

I
Ч
288

У
29

ОД I ДО IV РАЗРЕДА
II
III
Ч
У
Ч
У
252
24
216
22
108

9

Ч
216

IV
У
26

УКУПНО
Ч
У
468
101
108

9

9

3

9

3

9

3

9

3

36

12

9

19

9

14

9

5

9

7

36

45

306

51

270

42

342

41

234

37

648

101

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
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СЕКЦИЈЕ

7

ОД V ДО VIII РАЗРЕДА
VI
VII
Ч
У
Ч
У
30
5
20
3

26

5

14

4

6

2

6

5

8

4

4

7

5

8

3

18

5

77

27

18
12
25
115

4
3
4
27

ПРЕДМЕТИ
ДРАМСКОРЕЦИТАТОР.
МАМЕМАТИЧКА
ЗАВРШНИ ИСПИТ
ИСТОРИЈСКА
прип.за так.
ФОЛКОРНА
ДЕНС
БИОЛОГИЈА
прип.за такм.
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
МЛАДИ ФИЗИЧАРИ
МАЛИ ФУДБАЛ
УКУПНО

V
Ч
20

У

VIII
2

УКУПНО
Ч
У
93
17

2

12
70
8

2
14
2

58
70
26

17
14
12

10

4

11

1

36

15

18
12
12
95

2
2
4
19

18
12
13
179

1
2
3
27

72
36
50
441

13
7
11
106

Ч
23

У

ПРИПРЕМНА НАСТАВА
Ове године ниједан ученик није упућен на поправни нити разредни испит, па самим тим
није организована припремна настава за полагање поправног и разредног испита.
Припрема ученика осмог разреда за полагање завршног испита организована је током
школске године из српскох језика (20 часова); математике (20часова); историје (6 часова);
географије (6 часова); биологије (6 часова); хемије
( 6чаасова) и физике (6 часова) током другог
полугодишта према предвиђеном плану. Укупно је реализовано 70 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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РЕАЛИЗОВАНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА
Екскурзија ученика изведене су према Годишњем плану рада школе.
Извештај са ђачке екскурзије у млађим разредима
Дана ,14.05. 2016. реализована је једнодневна ђачка екскурзија за ученике млађих разреда
наше школе.Учешће на ђачкој екскурзији узело је 127.ученика млађих разреда наше школе,као и
пет предшколаца из Богданице ,уз пратњу тринаест учитеља и једног васпитача.Реализација
екскурзије била је поверена туристичкој агенцији ,,Матовић – турс“ из Чачка.Ученици су били
распоређени у три туристичка аутобуса, а организацију су помогли два туристичка водича дате
агенције.
На пут се кренуло у осам часова из Прањана,где су дошли и ученици и из издвојених
одељења.Пут нас је водио преко Чачка,Горњег Милановца и Рудника до Тополе.Прва мања пауза
за доручак била је у Горњем Милановцу. По доласку у Тополу ученици су прво посетили конак
Карађорђа Петровића,а затим цркву Светог Ђорђа на Опленцу.У конаку,као и у цркви, ученицима
су се обратили кустоси који су дали основне информације о Карађорђу,устаницима,оружју и
другим предметима који су обелележили овај временски период.Обилазак цркве био је доживљај
за ученике,као и прилика да усвоје основно знање везана за овај период српске историје.
Следи посета Орашцу,где су ученици обишли Марићевића јаругу и посетили музеј који је
посвећен Првом српском устанку.Затим смо посетили Аранђеловац,тачније пећину Рисовачу која
се налази на периферији града.Посебан утисак на ученике је оставила управо посета овој
пећини.Они су се упознали са животом прачовека,као и са животом лавова и медведа који су
некада настањивали ову пећину.Потом следи обилазак Буковичке бање и централног парка који се
налази у њој,уједно то је била пауза за ручак.
Повратак је планиран за седамнаест часова.У Прањане смо стигли око двадесет часова.
Циљеви и задаци који су постављени, у потпуности су реализовани.Било је недостатака у току
реализације,јер су ученици чекали на Опленцу око један сат на улазак у цркву,као и пола сата на
улазак у пећину.
Предлог је за наредну школску годину да се екскурзија ученика организује другачије,
односно да ученици првог и другог разреда посете неко ближе место,сходно њиховом узрасту и
интересовањима. Ученици трећег и четвртог разреда ће чинити посебну групу и посетиће неку
другу локацију. Дан је био изузетно леп, а током реализације није било никаквих проблема.
Руководилац Стручног већа разредне наставе: Бојан Ђуровић
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Извештај са ђачке екскурзије петог и шестог разреда
Дводневна екскурзија за ученике петог и шестог разреда ОШ „ Иво Андрић“ Прањани,
изведена је 13 и 14. маја 2016. године у организацији Туристичке агенције „Матовић“ из Чачка.
Релација екскурзије била је Прањани – Дивчибаре – манастир Лелић - Ваљево - Текериш
– Троноша – Тршић - Бања Ковиљача - Шабац – Мишар – Бранковина – Прањани.
Дана 13. маја, аутобус приватног превозника, компаније „Матовић“ преузео је ученике
петог и шестог разреда наше школе у 6.00 часова у Брезни, 7.00 часова у Прањанима и 7.15 часова
у Каменици. Путовање је настављено преко Дивчибара до манастира Лелић, где смо посетили
први предвиђени локалитет, а уједно и направили паузу за доручак, јер смо се заједнички сложили
да нема потребе за паузу на Дивчибарама.
Након тога путовање настављено изузетно удобним и добро климатизованим аутобусом до
Ваљева. На овој локацији смо прошетали старим градским језгром Тешњаром, посетили
Муселимов конак и један од најбољих музеја у Србији. Обишли смо музеј посвећен Церској бици и
наставили пут ка манастиру Троноша и Тршићу. Због радова на путу Ваљево–Лозница и обуставе
саобраћаја морали смо обилазним путем преко Јадранске Лешнице да одемо прво до Лознице, а
да се затим вратимо у Тршић и Троношу. У Бањи Ковиљачи смо се сместили у веома квалитетан
објекат у непосредној близини чувеног парка. Након вечере смо око 21 час имали заказану журку
у дискотеци хотела, након које смо отишли у собе на спавање.
Другог дана, ујутро су спаковане ствари, након чега смо отишли на доручак. Након доручка
смо отишли у шетњу парком Бање Ковиљаче.
Око 10 часова кренули ка Шапцу. У току вожње наш туристички водич је уговорио са локалним
водичем да прво посетимо музеј у Мишару да би нам остало више слободног времена у Шапцу, а
и сам пролазни ручак нам је био у једном од ресторана у „малом Паризу“. Оброк је био солидног
квалитета. Једина лоша страна организације екскурзије била је у Шапцу. Наш водич нам је
објаснио да викендом не раде музеји у овом граду тако да смо остали ускраћени за посету Дуњића
кући, Музеју и Владичанском двору иако је то било предвиђено планом и програмом
путовања.Ученици су у Шапцу имали само слободно време.
Око 15 часова смо кренули ка Бранковини, једним од најбољих путева у Србији. Посетили
смо комплекс Бранковина где нас је једино мало омела киша,која је прогнозирана за оба дана у
огромним количинама. У наставку пута направљена је пауза на Дивчибарама, а убрзо после
наставка путовања кренуло је искрцавање ђаке из Мршеља и Богданице (око 19 часова), затим
ученика из Гојне Горе и Каменице (око 19.15 часова). Након тога на ред су дошли и ученици из
Прањана (19.30 часова) и на крају ђаци из ИО у Брезни (20.00 часова).
Ученици су показали изузетно интересовање за ову маршуту и мишљења смо да им се
прилично свидела. Нема никаквих замерки на рад возача и водича горе наведене агенције.
Изузетно професионално су обавили свој део посла.
Одељењске статешине 5.разреда: Велимир Александров 5-1, Слободанка Гавриловић 5-2 иБиљана
Станковић 5-3.
Одељењске старешине 6.разреда:Горица Ристановић 6-1,Мирјана Матовић 6-2 и Милка Обренић
6-3.
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Извештај са ђачке екскурзије седмог и осмог разреда
Дводневна екскурзија за ученике седмог и осмог разреда ОШ „ Иво Андрић“ Прањани,
изведена је 17. и 18. маја 2016. године у организацији Туристичке агенције „Матовић“ из Чачка.
Релација екскурзије била је Прањани – Крагујевац –Гамзиград- Неготин- Зајечар –
Кладово –ХЕ Ђердап- Лепенски вир –Голубац- Крагујевац- Прањани.
Дана 17. маја, аутобус превозника, компаније „Матовић“ преузео је ученике седмог и
осмог разреда. Путовање је настављено преко Крагујевца где је направљена пауза за доручак и
одмор. Пут смо наставили до Гамзиграда где смо посетили први предвиђени локалитет, царски
комплекс „Felih Romuliana“ из I века. Ученици су послушали излагање њиховог кустоса о настанку
и откривању овог комплекса. Имали су слободно време да обиђу цео комплекс. Након тога
путовање је настављено до Неготина. У Неготину смо прво посетили кућу Хајдук Вељка Петровића
где смо могли да чујемо, видимо и научимо о његовим подвизима и начину живота. Потом смо по
плану имали да посетимо Мокрањчеву кућу, нажалост, кућа је била у фази реновирања, па смо
могли само у дворишту да послушамо кустоса који нам је говорио о његовом стварању и о
његовом животу. Након тога смо посетили музеј Крајине где смо видели поставку оруђа и оружја
из тог времена. Уместо обиласка Мокрањчеве куће која се реновирала ученицима смо
организовали обилазак и разгледање града. У 15 часова смо кренули према Кладову. Око 17 h смо
стигли у хотел Ђердап, где смо се сместили у двокреветне, трокреветне и четворокреветне собе.
Хотел је био чист и уредан. Након смештаја у собе и кратког предаха, отишли смо на вечеру у 1930.
За ученике је организована дискотека у близини хотела и ученици су тамо ђускали од 21 00 до 2300.
Лепо су се провели, уживали и дружили. Ученицима је било дозвољено да се на кратко посећују по
собама и након тога свако је био у својој соби.
Другог дана 18.5. устали смо у 700, наставили пут према ХЕ Ђердапу. Тамо су нас сачекали
љубазни водичи, уз занимљиву причу и обилазак научили смо основне појмове о настанку и раду
ХЕ Ђердап. Након сат времена вожње смо стигли у Лепенски вир, археолошко налазиште. Тамо
смо погледали филм о ископинама и његовом настанку и потом обишли цело налазиште. У 13 00
смо имали заказан ручак у Голубовцу у ресторану ,,Голубачки град''. Храна није била на
задовољавајућем нивоу, тако да су и ученици и наставници били разочарани. Због довољно
времена, променили смо маршруту екскурзије и одлучили да посетимо Сребрно језеро. Обилазак
тог локалитета је трајао сат времена и деца су имала прилику да прошетају и уживају у природи.
Ученици су били добри, послушни, расположени и заслужно добили још једну паузу у Крагујевцу у
Плази у трајању од сат времена. У Прањане смо се вратили у 2030.
Екскурзија је протекла у предвиђеном плану уз додатне активности које смо сами организовали.
Током путовања није било никаквих проблема у путу, деца нису имала здравствених проблема.
Агенција је послала аутобус који је имао једно седиште мање, није радио музички плејер. Возач
аутобуса и водич су професионално обавили свој посао. Догађај са екскурзије који нећемо
заборавити и који ће остати као анегдота за наредне генерације је несрећно сломљен кревет у
хотелу Ђердап, који је отац ученика морао да плати тог јутра пре него што смо напустили хотел.
Лекција за наредне генерације.
Одељењске старешине 7. разреда:Милољуб Ристановић 7-1,Миленко Петровић 7-2 и Дејан
Јеверица 7-3.
Одељењске старешине 8.разреда: Зоран Лекић 8-1,Драгана Бабовић 8-2 и Бранка Станојевић 8-3.
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РЕАЛИЗОВАНЕ ПОСЕТE
ИЗВЕШТАЈ -ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА – КРНГУЛИЦЕ- БРНГУЛИЦЕ
У нашој школи смо, 26.1.2016.године, угостили позоришну групу ,,Пинокио“ из Новог Сада.
Ученицима првог, другог и трећег разреда су приказали представу Крнгулице- брнгулице. Глумци
су песмом, игром и својом занимљивом интерпретацијом забављали мале гледаоце. Они су им
узвраћали аплаузом и заједничком песмом. На радост свих, неколико ученика је позвано да
помогне глумцима, што је допринело да представа буде још занимљивија.
На крају, уз срдачне поздраве, изразили смо жељу да опет будемо домаћини и уживамо у
позоришној представи. Подносиоци извештаја: Славица Јевтовић, Драган Алуровић и Мирјана
Маћић
Подносиоци извештаја: Славица Јевтовић, Драган Алуровић и Мирјана Маћић

ИЗВЕШТАЈ- ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА У НАШОЈ ШКОЛИ
Данас, 5.11.2015.године, наша школа је била домаћин драгим гостима из позориштанцета
,,Звонце“ из Ниша. Глумци: Југослав Мирчић и Слободан Миљковић су извели представу Дечје
играрије.
Ученици су уживали гледајући и слушајући занимљиву представу. Веома их је обрадовало
што су их глумци навели да и они све време буду активни тако што су рецитовали и певали
заједно са њима.
Представа је била весела, динамична и занимљива. Свима нам је било жао када је дошао
крај. У ведром расположењу смо се поздравили са глумцима у нади да ће поново доћи код нас и
приказати нам нешто лепо и занимљиво као и данас.
Учитељи I, II, III и IV разреда из Прањана: Славица Јевтовић, Драган Алуровић, Мирјана Маћић,
учитељица из продуженог боравка Снежана Голубов, библиотекар Гордана Поповић и педагог
школе Данијела Ракићевић.

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМОТИВНО-ПРОДАЈНОЈ ИЗЛОЖБИ
У периоду од 20.01.2016.године до 29.1.2016. године у сарадњи са IK ,, Laguna“ Београд
организована је промотивно-продајна изложба у школској библиотеци.
Циљ изложбе је да се на овај начин , атрактивном и богатом презентацијом наслова приближе
издања читаоцима и сарадницима ,уз пригодне поклоне,повољне цене и попусте.
Целокупан процес реализације изложбе организован је од стране IK ,, Laguna “ . Изложба је
спроведена у школској библиотеци у наведеном термину.
Погодности изложбе су :
 Атрактиван попуст од 20 % на сва ,,Lagunina “ издања
 Поклон књиге за библиотеку у висини од минимум 10 % од укупне продаје остварене у
школској библиотеци
 Бесплатно учлањење у ,,Lagunin “ клуб читалаца
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Достављено је 118 различитих наслова . Продато је 36 наслова у вредности од 16.710,00.
Овај вид сарадње је први пут организован у школској библиотеци.Изложба је била посећена од
стране директора, стручних сарадника , колега, ученика као и родитеља.
Верујем да ћемо кроз овакву сарадњу успоставити трајну повезаност и прилику да наши
читаоци као чланови клуба увек имају посебне погодности при куповини свих ,,Laguninih “
издања.
Очекујемо поклоне за школску библиотеку и надамо се да ћемо наставити да спроводимо
овакве акције.
Подносилац извештаја : Гордана Поповић , библиотекар

ПОСЕТА ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ
У среду 14.IX 2015. ученици првог разреда из Прањана посетили су градску библиотеку
,,Момчило Настасијевић″, издвојено одељење у Прањанима. Девет малих радозналаца имало је
прилику да се дружи са библиотекарем Зорицом Браловић која им је на пригодан начин говорила
о лепоти и значају читања. Упутила их је и у правила однос према књигама. Ученици су
прелиставали књиге које су за њихов узраст, размењивали утиске и разговарали о неким књигама
које су им још из предшколског узраста познате. Сви су постали чланови библиотеке уз обећање да
ће је често са разлогом посећивати.
Славица Јевтовић, професор разредне наставе

САОБРАЋАЈАЦ КОД НАС
Наше најмлађе ученике школе у Прањанима , у среду , 21. X 2015. посетио је полицајац
Милан из ПУ Горњи Милановац. На веома пригодан начин разговарао је са ученицима о
правилном понашању у саобраћају. Посебно је било речи о следећем:
- како треба правилно да се крећу на путу где нема тротоара,
где да седе док се возе у аутомобилу,
како да се понашају при вожњи аутобусом,
- како и где да прелазе пут и улицу ,
- где и како да возе бицикл,
- o вожњи трактором и сл.
Оно што је било деци интересантно је замена улога коју је извео саобраћајац, да он буде
ученик а они саобраћајац, па да тако наставе разговор . Још интересантније је било када су
демонстрирали оно што су научили вежбицом у учионици. Уживали су игри различитих учесника у
саобраћају, а при растанку су саобраћајцу обећали да ће поштовати правила понашања у
саобраћају.
Након тога ученици су са учитељицом одгледали филм едукативног мини цртаног серијала
Агенције за безбедност саобраћају Републике Србије ,,Пажљивко“ и анализирали га.

Славица Јевтовић, професор разредне наставе
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ПОСЕТА ФАБРИКЕ „СОКО ШТАРК“ У БЕОГРАДУ
Поводом обележавања Дечије недеље, ученици и учитељи издвојеног одељења у Теочину
посетили су Соко Штарк у Београду.
Организованим превозом од старне основне школе са поласком у 7h из Теочина стигли смо у Соко
Штарк у 10h.
На улазу у фабрику дочекала нас је маскота, као и групно фотографисање са маскотом.
Потом смо се припремили за обилазак производње тако што смо обукли заштитна одела и ставили
заштитне капе. Ради ефикасности самог обиласка поделили смо се у две групе и наизменично
одлазили у Производњу и Истраживање и развој. Прва група је обилазила Производњу четрдесет
пет минута, док је друга група у исто време у Истраживању и развоју. Вође група су били Технолог
производње и Инжењер развоја. Након тога групе су се ротирале. Приликом посете сектору
Истраживања и развоја дегустирали смо производе из производног асортимана Соко Штарка и
активно учествовали у квизу и игри „Израда омиљеног слаткиша“, које су организовале стручне
службе предузећа. По завршетку обиласка имали смо организован ручак у ресторану фабрике, где
су ученици имали прилику да се представе својом већ припремљеном песмом на тему – Соко
Штарк, која је емотивно прихваћена код присутних запослених. По завршетку посете, маскота нас
је испратила и уручила поклон пакете са сланим и слатким производима и фотографије са
елементима Бананица, Смоки Смокић.
По одласку из фабрике, посетили смо Храм Светог Саве, највећи српски православни храм.
Са пуно лепих утисака напустили смо наш главни град и упутили се ка Теочину. Уз краћу паузу
стигли смо у 18h у Теочин.
Ана Петровић, учитељ

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕТИ ФЕСТИВАЛУ НАУКЕ
У петак, 4.12.2015.године, група од 15 ученика старијих разреда, заједно са наставницима
биологије, информатике, географије и физике, посетили су Фестивал науке на београдском сајму.
Ученици су са одушевљењем и великом пажњом пратили готове све огледе, које су за њих извели
волонтери са природњачких факултета и појединих средњих стручних школа. Ове године фестивал
се, за разлику од претходних, одржавао на београдском сајмишту, тако да су се сва дешавања
могла лепше и ефикасније испратити.
Након тога, време до поласка натраг се искористило за посету Галерије СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ
НАУКЕ И УМЕТНОСТИ, где је ученицима одржано предавање о ,,оцу српске геогфарије'', Јовану
Цвијићу, чији се дани обележавају ове седмице у овом културном здању.
Посета престоници је завршена, сада већ традиционалном, шетњом Калемегданом, тако да су се
ученици вратили својим домовима задовољни и пуни утисака са овог једнодневног излета.
Наставници: Велимир Александров, Милка Обренић, Невенка Видојевић, Јелена Петровић и
Александар Миловановић
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ПОСТА МИНИ ФЕСТИВАЛУ НАУКЕ
У петак, 18.3.2016.године група ученика осмог разреда, у пратњи наставника физике,
Александра Миловановића, посетила је мини фестивал науке који се одржавао у Техничкој школи
,,Јован Жујовић'' од 17-18.03.2016.године.
Ученици су имали прилику да виде пуно поучних и добрих изума, које су на изложеним
штандовима презентовали средњошколци са својим менторима. Изуми су обухватали области
електротехнике, мехатронике, машинства, програмирања и хемије. У намери да својим
достигнућима придобију и убеде осмаке да су те области занимљиве и да баш на неком од ових
смерова ђаци наставе своје школовање, домаћини су се прилично потрудили да посетиоци
фестивала оду својим кућама задовољни и пуни утисака.
Ученици су успели да досадашње градиво осмог разреда повежу са употребљеним мерним
инструментима на појединим штандовима и да чак учествују у дискусијама.
Наставник физике:Миловановић Александар

ГОСТИ ИЗ ХРВАТСКЕ
У оквиру међународног“Ацес“ пројекта који се заснива на размени ученика, учествовале су
школе из 14 земаља. Циљ је активности са другом школом из друге земље на тему ,,Солидарност''.
Од преко 500 пристиглих пројеката, 42 је награђних, међу награђенима је и пројекат ,,И твој глас
може бити део решења'' ОШ ,,Иво Андрић'' из Прањана и ОШ ,,Свети Петар Ореховец'' из
Ореховеца из Хрватске.У децембру су шест учениика и два наставника из Прањана били гости у
Хрватској, а од 13.до 18 априла је шест ученика и два наставника из Хрватске посетило Србију.
Циљ пројекта је пробуђивање свести код младих за солидарност и хуманост, разбијање
предрасуда о људима са посебним потребама, различитих вера и нација, упознавању
различитости, развијању тимског и сарадничог духа, стварању нових пријатељстава.
Поред ученика из ове две школе у дружењу су учествовали и пет ученика из Крагујевца из
школе са домом ученика за глуве и наглуве и осморо деце из Удружења родитеља деце са
посебним потребама из Г. Милановца. Пројектом је било предвиђен велики број разноврсних
активности. На Таковском стадиону деца су учила од најбољих, да бацају диск и куглу и да стичу
вештине у овим дисциплинама, да истрче трку победе, где им је учитељ била Нада Вуксановић,
слепа параолимпијка која је носилац многих златних медаљама са олимпијада.Учили су да вајају,
цртају и осликавају развијајући креативноост и машту у друштву вајарке Валерије Нађ. На
луткарској радионици су од разноврсних материјала настале лутке које су гости понели са собом
као успомену на ово дивно дружење.
Дружење ученика и наставника из Србије и Хрватске било је испуњено низом посета:
Прањана, Такова, Горњег Милановца, Чачка и Крагујевца обиласком музеја и библиотека.
,,Владимир Петковић Дис'', ,,Таковски устанак'', ,,Крагујевачки октобар'', учествовали на
Теочинским данима, посетили школу у Такову и школу у Крагујевцу, посетили етно село
Коштунићи. Као продукт овог пројекта настале су две звучне књиге за слепе и слабовиде и два
филма о животним причама, једна снимљена у Србији а друга у Хрватској.
Велику захвалност због подршке у реализацији овог пројекта дугујемо запосленима у
Културном центару из Горњег Милановца.
Драгана Бабовић, наставник хемије
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5.РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ
О реализацији свих активности у школи постоје извештаји. Већина активности су планиране
Годишњим планом рада школе.
Акције које су реализоване, а нису биле планиране:
- Хуманитарна акција „Jедна играчка или сликовница хиљаду осмеха“. Прикупљење играчке
предате су вртићу „Сунце“ у Прањанима.
ИЗВЕШТАЈ О ХУМАНИТАРНОЈ АКЦИЈИ „Једна играчка или сликовница хиљаду осмеха“
У среду 30.12.2015. године представници Ученичког парламента ученице Марија Томовић,
Јована Жижовић и Ксенија Пејица, директор школе Зоран Пантовић, педагог Данијела Ракићевић и
библиотекар Гордана Поповић посетили су вртић у Прањанима.
Циљ посете је хуманитарна акција ученика наше школе који су прикупили играчке ,
сликовнице и бојанке за малишане као и предшколце који ће ускоро постати ученици наше
школе. Део сликовница поклоњен је школској библиотеци у Прањанима.
Ову хуманитарну акцију подржали су ученици, учитељи и наставници из Гојне Горе,
Коштунића, Срезојеваца, Теочина и Прањана. Присуствовали смо дивној приреби у којој су
наступали сви малишани вртића. После приредбе директору вртића Владимиру Драгојловићу и
васпитачицама предали смо поклоне које смо донели. Малишани као и њихови вапитачи и
директор захвалили су се на предивним играчкама и осталим поклонима.
Учесници ове хуманитарне акције од директора школе Зорана Пантовића, а на предлог
координатора Данијеле Ракићевић , добиће захвалнице за учешће у акцији на дан школске
славе Светог Саве.
Сарадња школе и вртића постоји већ одавно и традиционално се настаља сваке године
једном хуманитарном акцијом прикупљања играчака и сликовница.
Подносиоци извештаја су : Данијела Ракићевић и Гордана Поповић

ДАН ЗДРАВЕ ХРАНЕ
Под паролом ОДРАСТАЈ ЗДРАВО, у петак 16. IX 2015. традиционално је у нашој школи
обележен Дан здраве хране. Циљ ових активности је да се популарише здрав начин исхране међу
ученицима, који, као што је познато, лако посежу за грицкалицама, брзом храном и газираним
соковима.
Ученици млађих разреда из Прањана, ову манифестацију су обележили низом активности:
1.У току првог часа сваки учитељ је својим ученицима прочитао текст о здравој храни а
затим су о томе сви дискутовали. Посебно је наглашено да је за здраво одрастање од великог
значаја боравак на свежем ваздуху и физичка активност.
2. Активост која се надовезивала на прву је - заједнички час физичког васпитања на
отвореном.
3. У току седмице у којој је обележен Дан здраве хране учитељи су на часовима слободних
активности и ликовне културе организовали креативне радионице на којима су ученици
изражавали своје виђење здравог живота а неколико ученика из раличитих разреда су заједно
радили на изради плаката Пирамида исхране.
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4. Занимљива активност је била прављење фигура од воћа и поврћа које су осмислили и
направили ученици. Најлепши и најкреативнији радови су настали у току продуженог боравка где
су ученици уз помоћ креативне наставнице урадили пуно необичних и лепих фигура.
5. Од направљених фигура у школској кухињи је направљена Изложба радова.
6. Завршна активност ,,Храни се здраво“ реализована је служењем и једењем јестивог
дела са изложбе.
Активности су биле пропраћене дечјим композицијама које су говориле о здравој храни.
Са ученицима је урађена анкета која је показала да су ученици уживали и пуно научили током ових
активности.
Реализатори: Учитељи I, II, III и IV разреда из Прањана: Славица Јевтовић, Драган Алуровић,
Мирјана Маћић, учитељица из продуженог боравка Снежана Голубов и библиотекар Гордана
Поповић

ИЗВЕШТАЈ О СВЕЧАНОМ ПОЧЕТКУ НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 2015/2016.
Почетак наставе у ОШ“Иво Андрић“ Прањани обележио је звук школског звона са школске спомензвонаре и подизањем школске заставе.У присуству ученика, наставника и родитеља заставу је
подигао најмлађи првак Васиљевић Немања.
Свечано подизање школске заставе (и спуштање на крају школске године) као и одбројавање са
школске спомен-звонаре постају традицијa
Основна школа „Иво Андрић“ Прањани огласила је почетак нове школске године свечаним
подизањем школске заставе и симболичним звоњењем са школске спомен-звонаре.Звоно се
огласило осам пута јер се ради о осмогодишњој школи.Заставу је подигао ђак првак - Васиљевић
Немања у присуству директора школе Зорана Пантовић и ученика осмог разреда Петра
Танасковић. Овом догађају су присуствовали ученици школе, учитељи и наставници, као и
многобројни родитељи, који су са великим аплаузом поздравили почетак нове школске године.
Присутнима се обратио директор школе Зоран Пантовић, који је поздравио присутне и
свима пожелео срећан и успешан почетак школске године.
Он је подсетио да је свечана церемонија спуштања школске заставе почела на крају
школске године где је завршетак наставе у другом полугодишту обележен такмичењима у
полигонима спретности,турниром у малом фудбалу,ревијалном фудбалском утакмицом између
наставника и осмака.

ИЗВЕШТАЈ СА ПРОСЛАВЕ ДАНА ШКОЛЕ
Ове године Дан школе је обележен 12.октобра .Тим за културне делатности школе, у сарадњи са
педагогом, припремио је пригодну приредбу у трајању од 40 минута, у којој су учествовали
ученици свих разреда.Програм је био занимљив јер су ученици рецитовали, глумили и певали.
Присутним гостима, родитељима, наставницима и ученицима обратио се директор школе Зоран
Пантовић.Он је у свом обраћању истакао да наставници и помоћни радници нису клонули духом и
ако су ово тешка времена за просвету.Истакао је ангажовање учитељице Вере Трнавац која је
репарирала столице и клупе у својој учионици, Милену Обрадовић која је осликала улаз у школу у
Срезојевцима, Ану Петровић и Ружицу Томанић које су организовале пут у Београд и посету
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фабрици „Соко штарк“ за ученике из Теочина, учитеље из Прањана и Каменице који су одлично
осмислили активности за Дечју недељу.Потом је похвалио ученике који су прошле године на свим
такмичењима остварили доста добре резултате, а и ове године такмичења су почела добрим
резултатима на кросу и стоном-тенису.
Такође велики део посла одрађују помоћни радници школе који су окречили споља школе у
Прањанима, Брезни и Срезојевцима, затим су окречили школу у Богданици и Каменици, одрадили
спуштене плафоне у учионици школе у Срезојевцима, набавили три пећи за школу у Каменици.
Потом су гости, запослени и ученици присуствовали коктелу који су делом финансирали запослени
наставници школе, донирајући 500 динара за храну и пиће.
Можемо закључити да је и ове године Дан школе обележен достојанствено у пријатељској и
свечаној атмосфери.

ИЗВЕШТАЈ О ОБЕЛЕЖАВАЊУ МИСИЈЕ „ХАЛИЈАРД“
У петак 25.9.2015. године обележена је 71 година мисије „Халијард“, највеће мисије спашавања
савезничких пилота у Другом светском рату.
На прослави су присуствовали представници Војске Србије, чланови амбасаде Сједињених
Америчких Држава- замеником амбасадора и представницима америчког ратног ваздухопловства,
саветник Председника Србије Оливер Антић, Председник општине Милисав Мирковић и многи
други гости.Најпре су делегације поставиле венце на споме-обележју на Галовићима, месту где је
био аеродром и са кога је спашено
512 америчких пилота уз помоћ Драгољуба
Михајловића.Присутнима су се обратили војни аташе америчке амбасаде господин Андерсон,
потом председник Општине Мирковић и господин Оливер Антић.Сви су у својим говорима
подсетили присутне на тај догађај износећи чињенице .Представници САД-а су се неколико пута
срдачно захвалили српском народу на великодушности и пожртвованости.
Затим је одржан кратак помен жртвама рата у цркви у Прањанима , који је служио свештеник
Војислав Рисимовић.
У наставку програма присутни су погледали филм „Последњи херој Халијарда“ који је посвећен
Џорџу Вујновићу , команданту мисије „ Халијард.Емитовање филма одржало се у малој хали школе
у Прањанима.Присутнима се обратио директор школе Зоран Пантовић који је истакао задовољство
што се на овај заборављени догађај обратила пажња, што се сваке године обележава и посебно је
истакао да мала варошица Прањани на овај начин доприноси унапређењу односа између Србије и
Сједињених Америчких Држава.
Потом се, у име аутора филма, присутнима обратио Данијел Шунтер који је образложио мотиве за
настанак овог дела.
Свечани ручак за званице био је организован у етно домаћинству „Јевтовић“.
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ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ 2015.
Почетак октобра је резервисан за Дечју недељу, која ове године траје од 05.октобра до 11.
октобра 2015. године. У складу са релевантним међународним и националним документима и
позитвним прописима, Дечја недеља посвећује посебну пажњу оснаживању породице и
подстицању климе за остваривање права сваког детета да одраста у породичном окружењу.
Овогодишњи мото гласи “ ПОДРШКА ПОРОДИЦИ – НАЈБОЉА ПОДРШКА ДЕЦИ“.
Наша школа традиционално обележава Дечју недељу низом активноси којима даје
допринос здравом и срећном одрастању наших ученика. Ученици сваке године са радошћу очекују
ову недељу и радознало се распитују које активности смо им ове године припремили. Надамо се
да ће и ове године уживати у активностима које их очекују.
Програм обележавања Дечје недељу у Основној школи ,,Иво Андрић” Прањани у трајању од 5. до
11. октобра под мотом ,,ПОДРШКА ПОРОДИЦИ-НАЈБОЉА ПОДРШКА ДЕЦИ“
Понедељак: 5.10.2015.-Знам своја права, али и обавезе презентација-Хајде свете буди детеУторак:6.10.2015.-Игре без граница (спортски дан)
Среда:7.10.2015.-Пријам ђаку прваку
Четвртак: 8.10.2015.-Дружимо се са бомбонџијом
Петак:9.10.2015.-Песници у нашој школи
ПОНЕДЕЉАК: 5.10.2015. године
Почело је обележавање Дечје недеље.Први дан је протекао у веселом расположењу. Подсетили
смо се слогана за ову годину: ,,Подршка породици – највећа подршка деци“. Ученици млађих
разреда из Прањана су присуствовали презентацији дечјих права и обавеза коју је припремила
библиотекар школе Гордана Поповић. Сви заједно су анализирали дечја права, али и обавезе које
из њих проистичу.
Након презентације смо прешли на следећу активност која је ,традиционално, код нас увек
у обележавању Дечје недеље – осликавање платоа испред школе. Ученици су нестрпљиво чекали
почетак када ће кредама у боји шарати простор испред школе. Вредне рук наших малих сликара су
правиле занимљиве цртеже који ће улепшавати школско двориште и наредних дана.
УТОРАК: 6.10.2015.
Други дан обележавања Дечје недеље је протекао у спортском духу. Овај део наших
активности смо провели у простору који ученици највише воле – спортској сали. Спортски дан је
протекао у игри, такмичењу и навијању. Добро расположење и ведар дух био је све време
присутан а ни фер-плеј игра није изостала.Наравно, по завршетку игара, најрадоснији су били
чланови победничких екипа ( прво место су делиле две екипе), али, и другопласирани и
трећепласирани су били задовољни и радосни.
Ово дружење и такмичење свих ученика млађих разреда у Прањанима је допринело да остатак
радног дана проведемо пуни енергије и полета за нове радне задатке
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СРЕДА: 7.10.2015.
Данашњи дан у школи у Прањанима смо посветили нашим најмлађим ђацима – првацима.
Њихови старији другови су се потрудили да им улепшају овај дан. Припремили су веселу приредбу
којом су им пожелели добродошлицу у школски свет. Заједно су певали, глумили и рецитовали.
Прваци су се реванширали кратким, пригодним програмом који је свима измамио осмехе.
Оно што их је највише обрадовало је дошло на крају. Добили су пакетиће које су им, такође,
спремили другови другог,трећег и четвртог разреда.
ЧЕТВРТАК: 8. 10. 2015.године
Данас је у школи у Прањанима било веома занимљиво и забавно. Имали смо госта коме су
се сва деца много обрадовала. Посетио нас је представник једног старог заната – бомбонџија. На
велико одушевљење ученика, показао им је како се праве бомбоне. Пред њима је месио, шарао и
развлачио слатку, шећерну масу од које је на крају добио укусне, шарене бомбоне и лизалице.
Поред тога што је ученике ова посета обрадовала, од великог је значаја што су се на
непосредан начин упознали са једним стари занатом, који скоро да више не постоји. Овај сусрет
ће сигурно помоћи да овај стари занат буде сачуван од заборава а уједно и да се код ученика
развија и негује правилан однос према народној традицији.
ПЕТАК: 9. 10. 2015.године
Данас смо у школи у Прањанима имали веома занимљиве и нама драге госте. То су били
песници, наши суграђани: Милош Милетић и Љиљана Браловић. Они су обрадовали наше мале
ђаке причајући им своје стихове посвећене деци. Ређале су се песме о деци, породици, љубави,
животињама...
Пошто и међу ученицима има песника, и они су се представили својим песмама. То је
посебно одушевило наше госте јер су у њима препознали праве, будуће песнике.
На крају дружења, поред захвалности, изразили смо жељу да нас песници поново обрадују
својим доласком, а ми ћемо се потрудити да међу ученицима засветли још нека будућа песничка
звездица.
Разредне старешине од 1.до 4.р. у Прањанима:
Славица Јевтовић, Драган Алуровић, Мирјана Маћић, Бранка Рајчевић,
учитељица у продуженом боравку: Снежана Голубов и
библиотекар школе: Гордана Поповић

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ У ИЗДВОЈЕНИМ ОДЕЉЕЊИМА
Приредба – Дечија недеља
Поводом обележавања Дечије недеље ученици трећег и четвртог разреда у издвојеном одељењу
у Теочину су приредили краћи културно-забавни програм у сарадњи са својом учитељицом за
ученике првог разреда.
Представили су се песмом, игром и припремљеним рецитацијама.
Ђаци прваци, другаци и остали присутни су аплаузима бодрили своје другаре.
По завршетку програма ученици трећег и четвртог разреда су поклонили честитке уз најлепше
жеље да буду веома успешни у првом разреду.
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Потом је следила слатка закуска и дружење у просторијама школе.
Песнички час
Поводом обележавања Дечије недеље у издвојеном одељењу у Теочину за ученике предшколског
узраста, првог, другог, трећег и четвртог разреда одржан је 5.10.2015. песнички час.
Стихове је казивао Милош Милетић, учитељ у пензији и члан КК „Момчило Настасијевић“.
Са великом пажњом ученици су пратили стихове о детињству, школи, завичају, као и шаљиве
песме које говоре о домаћим животињама.
С обзиром да ученици пишу песме, а неке од њих су постигле запажене резултате на литерарним
конкурсима, имали су част да се представе са по једном песмом.
Оваква дружења су веома драгоцена за ђаке, јер им дају нове идеје и подстичу их да још.
Дечија недеља
Дана 09.10.2015.год. ученици издвојеног одељења из Теочина су имали наставу у издвојеном
одељењу у Брезни, а потом у организацији наставника физичког васпитања, Душана Симовића су
одржане спортске игре у школском игралишту.
Учесници су били ученици Брезне и Теочина од првака до осмака.
Спретност, брзина, такмичарски дух и концентрација су били веома уочљиви код деце у фудбалу,
тенису, полигону спретности.
Окупљање што већег броја деце, како би дружењем кроз спорт и забаву заједно са својим
наставницима развијали друштвене вредности је циљ који је био остварен.

Порука ученика –

ЂАЦИ СМО МИ И ВОЛИМО СПОРТ СВИ.
У ИГРАМА БРОЈНИМ УЖИВАЛИ СМО ДАНАС МИ.
ШАРЕНИМ КРЕДАМА УКРАСИЛИ СМО ТЕРЕН МИ
И ДЕЧИЈУ НЕДЕЉУ ОБЕЛЕЖИЛИ ЂАЦИ СВИ.
Aна Петровић, учитељ

САЈАМ КЊИГА –БЕОГРАД 30.10.2015.ГОДИНЕ
Дана 30.10.2015. године наставници ОШ“Иво Андрић“ Прањани су посетили Сајам књига у
Београду.На сајам је кренуло 25 учитеља и наставника који су обишли многе штандове и купили
стручну литературу.Полазак из Прањана је био у седам и тридесет, а повратак је био заказан у 17
часова из Београда.
Трошкове превоза и улазница сносила је школа, пошто се посета Сајму књига налази у Годишњем
плану рада школе за школску 2015/2016.годину.
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ЧАС ПОСВЕЋЕН ВУКУ СТЕФАНОВИЋУ КАРАЏИЋУ
Поводом обележавања 228 година од рођења Вука Стефановића Караџића,
6.11.2015.године, ученици млађих разреда у школи у Прањанима, библиотекар и учитељица
продуженог боравка у сарадњи са учитељима и ученицима млађих разреда су посветили час
овом великану.
Након прочитане песме ,, Вук Караџић“ најзанимљивије је било првацима који су тек
савладали азбуку и у глас је с нестрпљењем изговарали. Поносни што су је научили, ведри и
насмејани поздрављени су громким аплаузом. Ученицима је приказана презентација која говори
о Вуковом животу и делу, а затим и презентација народних умотворина које је сакупљао.
На овом часу, старији ученици су се подсетили, а млађи упознали са животом и делом
Вука С. Караџића .
Уз решавање загонетки, причање пословица, питалица, ређалица и брзалица час је био
занимљив. Ученици су активно учествовали у решавању народних умотворина приказаних на
слајдовима , а допуњавали су их и примерима које су научили са својим учитељима.
Брзалице су им биле најзанимљивије, вешто су их изговарали, а и они су били веома
духовити причајући нам брзалице које до сада нисмо чули.
На крају, да напоменемо да су и учитељи учествовали у решавању загонетки и изговарању
брзалица што је свима нама било интересантно.
Библиотекар, Гордана Поповић , Снежана Голубов, учитељица продуженог боравка, учитељи I, II ,
III и IV разреда из Прањана: Славица Јевтовић, Драган Алуровић, Мирјана Маћић и Бранка
Рајчевић , као и Данијела Ракићевић, педагог школе.

ИЗВЕШТАЈ О ЈАВНОМ ЧАСУ ПОСВЕЋЕН 101.ГОДИНИ ОД КОЛУБАРСКЕ
БИТКЕ
Јавни час посвећен 101.години од Колубарске битке реализован је 10. 12.2015. године, у
сарадњи две школе ОШ „Петар Лековић“ из Пожеге и ОШ „ Иво Андрић“ из Прањана. За
извођење јавног часа изнајмљен је аутобус ТА „Матовић“ из Чачка,који је успешно превезао
ученике до уговорених дестинација. Реализација часа је остварена посетом Струганика (родног
места војводе Живојина Мишића) и Лазаревца (Спомен костурнице). Термин реализације изабран
је управо због тога што се славна Колубарска битка одиграла од новембра - децембра 1914.год.
Циљ овога часа био је да ученици продубе своја знања о овој теми, као и да стекну знања о својој
локалној историји и географији.
У Струганику нам се обратио кустос, који је својом причом о детињству и животу Живојина
Мишића, току Колубаске битке прошетао ученике на веома интересантан начин кроз један дуг
историјски период . Ученици су продубили и потврдили своја знања, која су претходно стекли у
учионицама. На ученике је јак утисак оставила унутрашњост куће Живојина Мишића, где су могли
видети разне премете, рукописе ,фотографије ове породице, с краја 19. и почетком 20. века.
Посетом Спомен костурнице у Лазаревцу ученици су сазнали формацијску структуру
српске војске у време саме битке, као и број погинулих и сахрањених бораца, који су своје животе
изгубили бранећи сваки педаљ своје отаџбине.
Јавни час је завршен у вечерњим сатима када су ученици враћени својим кућама.Дан је
протекао без проблема, на лицима ученика видело се задовољство и из њихове приче могло се
закључити да би волели да се оваква и слична путовања понове.
Ивана Милекић, проф. историје и елена Александров, проф.историје
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ИЗВЕШТАЈ О ПРОСЛАВИ МИТРОВДАНА У БРЕЗНИ
Дана 8. новембра 2015. године, у нашој школи обележена је традиционалана свечаност
поводом Митровдана, сеоске и школске славе. Тим поводом ученици и наставници приредили су
одговарајући културно-уметнички програм.
Школски хор је отворио приредбу химном „Боже правде“. Потом су се ученици нижих
разреда из издвојеног одељења у Срезојевцима представили публици рецитацијама које су
припремили. Ученици виших разреда ( а са њима и један четвратак из издвојеног одељења у
Теочину) припремили су драматизацију на енглеском језику „Snow white & the 7 dwarfs“
(Снежана и седам патуљака) , у чијем је извођењу публика уживала. Казивањем рецитала Душка
Радовића, ученици нижих разреда измамили су осмехе присутних гостију. Публика је имала
прилику да ужива и у песми на немачком језику Tante Frida, Onkel Franc“( тетка Фрида, течо
Франц) коју су, уз одговарајућу кореографију, отпевали ученици петог разреда. Затим је уследила
драматизација одломка из романа „Хајдуци“ , која је забавила и насмејала публику. Ученице петог
и првог разреда отпевале су песму „Расти,расти, мој зелени боре“, а потом се присутнима обратио
директор школе.
Приредба се завршила у ведром расположењу уз звуке трубе трубачког оркестра наше
школе.Уз закуску и коктел, дружење се наставило после програма у просторијама наше школе.
У припремању приредбе учествовали су: Бранка Станојевић, Ненад Тешовић, Биљана Станковић ,
Марко Станојевић, Милена Обрадовић и Славица Јовићевић Бабовић
У организовању прославе учествовало је целокупно наставно и ненаставно особље издвојеног
одељења у Брезни.
Славица Јовићевић Бабовић

ИЗВЕШТАЈ О ОРГАНИЗОВАЊУ КВИЗА „ЗНАЊЕ ЈЕ БЛАГО“
У ОШ „Иво Андрић“ у Прањанима,29.12.2015.године први пут организован је
новогодишњи квиз „Знање је благо“. Учесници квиза су ученици старијих разреда из Прањана,
Каменице и Брезне.
Учествовало је пет екипа састављених од по четири ученика . Две екипе су из Прањана,две
из Каменице и једна из Брезне.
Водитељ квиза је Данијела Ракићевић, педагог , техничку подршку у реализацији квиза
дала је Јелена Александров , професор историје и чланови жирија су Снежана Голубов, професор
разредне наставе, Гордана Поповић, библиотекар и Бранка Станојевић, наставник енгеског језика
и сниматељ квиза Велимир Александров.
Награде за победника квиза обезбедио је директор школе Зоран Пантовић, преко СТР
„Аница“ из Богданице.
Квиз је обухватао питања из опште културе, музике, историје, биологије, хемије,
књижевности, спорта и вештина. Прва игра била је да се од датих слова састави 5 најдужих
речи. Друга игра била је из књижевности кроз 10 питања вишеструких одговора. Трећа игра је
занимљивости из природе (биологија и хемија) која је такође обухватала 10 питања. Четврта игра
су спортске вештине у убацивању куглице од алуминијумске фолије у корпу. Пета игра обухватала
је вештине и уметност, кроз 10 питања. Ушестој игри су питања из опште културе, а седма игра је
била погађање знаменитих личности са слика .
Максималан број бодова квиза је 160.Победничка екипа је освојила 140 бодова.
Данијела Ракићевић, педагог и Јелена Александров, наставник историје
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ИЗВЕШТАЈ О КИЋЕЊУ ЈЕЛКЕ У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ У ПРАЊАНИМА
Дана 23.децембра 2015.године,у холу школе у Прањанима окитили су јелку поводом
Новогодишњих празника. У кићењу јелке учестовали су педагог Данијела Ракићевић, библиотера
Гордана Поповић и ученици III-1 и IV-1 одељења.
Данијела Ракићевић, педагог
Гордана Поповић, библиотекар

ИЗВЕШТАЈ О КИЋЕЊУ ЈЕЛКИ У ШКОЛСКОМ ДВОРИШТУ
У среду , 30.12.2015. године ученици у матичној школи у Прањанима китили су јелке у
школском дворишту са украсима од рециклираног материјала.
Било је доста креативних украса, па је жири имао тешку улогу да одабере најлепше украшене
јелке. Чланови жирија су били : Зоран Пантовић, директор, Снежана Голубов, учитељица
продуженог боравка и Гордана Поповић, библиотекар.Жири је за најлепше украшену јелку
прогласио јелку ученика VI разреда , а најразноврсније украсе имала је јелка ученика IV
разреда.Прва награда је фудбалска лопта, а друга новогодишњи пакетић.
Награде је уручио директор школе Зоран Пантовић. Чланови жирија захвалили су се свим
ученицима и њиховим наставницима на уложеном труду и учешћу у кићењу јелки.
Гордана Поповић

ИЗВЕШТАЈ СА ОБЕЛЕЖАВАЊА ШКОЛСКЕ СЛАВЕ СВЕТОГ САВЕ
“Срећна вам слава, Срби честити,
Светога Саве који вас штити
Данас се слави Светитељ Сава,
цркве и школе Врховна глава “ .
Поштујући традицију и ова календарска година у Основној школи ,, Иво Андрић“ почела је
обележавањем Савиндана,школске славе која је 27. јануара присутна у свим школама широм
Србије, а обележава се онако како се славила вековима уназад. Светосавском химном,приредбом
и освећењем славског колача уз богат културно-уметнички програм.
Ученици наше школе су пригодним програмом поздравили све оне који испунили школску
халу.Родитељи, гости, запослени у школи, имали су прилику да виде богат програм, који су чинили
разноврсни садржаји.Програм је започет извођењем Светосавске химне од стране хора наше
школе, а настављен је низом скечева и рецитација.
Атмосфери празника ове године допринели су чланови КУД-а ФРА из Чачка који су извођењем
игара учинили да утисак буде лепши и потпунији.
Директор школе Зоран Пантовић, поздравио је све присутне и одржао пригодан говор . Истакао
је да је једини пут којим треба да крене српски народ и српска деца је пут Светог Саве.Да сачувамо
веру,да живимо у слози и да верујемо у наду, рекао је директор на крају данашњег скупа. Затим је
поделио захвалнице колегама за залагање у организовању квиза ,, Знање је благо“ .
По завршетку приредбе свештеник је са ученицима 8. разреда извршио обред резања славског
колача. Пожелео је срећну славу ученицима и наставницима ,а затим је следило послужење.
Подносилац извештаја : Гордана Поповић
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МАСКЕНБАЛ У НАШОЈ ШКОЛИ
Наша школа традиционално сваке године у марту одржава Маскенбал. Овога пута ова
лепа манифестација реализована је у четвртак 10.03.2016. у матичној школи. Учествовали су
ученици из Гојне Горе, Коштунића, Теочина и Прањана, као и предшколска група из Прањана.
Маске су биле интересантне и креативне, па комисија, коју су чинила два члана из Културног
центра ,,Абрашевић“ и наставница из продуженог боравка, нису имали избора већ да све маске
прогласе победничким и да их све позову на финалну манифестацију која ће се реализовати у
недељу 13.03.2016. у Дому културе у Чачку.
Потрудили су се да свима улепшају дан следећи учесници такмичења:
1. Маријана Стевовић, маска ,,Леопард“3. разред, Прањани
2. Милица Веселиновић, маска ,,Пчелица Маја“ 3. разред, Прањани
3. Ана Јеремић, маска ,,Сова“ 3.разред, Прањани
4. Алекса Савић, маска ,,Кловн“ , 3. разред, Коштунићи
5. Алекса Дамљановић, маска ,,Витез од шуме“ 1.разред, Коштунићи
6. Наталија Милошевић, маска ,,Робот“, 1. разред Прањани
7. Анђела Папић, маска ,,Докторка“, 1. разред, Прањани
8. Тамара Лазић, маска ,,Пролеће“, 2.разред, Прањани
9. Николина Трнавац, маска ,,Голуб писмоноша“, 2.разред, Гојна Гора
10. Милица Лазовић, маска ,,Бака“, 3.разред, Гојна Гора
11. Ивана Дамљановић, маска ,,Пролећница“, 3. разред, Теочин
12. Јана Столица, маска ,,Шумска мајка“, 5. разред, Прањани
Да ова манифестација и даље живи потрудили су се учитељи: Вера Трнавац, Ана Миловановић,
Ана Петровић, Мирјана Маћић, Драган Алуровић и Славица Јевтовић.

МАСКЕНБАЛ У ЧАЧКУ
На традиционалном фестивалу маски које сваке године организује КУД „Абрашевић“ из
Чачка поводом Беле покладне недеље нашу школу је представљало дванаест ученика из Прањана,
Коштунића, Гојне Горе и Теочина, као и предшколска група из Прањана.
Ученици највише уживају у костимима својих омиљених јунака. Ово је и прилика да покажу своју
креативну идеју.
Циљ дружења је био подстицање дечије маште и креативности.
На финалном такмичењу у Дому културе у Чачку ученици наше школе су показали и доказали
велику креативност и велики успех:
Алекса Дамљановић, маска „Витез од шуме“, 1.разред, Коштунићи, прва награда жирија за
најизворнију маску
Николина Трнавац, маска „Голуб писмоноша“, 2.разред, Гојна Гора, друга награда жирија за
најизворнију маску
Тамара Лазић, маска „Пролеће“, 2.разред, Прањани, треће место по оцени жирија
Ана Јеремић, маска „Сова“, 3.разред, Прањани, треће место по оцени жирија публике.
ЧЕСТИТАМО СВИМ УЧЕСНИЦИМА!
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ИЗВЕШТАЈ О УЧЕСТОВАЊУ У АКЦИЈИ „САТ ЗА НАШУ ПЛАНЕТУ“
19.03.2016. ученици наше школе учествовали су у акцији ,,Сат за нашу планету'' и
промовисали су ову глобалну акцију по Брезни, Каменици и Прањанима.
У акцију се укључио велики број ученика који су лепили плакате око школе и по околини, а
грађанство је обавештавано о овој светској акцији и путем флајера који су послати у промотивном
материјалу. Људи, који су добијали од деце информације о догађају, су обећали да ће бити
учесници акције што је и испуњено, а доказ за то је прањанска Варошица која је у суботу око 21 час
деловала као да је нестало електричне енергије. Једни од ,,криваца'' за то били су и радници
,,Електродистрибуције Прањани'' који су прекинули на сат времена напајање уличној расвети и на
тај начин максимално помогли да акција у нашем крају буде успешна.
Трудићемо се да и даље будемо учесници оваквих акција и колико можемо помогнемо у
очувању наше планете.
Миловановић Александар, наставник физике

СВЕТСКИ ДАН ДЕЧЈЕ КЊИГЕ
У свету се од 1967. године 2. априла прославља Светски дан дечје књиге. На тај дан 1805. године
рођен је један од највећих светских бајкописаца, дански књижевник и прослављени писац за децу,
Ханс Кристијан Андерсен. Његове бајке преведене су на велики број језика ( више од 80 језика),
више него било која друга литература изузев Библије.
Тим поводом у петак 1. IV 2016. године ученици I разреда из Прањана извели су за позоришну
представу ,,Голуб и пчела“. Представи су присуствовали ученици II, III, IV и VII разреда са
наставницима и други гости.
Учитељица првог разреда: Славица Јевтовић

ШКОЛСКА СЦЕНА
Основна школа „Иво Андрић“ учествовала је и ове године на „Школској сцени „у Горњем
Милановцу. Ученици издвојеног одељења из Каменице представили су се 26.5. представом „Стара
и нова школа“ . Аутор текста је Ирена Златковић, професор српског језика и књижевности у ОШ
„Ћеле кула“ у Нишу, а представу је режирала С.Гавриловић.
Учествовало је четворо ученика 6.разреда ( Бојана Јовичић –медо, Бојана Јанићијевићлисичић, Драган Вуковић- вук, Милош Мићовић- гавран) и две ученице 5. разреда ( Марија
Браловић- лисица, Кристина Матијевић- зец). Костимима и маскама верно су дочаране животиње,
а сценографијом шумски амбијент.
Фестивал је и ове године био ревијалног карактера, па је представа одиграна на спортском
терену школе. Због проласка разних пољопривредних машина, ученици су се слабо чули.
Представници Културног центра уручили су захвалнице директору школе и редитељу
представе за унапређење позоришне уметности , а ученицима поделили слаткише.
Наставник српског језика:Слободанка Гавриловић
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ИЗВЕШТАЈ СА ЕКОЛОШКЕ АКЦИЈЕ „ОЧИСТИМО СРБИЈУ“
У оквиру акције „Очистимо Србију“ дана 12. априла 2016. године ученици издвојеног
одељења у Брезни очистили су и уредили школско двориште и околину. У акцији су
учествовали сви ученици од првог до осмог разреда, као и присутни наставници. За
прикупљање отпада биле су обезбеђене рукавице и пластичне вреће. Учесници ове
акције, свесни да свако загађење утиче на квалитет живота, показали су добру вољу и
покупили доста пластичних кеса, лименки, стакленог и папирног отпада и тиме допринели
очувању животне средине.
Славица Јовићевић Бабовић

ОДРЖАН СЕДМИ ШАХОВСКИ ТУРНИР- БОГДАНИЦA 2016.
У уторак 3.V 2016. године у школи у Богданици је одржан 7.Шаховски турнир.Кишовито и
прохладно време нису омели одржавање традиционалног првомајског турнира у шаху, који се већ
седам година одржава у ОШ“Иво Андрић“ у Богданици.
Ове године за пехар се надметало 26 шахиста из Горњег Милановца, Пожеге, Панчева,Чачка,
Београда, Трепче, Душковаца, Дружетића и Љутица. После седам одиграних кола, прво место је
заузео Иван Димитријевић, други је био Вук Вујовић, док је треће место заузео Димитрије Розгић
из Чачка.
Поред сениора, у надметању су учествовали и ученици школе, а прво место је освојио Милош
Продановић, друга је била Јована Продановић, док је треће место заузео Стефан
Милетић.Занимљиво је било да су три ученика после петог кола имала исти број бодова, па је
судија Владан Бановић донео одлуку да се одигра још једно коло како би се знао коначан
редослед на табели.
По завршетку турнира, директор школе Зоран Пантовић се најпре захвалио шахистима што су се
одазвали позиву и што су тако учинили да овај турнир траје дужи низ година.Потом је
победницима уручио пехаре, док су сва деца добила медаље које су поклон шаховског клуба
„Пролетер“ из Миндена ( Немачка).
Он се посебно захвалио члановима шах-клуба из Немачке који су прикупили средства и купили
улазна врата на школи, која узгред буди речено, нису замењена од 1948. године. Томе су помогли
Миљко Стјепановић из Немачке и Добривоје Матијевић из Чачка.
На крају су сви учесници турнира и остали гости имали заједнички ручак који су организовали
Милојко Чоловић, Милован Влашковић и Зоран Пантовић, пошто је подршка Месне заједнице
Богданица ове године изостала и ако су средства за одржавање турнира опредељена.
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МАТУРСКО ВЕЧЕ
Дана 4.6.2016.године у периоду од 18 часова организована је свечана прослава мале матуре у
просторијама ресторана „Чековић“ у Коштунићима. Од укупно 27 ученика 2 ученика нису
присустовали матути.Матурској вечеи су присустовали директор школе, одељењске старешине и
поједини предметни наставници и учитељи.
Атмосфера је била пријатна уз адекватан музички програм у приличен музуком уживо и ди
цејом.Организовано је низ пригодних такмичења (плесни пар вечери, мис и мистер вечери).
Матурско вече је протеклчо у пријатној атмосфери и завршило се опроштајном музиком нумером у
23 и 30 минута.

ИЗВЕШТАЈ О МАНИФЕСТАЦИЈИ „ИЛИНДАНСКИ ДАНИ 2016.“
По шести пут у Каменици је одрђжана манифестација „Илиндански дани“. У односу на прошле
године, манифестација је трајала два дана. Првог дана, 1.8.2016. одржан је турнир у шаху на коме
се надметало 24 шахиста из Горњег Милановца, Чачка, Београда, Пожеге и Прањана . Победио је
Иван Димитријевић из Чачка., друго место је заузео Стефан Анђелић, док је трећи био Горан
Стефановић. Пехаре победницима уручио је директор школе Зоран Пантовић.
Културно-уметнички програм је одржан у учионици школе због невремена и кише која је почела
да пада у поподневним сатима.
У овом делу програма наступили су трубачки оркестри „ Дукат“ из Каменице и оркестар школе из
Прањана, певачке групе „ Лира“, „Видовдан“ и „Црнућанка“, културно-уметничка друштва „ ФРА“
из Чачка, фолклор школе из Прањана под управом Младена Ристановића и фолклорна секција
школе из Каменице. Одржан је помен Драгутину Кујовићу и том приликом су наступили песници из
целе Србије, којима је поклоне и признања уручио Миливоје Трнавац.
На манифестацији су били присутни председник општине Дејан Ковачевић, заменик председника
општине Јадранка Достанић, директор дирекције за изградњу Божидар Вучетић и други гости.
Присутне је поздравио Дејан Ковачевић, а касније и Филип Терзић, власник фирме „Феромонт“,
који је био и један од значајних донатора манифестације.
Гости су се сложили да је све било одлично организовано и да би утисак био много бољи да киша
и лоше време нису омели одржавање програма.
Другог дана одржан је традиционални турнир у малом фудбалу, на коме су учествовале четири
екипе, а у цркви Св. Илије одржана је литургија. Победницима турнира уручени су пехари.
Целу манифестацију пропратиле су „Таковске новине“ које су о овом културном догађају објавиле
чланак.
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ИЗВЕШТАЈ СПОРТСКИХ ДАНА
Школски крос
Јесењи крос се традиционално одржава у нашој школи. Тако је и ове школске године
организован 2.10.2015.на целом подручју које обухвата наша школа. Ученици су вредно вежбали
како би се што боље припремили за трку, па су са нестрпљењем чекали почетак такмичења.
Ученици млађих разреда из Прањана су се, као и ранијих година, и сада такмичили у више
категорија, и то: дечаци – 1.и 2.р., девојчице – 1.и 2.р., дечаци – 3.и 4.р.,девојчице – 3.и 4.р.
Сви су се трудили да што брже стигну до циља, али ипак су се издвојили они који су били
најбржи:
У категорији дечаци – 1.и 2.разред:
1.место : Горан Дамљановић – 2.р.
2.место: Драган Јевтовић – 2.р.
3.место: Драган Јаковљевић - 2.р.
У категорији дечаци – 3.и 4.разред:
1.место : Стефан Браловић – 4.р.
2.место: Лука Вуковић – 4.р.
3.место: Вељко Томовић - 4.р.

У категорији девојчице – 1.и 2.разред:
1.место: Николина Старчевић – 2.р.
2.место: Драгана Влашковић – 2.р.
3.место: Катарина Пантовић – 2.р.
У категорији девојчице – 3.и 4.разред:
1.место: Маријана Стевовић – 3.р.
2.место: Катарина Вујичић – 4.р.
3.место: Милица Веселиновић – 3.р.

Разредне старешине I,II,III и IV разреда из Прањана: Славица Јевтовић, Драган Алуровић, Мирјана
Маћић и Бранка Рајчевић.
ДАН СПОРТСКИХ ИГАРА
Дана 09.06.2016.год. у издвојеном одељењу у Брезни са почетком у 10h одржане су Спортске игре.
Учесници су били ученици Брезне, Теочина и Срезојеваца. Организатор је био наставник физичког
васпитања Дејан Јеверица.
Спретност, брзина, такмичарски дух и концентрација су били веома уочљиви код деце у одбојци,
фудбалу и тенису.
У школском дворишту са великим аплаузима присутни наставници су бодрили све ученике од
предшколца до осмака.
Окупљање што већег броја деце, како би дружењем кроз спорт и забаву заједно са својим
наставницима развијали друштвене вредности је циљ који је био остварен.
Са пуно позитивних емоција ученици су напустили школско двориште.
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ПОСЕТА ФК“БОРАЦ „ ИЗ ЧАЧКА
Ученици Основне школе „ Иво Андрић“ Прањани, 7.11.2015.године, били су гости
Фудбалском клубу „ Борац“ из Чачка.На позив управе клуба, 25 ученика на челу са наставником
физичког васпитања Милољубом Ристановић и директором школе Зораном Пантовић, обишли су
стадион, просторије клуба и присуствовали су првенственој утакмици између ФК“Борац“ и ФК“
Вождовац“.
Посебан доживљај је био када су ученици школе, заједно са фудбалерима, изашли на
терен и када их је публика поздравила аплаузом.
Током утакмице, ученици су фер навијали за домаћина, а посебно су скандирали
фудбалеру „Борца“ Милану Јевтовић, који је и поникао у школи фудбала Прањани, где је и
завршио основну школу.
Директор школе Зоран Пантовић је истакао да је ова посета веома важна, јер на овај начин
ученици треба да развијају љубав према спорту, да науче како се спортски навија „ЗА“ клуб, а не
„ПРОТИВ“ и да се уче „ ФЕР-ПЛЕЈУ“.
Милољуб Ристановић се захвалио на срдачном и добро организованом дочеку, уз наду да
ће неки од будућих наших ученика заиграти за ФК“Борац“.

ТРЕЋИ ХУМАНИТАРНИ ФЕР ПЛЕЈ ТУРНИР У ПРАЊАНИМА
По трећи пут узастопно, 10.01.2016. године, у хали основне школе у Прањанима, одржан је
новогодишњи хуманитарни фер плеј турнир у малом фудбалу, а титулу је већ по навици,
одбранила екипа Дружетићи у саставу: Милан Милисављевић(капитен), Владимир Благојевић,
Иван Петровић и Радиша и Дејан Мићовић, иначе сви чланови локалног фудбалског клуба Брезак.
На турниру, који основна школа ,,Иво Андрић'' организује у склопу програма ,,Школа без
насиља'',учествовало је осам екипа и након такмичења по групама, пролаз у финале су избориле
заслужено најквалитетније екипе Дружетићи и Лимун. После исцрпљујуће и рововске борбе у
регуларном делу утакмице било је 1:1, а прецизнији са шестерца били су поменути победници.
Иначе, треба напоменути да су чланови седам екипа момци из прањанског краја, а једна екипа је
била из Душковаца. Највећу пажњу привукла је екипа школе, сачињена од ученика 7.разреда, чији
је сваки напад ка голу противника измамио аплауз публике. На тај начин, малишанима је подизано
самопоуздање и њихове данашње партије наговештавају да ће за неку годину то бити екипа за
пример свима, како по фудбалском умећу, тако и по фер плеју који су приказали.
На крају, треба поменути да се сваке године финалисти награде пехарима које је победницима
уручио директор школе Зоран Пантовић, а новчана средства прикупљена симболичним учешћем
екипа се искористе у хуманитарне сврхе. Ове године ђаци прањанске школе добиће лопте које ће
бити распоређене и у сва истурена одељења.
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III ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНА УСТАНОВЕ
3.1.ОРГАН УПРАВЉАЊА – ШКОЛСКИ ОДБОР
Шкполски одбор је одржао 9 редовних седница. На седницама Школског одбора су усвојени:
1. Извештај о раду школе;
2. Извештај о раду директора школе;
3. Годишњи план рада школе за школску 2015-2016.
4. Извештај и успеху и владању ученика за школску 2015-2016.
5. Документ о стручном усавршавању наставника у установи;
6. План о стручном усавршавау наставника за школску 2015-2016.;
7. Извештај о стручном усавршавању наставника за школску 2015-2016.;
8. Извештај о финансијском плану пословања школе у 20105.години
9. Школски развојни план школе за период од пет година 2015/16 -2019/20.
10. Акционом плану о самовредновању Постигнућа ученика;
11. Доношење финансијског плана за 2016. годину;
12. Разматрано су питања коришћење наменских станова за директора и учитеља.
У току школске године, 30.марта 2016.године чланови Школског одбора обавили су интервју са
просветни саветником члан Тима за екстерну евалуацију рада школе Данијелом Ковачевић –
Микић.
На седницама су разматрана и решавана текућа питања важна за функционисање и рад школе.
Председник Школског одбора Данијела Ракићевић

3.2. РУКОВОДЕЋИ ОРГАН- ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
Од почетка школске 2015/2016.године, па до њеног завршетка обављао сам све послове
предвиђене својим планом рада. Почетак наставе започели смо симболичним подизањем
школске заставе, коју је подигао ученик првог разреда. На почетку школске године обишао сам сва
издвојена одељења, где сам проверио припремљеност школа за почетак рада.Том приликом сам
поделио лектире првацима, које је поклонио председник општине. Узео сам учешће у
обележавању мисије „Халијард“, тако што сам дочекао представнике амбасаде САД, Војске Србије,
саветника Председника Републике Србије Оливера Антића и омогућио пројекцију филма о Џорџу
Вујновићу, у малој сали.
Успешно смо организовали Дан школе, као и прославу Светог Саве уз присуство родитеља,
наставника , ученика и других гостију.Посетили смо и сајам књига у Београду, као и ФК“ Борац“ из
Чачка. Том приликом ученици наше школе су присуствовали првенственој утакмици између ФК“
Борац „ и ФК “ Вождовац“ и посетили су просторије фудбалског клуба.
Организовао сам и одласке ученика на фестивал науке у Београд, као и посету Струганику и
Лазаревцу поводом обележавања Колубарске битке.
Што се тиче стручног усавршавања, присуствовао сам семинару Активно учење у настави , који су
водиле Радмила Крстевска и Горица Ивановић.Потом сам присуствовао семинару под називом „
Музичка култура као подстицај учењу, психомоторном развоју и социјализацији.Такође сам
присуствовао једном стручном скупу, који је одржан на Тари, под називом“ Директор-основ
успешног васпитно-образовног система“.
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Такође сам, у сарадњи са колегама, успешно организовао екскурзије за ниже и више разреде, уз
мање примедбе, које нису битно утицале на сам ток путовања.
Имајући у виду да наши ученици немају прилику да присуствују позоришним представама,
организовао сам неколико гостовања глумаца са следећим представама:
-„Дечје играрије“ ( „Звонце“ из Ниша)
-„ Крнгулице- брнгулице“ („Пинокио“ Београд)
-„Љубавни јади Дејзи Шалабејзи“ („Искрица“ Крагујевац)
Присуствовао сам свим манифестацијам које школа организује. Успешно сам организовао и седми
турнир у шаху, који се одржава у Богданици. Допринео сам и успешној реализацији АЦЕС пројекта,
који је водила Драгана Бабовић, наставница хемије. Исти тај пројекат је у Словачкој, на завршној
смотри, проглашен за најбоље урађен пројекат. Партнер нам је била школа из Републике Хрватске(
Крижевци).
Такође сам био максимално укључен у спровођењу спољашњег вредновања, које су крајем марта
спровели просветни саветници из Чачка и Краљева. На том вредновању смо добили оцену три, што
сматрамо великим успехом за нашу школу.
Успешно смо организовали и полагање завршног испита за ученике осмог разреда, на коме су
ученици постигли доста добре резултате и тако нашу школу са 29 померили на 14 место у
Моравичком округу.
Одржао сам девет седница Наставничког већа, пет педагошких колегијума, посетио сам 12 часова
и одржао два предавања о НТЦ систему учења.Присуствовао сам на свим Активима директора и о
томе обавештавао запослене у школи.
Организовао сам и два излета за наставнике. Првом приликом смо посетили Овчар-бању, а на
крају школске године посетили смо етно-село „Станишићи“ и „ Врхпоље“. Све трошкове су сносили
сами наставници.
Сматрам да је ова школска година била успешна за нашу школу, како за наставнике тако и за
ученике.
Директор школе Зоран Пантовић
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3.3. САВЕТОДАНИ ОРГАН
3.1. САВЕТ РОДИТЕЉА
Савет родитеља у школској 2015-2016,години одржао је пет сединца и реализовао је садржај по
Годишњем плану рада школе. Сви представници одељења од певог до осмог разреда су активно
учестовали у раду и доносили конструктивне одлуке.
Саве је разматрао и усвојио Годишњи план рада школе за школску 2015-2016. Такође комисија
састављена од чланова Савета родитеља обавила је избор најбољег понуђача за реализацију
екскурзија и осугуравајуће куће за осигурање ученика. Савет родитеља је донео одлуку за донацију
школе по 1.000, 00 динара по породици, без обзира колико имали деце. Разматрано је и усвојено
листа изборних предмета, донета је одлука о уџбеницима у наредној школској години. Усвојени су
извештаји о резултатима такмичења ученика, о завршном испиту, о успеху и владању ученика у
току године, усвојен је извештај о стручном усавршавању наставника, о броју одржаних и
неодржаних часова. Представници Савета родитеља су узели активно учешће у раду Стречног
актива за развојно планирање, Тиму за самовредновање школе и Тиму за заштиту ученика од
насиља. Свакако да је Савет родитеља заинтересован да безбедност ученика буде на високом
нивоу и да услови рада у школи буду што бољи и њихов допринос је био драгоцен.
Савет родитеља је био информисан о свим питањима које се односе на рад школе. У ходнику
школе постоји кутак за родитеље где су могли све информације у вези часова редовне, додатне,
допунске наставе, секције и часоваодељењског старешиине, као и отворена врата наставника.
На тај начин Савет родитеља је било омогућено да у већиј мери буде укључен у живот школе и да
активно доприноси побољшању услова за стицање квалитетнијег образовања ученика чему
тежимо.

3.2. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ
Ученички парламент је конституисан 18.9.2015.године. У нашој школи постоји три групе у
оквиру Ученичког парламента и то: у Прањанима на нивоу два разреда имамо 14 чланова, у
Каменици имамо 13 чланова и у Брезни имамо 6 чланова (укупно 33 ученика). Гласањем је
одлучено да председник буде Марија Томовић 8/1, потпредседник Ксенија Пејица 8/1 и
записничар Александра Браловић 8/1 одељење на нивоу школе, а свака група је имала своје
председника, потпредседника и записничара.Кординатори су се договорили да поред Плана
Ученичког парламента да свако у својој школи решавају проблеме и дају предлоге који ће бити у
записнику на нивоу групе. Овакав начин рада је добар.
Одржано је дванаест 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 хуманитарну акцију прикупљања играчака, сликовница за предшколску установи
„Сунце“ У Прањанима. Део припупљених сликовница поклоњене су школској библиотеци.
Хуманитарној акцији укључили су се и ученици млађих разреда из издвојених одељења.Играчке су
уручене 30.12.2015.године. Свим учесницима хуманитарне акције уручене су захвалнице. Ученички
парламент је заједно са наставницом Јеленом Александров, Данијелом Ракићевић и
наставницима организовали су 29.12.2015.године, по први пут квиз под називом „Благо је знање“.
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Имали смо и спонзора С.Т.Р. „Аница“ из Богданице. Побеници квиза су добили новогодишње
пакетиће.
Чланови Парламента су се укључили у представљају школе са вођењем програма Дана
школе. По мишљењу колега да је програм био најбољи до сада. Координатор програма за Дан
школе била Данијела Ракићевић.Учестовали су у припреми јавног часа на тему „Васпитање кроз
епохе“, али није реализован. Разлог је да су ученици били превише заузети и остало је мало
времена за његову реализацију.
Активности које су се реализоване у школи у Брезни 25.9.2015.године, обележен је Дан
спорта у коме су учестовали чланови Парламента. Својим добрим примером промовисали су ферплеј , спортски и такмичарски дух. Дечја недеља која се обележава у октобру, обележена је
прављењем паноа, који је сваки разред осмислио и сви радови били су изложени у холу
школе.Чланови Парламента организовали су и израду паноа поводом Дана толеранције.
Ученички парламент раде групе у Прањанима,предложили су разне активности које су
реализоване и то: прикупљање старог папира, куповина ормара за све учионице старијих разреда,
куповина наставних средстава, књига за библиотеку, куповина лопти, чуњева и др. реквизита за
спорстку салу. Дали су предлог који је усвојен да ученик који направи штету школског инветара
намерно или случајно мора да надокнади штету.
Ученички парламент радне групе у Каменици,кооргинарор Слободанка Гавриловић,
наставник српског језика. За председника групе изабрана је Милица Стјепановић, заменик Сања
Марковић и записничар Кристина Трифуновић. Активно су радили и ове године предложили су
следеће: Прављење или куповина мреже за кош, избор најуредније учионице и уређивање
школског дворишта.Мрежа за кош је замењена. У учионеце су стављени нанои који су ученици
уредили заједно са одељењским старешинама. У школском дворишту је посађено цвеће које су
ученици донеки од куће и бриу о цвећу. Ученици су подржали акцији куповине ормара за
учионице 5.разреда. уз ове активности ученици УП су поново предложили да се аутомобили не
паркирају на спортским теренима. Неки од наставника ову одлуку не поштују.
Ученички парламент радне групе у Брени, координатор Бранка Станојевић, наставник
енглеског језика. За председника њихове групе изабрана је Марија Весковић, заменик Невена
Козодер и записничар Марија Ђоковић.. Активно су радили ове године .. Предложили су
следеће:сређивање учионица са наставним средстима, паноима и постерима, сређивање школског
дворишта и прављење паноа за представе које ће се одржавати.
3.1.2016.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.
На седници УП која је одржана 21.3.2016.чланови УП су дали своје мишљење о избору уџбеника за
наредну школскуи годину. Чланови су имали примедбе на поједине уџбенике и то из математике
не треба им уџбеник јер наставник добро објасни, али потребна нам је збирка задатака. Уџбеник
из биологије по коме ученици уче је издавалка кућа БИГЗ, а да је бољи уџбеник издавачке куће
„Герудијум“. Такође из немачког језика уџбеник је намењен надпросечним ученицима, па би било
добро да се промени за наредну школску годину. Наставница Биљана Станковић је објаснила да ће
следеће године бити промењен уџбеник „Пинг Понг“ у „Прима“, из разлога што је много бољи и
лакши за разумевање. Чланови су озбиљно пришли задатку и одлично су одрадили задати
задатак. Све похвале за чланове УП.
14.6.2016.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.
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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 Драгана Никитовића,8/1 одељења из Прањана, без
образложења.
Чланови Парламента су на последљој седници анализирали свој рад и закључили да је
могао да буде бољи.
Координатори Ученичког парламента су задовољни на свим активностима и раду свих
чланова. Рад парламента био је транспарентан и ангажован у свим активностима рада школе.
Радна атмосфера је била изузетно позитивна и погодна за отворену сарадњу и дебату. Чланови су
добро сарађивали и са директором школе.
Координатори :
Данијела Ракићевић, педагог
Бранка Станојевић, наставник
Слободанка Гавриловић, наставник
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4.СТРУЧНО ОРГАНИ И ТИМОВИ
4.1. НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
Чланови Наставничког већа су: директор школе, наставници, учитељи и стручни сарадници.
Прва седница Наставничог већа, као припрема за почетак нове школске године, одржана је
17.8.2015. године. На тој седници разговарано је о кадровским решењима, буџету, иницијалном
тестирању,изради Годишњег плана рада, изради Школског развојног плана. Том приликом
формиран је тимза ажурирање школског сајта.
На другој седници, која је одржана 27.8.2016. године, разматрана су питања везана за кадрове који
ће радити у новој школској години. Потом су учитељи упознали наставнике са будућим петацима.
Размотрен је извештај о раду школе( радна верзија), као и извештај о раду директора школе.
Педагог школе је упознао присутне са резултатима са поправног испита.
Прва званична седница у новој школској години одржана је 11.9.20105. године. На њој је
разматран извештај о припремљености школе за почетак школске 2015/2016. године.Потом су
разматрани извештаји о раду школе и о раду директора школе.Потом је дата сагласност на
Годишњи план рада и на план стручног усавршавања запослених. Педагог школе је поднео
извештај о стручном усавршавању, истакавши да су запослени у обавези да остваре 68 сати
стручног усавршавања( 24 сата одобрених програма и стручних скупова и 44 сата усавршавања у
установи).Такође је разматран предлог екскурзија.
Наредна седница Наставничког већа одржана је 12.11.2015. године. Тада је извршена анализа
успеха и владања ученика на првом класификационом периоду, директор је поднео извештај о
посети часовима( седам часова), разматран је извештај са манифестације „ Митровдански дан“ у
Брезни, као и извештаји са позоришне представе „ Дечје играрије“ и са посете ФК“Борац“ из Чачка.
Трећа седница Наставничког већа одржана је 30.12.2015. године. На њој су разматрани извештаји
о раду тимова за самовредновање за израду новог петогодишњег Школског развојног плана,
размотрен је нови Школски развојни план, извршена је анализа успеха и владања ученика у
протеклом периоду. Потом су поднети извештаји са Фестивала науке, посете Хрватској и
Струганику. Организоване су припреме за прославу Светог Саве
Следећа седница је одржана 28.1.2016. године, са почетком у 13 часова. На њој је разматран успех
и владање ученика на крају првог полугодишта као и полугодишњи извештај о раду директора
школе.Педагог је одржао презентацију Закона о оцењивању.Директор школе је поднео извештај о
одржаном традиционалном фер-плеј турниру у малом фудбалу и предложио да се од следеће
године овај турнир назове „ Халијард трофеј Прањани“ у част највеће спасилачке мисије
америчких пилота у Другом светском рату. Такође извештај о стручном усавршавању поднела је
Данијела Ракићевић, где је 25 запослених похађало семинар о активном учењу.
Пета седница Наставничког већа одржана је 23.2.2016. године, а главна тачка дневног рда је
излагање представника Шклске управе из Чачка о предстојећој Екстерној евалуацији. Гости су били
Владан Сеизовић- Начелник Школске управе, Данијела Ковачевић Микић и Милорад Крунићпросветни саветници.Они су присутне колеге обавестили о најважнијим детаљима предстојећег
спољашњег вредновања.
Шеста седница је одржана 14.3.2016. године и на њој се разматрао извештај директора школе са
просветним саветником Милорадом Крунићем, извештај са такмичења и извештај Тима за
насиље.Констатовано је да је школа безбедна средина и да није било случајева другог и трећег
нивоа насиља, док се ПВР води са три ученика.
Следећа седница Наставничког већа одржана је 6.4.2016. године. Разматране су следеће тачке
дневног реда: анализа спољашњег вредновања, избор уџбеника за наредне три године, успех и
владање ученика на крају трећег класификационог периода. Ана Петровић је том приликом
позвала колеге да посете манифестацију „Теочински дан“, на којој ће осим наших ученика бити и
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гости из Хрватске. Директор је обавестио присутне да ће наша школа бити домаћин окружном
такмичењу из биологије 9.4.2016. године.
Осма седница Наставничког већа одржана је 3.6.2016. године, на којој је разматран успех и
владање ученика осмог разреда, као и избор Ђака генерације. Разматран је извештај о пробном
завршном испиту и предлози за посебне дипломе. Наставници су упознати са завршним испитом.
У нашој школи имамо три носиоца Вукове дипломе. То су Драган Никитовић, Алексадра Браловић
и Марија Томовић. За Ђака генерације у школској 2015/2016. години проглашен је Драган
Никитовић.
Девета седнице је одржана 22.6.2016. године. На њој је разматран успех и владање ученика на
крају другог полугодишта, извештај Екстерне евалуације, резултати са завршног испита, извештај о
насиљу, као и извештај о раду директора школе.Штосе тиче завршног испита, наши ученици су
напредовали у односу на прошлу годину и са 29. места у Моравичком округу попели се на 14.
Место, што је велики успех.Такође смо задовољни оценом Екстерне евалуације(3), имајући у виду
да смо ми сеоска школа са доста издвојених одељења.
Сви програмски садржаји планирани Годишњим планом рада су реализовани у потпуности.
Горица Ристановић, записничар Наставничког већа

4.2. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ
Прва седница Педагошког колегијума одржана је 11.9.2015. године, на којој се разматрао почетак
школске године и план рада, потом организација рада школе, излети и екскурзије.Директор је
упознао присутне са семинаром Активно учење који ће бити одржан у октобру, као и са
организацијом манифестације „Митровдански дан“ у Брезни.Констатовано је да је безбедносна
ситуација у нашој школи добра и да се и даље спроводе активности везане за ШБН.Том приликом
је усвојен и извештај о раду директора школеПсихолог школе је упознао присутне са мерама
додатне подршке за поједине ученике, а наставница хемије са АЦЕС пројектом који ће се
реализовати на пролеће 2016. Године.
Следећа седница је одржана 28.10.2015. године где се анализирао успех ученика и реализација
наставног плана и програма. Директор је подсетио присутне на обавезу одржавања часова у
четвртом разреду од старне наставника.Договорено је да од новембра тимови за самовредноване
области крену са радом на изради новог ШРП-а.Разматран је извештај о обележавању Дана школе
као и семинар АУН, који је похађало 27 наставника.
Трећи Педагошки колегијум одржан је 29.1.2016. године. Тачке дневног реда биле су реализација
наставног плана и програма и Школског развојног плана, где је констатовано да је већи део плана
реализован. Потом је директор школе упознао присутне са новим ШРП-ом и предложио да се
сваког месеца одржи по један час по сценарију АУН и да се тај сценарио достави у школу, како би
се правила база тих часова.Разматарн је извештај о прослави Светог Саве, како у Прањанима тако и
у Срезојевцима , где је за ту прилику сређена једна учионица, залагањем родитеља и помоћних
радника школе.
Четврта седница је одржана 20.5.2016. године. Извршена је анализа успеха и дисциплине ученика
на крају трећег класификационог периода. Констатоване су недовољне оцене и мере које треба
предузети да се то стање промени.Разматрани су извештаји са екскурзија као и резултати са
пробног пријемног испита.Школа ове године не организује прославу мале матуре, већ су то
родитељи преузели на себе.На крају школке године биће одржана ученичка олимпијада са
свечаним спуштањем школске заставе, што симболично означава завршетак школске
године.Директор је том приликом предложио да се пред зимски распуст , после Божића, те
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седмице искористе за одржавање часова интегративне наставе у Прањанима , Брезни и Каменици,
као да стручна већа одреде локације за амбијентално учење.
Пета, и последња седница Педагошког колегијума одржана је 22.6.2016. године. На њој је
разматран успех ученика осмог разреда, као и осталих ученика. Констатовано је да имамо три
вуковца и за Ђака генерације биће предложен Драган Никитовић.Разматарн је извештај ученика са
такмичења, преглед стручног усавршавања наставника, као и план рада за следећу школску
годину.
Зоран Пантовић, директор школе

4.3. ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА
ПРВИ РАЗРЕД
Извештај о раду одељењског већа првог разреда за школску 2015/2016.год
У току ове године одржано је 7 састанака на којима поред уобичајних и планираних тачака
дневног реда успех и дисциплина ученика.
Први разред броји 29 ученика, распоређених у 8 одељења. (Прањани, Каменица, Теочин,
Брезна, Гојна Гора, Срезојевци, Богданица и Коштунићима).
У овој школској години у матичној школи имамо страног ученика (дете из Украјине). Разлог
њеног досељења је усаја мејке. Осала деца могу да прате настани план и програм првог разреда.
Састанке Одељењских већа млађих разреда се држе заједно због специфичности наше школе.
Први састанак је одржан 17.8.2015.године са следећим дневним редом:
1. Договор о изради месечних и годишњих планова за шк.2015/16.годину
2. План стручног усавршавања за шк.2015/16.годину
Усаглашени су ставови везани за израду месечних и годишњих планова. Такође је договорено и
који ће се семинари реализовати у овој школској години, и одређен је рок за предавање личних
планова стручног усавршавања. Сви учитељи ће проћи семинар Активно учење.
Други састанак је одржан 6.11.2015.године са следећим дневним редом:
1.Успех и владање ученика на крају 1.класификационог периода
Анализирани су успех и владање ученика. Разговарано је о начинима подстицања и још бољег
рада са ученицима, али и како помоћи онима који имају тешкоће у савладавању градива.
Учитељи су обавештени о термину одржавања другог дела семинара Активно учење.
Трећи састанак је одржан 26.1.2016.године са следећим дневним редом:
1.Успех и владање ученика на крају 2.класификационог периода
Сведени су и анализирани резултати на крају првог полугодишта. Посебно су истакнути и
похваљени ученици који су учествовали и освојили неко место на школском такмичењу из
математике. дато је обавештење за даљи ток такмичења и за пријављивање за Мислишу.
Четврти састанак је одржан 17.3.2016.године са следећим дневним редом:
1. Избор уџбеника за 2016/17.годину
Директор школе је упознао учитеље са поступком избора уџбеника за наредне три године које је
донело Министарство просвете.
Пети састанак је одржан 22.3.2016.године са следећим дневним редом:
1. Избор уџбеника за 2016/17.годину
На овом састанку је донета одлика о уџбеницима који ће се користити у периоду од 2016/17. до
2018/19. школске године. Узимајући у обзир мишљења родитеља након одржаних родитељских
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састанака, као и препоруку представника Савета родитеља и образложење наставника, донета је
одлука да се одаберу уџбеници следећих издавача: Клет, Завод за уџбенике и наставна средства,
Нови Логос.
Шести састанак је одржан 4.4.2016.године са следећим дневним редом:
1.Успех и владање ученика на крају 3.класификационог периода
Речено је да се појача допунски рад са ученицима који имају тешкоће у учењу.
Седми састанак је одржан 22.6.2016.године са следећим дневним редом:
1.Успех и владање ученика на крају школске године
На крају школске године, сви ученици првог разреда имају позитиван успех и примерно владање.
Педагог школе је обавестила учитеље о резултатима завршног тестирања, као и о начину
попуњавања упитника за родитеље везано за језик на коме ће њихова деца похађати наставу.
Напомена: Детаљнији извештаји са сваког састанка се налазе у записнику Стручног већа
разредне наставе, као и у дневницима одељењских старешина.
Руководилац Одељењског већа првог разреда, Славица Јевтовић

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК
Извештај о раду продуженог боравка за школску 2015/2016.год
У циљу пружања помоћи запосленим и преангажованим родитељима, ОШ '' Иво Андрић''
пружа могућност продуженог боравка деце у школи у ваннаставном времену као облик васпитнообразовног рада. Ученици у продуженом боравку имају своју наставницу и учионицу са простором
за вишеструке активности. Постоје у потпуности обезбеђени услови за боравак који је намењен
деци првог и другог разреда и деци путницима трећег и четвртог разреда у ваннаставном времену.
Наставница прави распоред и организује активности у складу са интересовањима, жељама и
потребама ученика. Ученици у продуженом боравку, организовано и плански, уз стручнопедагошку помоћ и сарадњу са наставницом, утврђују, продубљују, примењују и усвајају нова
знања, вештине и навике. Време се проводи у измиривању школских обавеза, игри, одмору.
Наставница поклања пажњу и пружа помоћ деци у учењу и при изради домаћих задатака. Ученици
се оспособљавају да самостално обављају своје обавезе у каснијем школовању. По измирењу
школских обавеза, слободно време је осмишљено према индивидуалним афинитетима сваког
детета. Активности у слободном времену ученика имају првенство рекреативно-забавни и
стваралачки карактер. Организују се на принципу потпуне слободе избора, добровољности како би
омогућили да у њима ученици стварају, откривају, изражавају се.
За дневни боравак деце у школи обезбеђен је простор за вишеструке активности:
пространа учионица која обилује дидактичким материјалом, играчкама, друштвеним играма,
телевизором и DVD уређајем,, сликарским материјалом, удобним намештајем предвиђеним за
одмор и рекреацију. Учионица у којој деца бораве одвојена је од осталих школских просторија
предвиђених за извођење наставе. За спортске активности увек су на располагању школски
терени, фискултурна сала; за представе , приредбе и друге манифестације . Планиране су и
свакодневне посете школској библиотеци.
У оквиру самосталног рада ученика у продуженом боравку ученици организовано и плански уз
стручно-педагошку помоћ и сарадњу са наставником утврђују, продубљују , примењују и усвајају
нова знања , умења и навике.У оквиру активности самосталног рада реализују се активности које
би иначе ученик радио у виду домаћих задатака. Задаци урађени на часовима самосталног рада се
анализирају ,исправљају и вреднују ,али се не оцењују.
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Према предвиђеном плану и програму рада продуженог боравка у сарадњи са учитељима ,
наставницима и библиотекаром учествовала сам у свим активностима које су организоване у
школи :обележавање Дечје недеље ; присуство позоришној представи;припремање приредбе за
Дан школе; присуство обележавању Светског дана здраве хране ; реализација часа посвећеног
Вуку Стефановићу Караџићу;учешће у припремању приредбе за Нову годину; обележавање Дана
толеранције; учешће у реализацији квиза „Знање је благо“ ; ; Кићење јелке ; обележавању
школске славе Светог Саве ; Маскенбалу ; Приредби за Осми март ; Такмичењу у рецитовању ;
Еко-часу ; Обележавању Међународног дана књиге за децу ; фарбању ускршњих јаја ;
Обележавању Светског дана вода ; Радионици рециклаже употребљене Тетра-Пак амбалаже .
Деца продуженог боравка учествовала су и у многобројним наградним конкурсима ;
уређивали паное и учествовали у приредбама.
План и програм рада продуженог боравка који се састојао у : изради домаћих задатака и
провери тачности ; ликовном изражавању; креативном раду ; изради паноа ; спортским и
друштвеним играма у потпуности је реализован.
Снежана Голубов, учитељ продуженог боравка
ДРУГИ РАЗРЕД
Извештај о раду одељењског већа другог разреда за школску 2015/2016.год
У школској 2015/16.години, Одељењско веће другог разреда је одржало 7 (седам) састанака на
којима су се решавала сва важна питања везана за овај разред.
Други разред броји 24 ученика, распоређених у 7 одељења. (Прањани, Каменица, Теочин,
Брезна, Гојна Гора, Срезојевци, Богданица)
Први састанак је одржан 17.8.2015.године са следећим дневним редом:
1. Договор о изради месечних и годишњих планова за шк.2015/16.годину
3. План стручног усавршавања за шк.2015/16.годину
Усаглашени су ставови везани за израду месечних и годишњих планова. Такође је
договорено и који ће се семинари реализовати у овој школској години, и одређен је рок за
предавање личних планова стручног усавршавања. Сви учитељи ће проћи семинар Активно учење.
Други састанак је одржан 6.11.2015.године са следећим дневним редом:
1. Извештај са предходне седнице
2.Успех и владање ученика на крају 1.класификационог периода
Анализирани су успех и владање ученика. Разговарано је о начинима подстицања и још
бољег рада са одличним ученицима, али и како помоћи онима који имају тешкоће у савладавању
градива.
Учитељи су обавештени о термину одржавања другог дела семинара Активно учење.
Трећи састанак је одржан 26.1.2016.године са следећим дневним редом:
1. Извештај са предходне седнице
2.Успех и владање ученика на крају 2.класификационог периода
Сведени су и анализирани резултати на крају првог полугодишта. Посебно су истакнути и
похваљени ученици који су учествовали и освојили неко место на школском такмичењу из
математике. дато је обавештење за даљи ток такмичења и за пријављивање за Мислишу.
Четврти састанак је одржан 17.3.2016.године са следећим дневним редом:
1. Извештај са предходне седнице
2. Избор уџбеника за 2016/17.годину
Директор школе је упознао учитеље са поступком избора уџбеника за наредне три године
које је донело Министарство просвете.
Пети састанак је одржан 22.3.2016.године са следећим дневним редом:
1. Избор уџбеника за 2016/17.годину
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На овом састанку је донета одлика о уџбеницима који ће се користити у периоду од
2016/17. до 2018/19. школске године. Узимајући у обзир мишљења родитеља након одржаних
родитељских састанака, као и препоруку представника Савета родитеља и образложење
наставника, донета је одлука да се одаберу уџбеници следећих издавача: Клет, Завод за уџбенике
и наставна средства, Нови Логос.
Шести састанак је одржан 4.4.2016.године са следећим дневним редом:
1.Успех и владање ученика на крају 3.класификационог периода
Анализирани су успех и владање ученика на крају трећег тромесечја. Посебно су истакнути
и похваљени ученици који су постигли запажене резултате на такмичењу из ,, Мислише``, као и они
који су се истакли на маскенбалу. Речено је да се појача допунски рад са ученицима који имају
тешкоће у учењу.
Седми састанак је одржан 22.6.2016.године са следећим дневним редом:
1.Успех и владање ученика на крају школске године
На крају школске године, сви ученици другог разреда имају позитиван успех и примерно
владање. Похваљени су одлични ученици, као и они који су остварили запажене резултате на
ткмичењима и конкурсима.
Педагог школе је обавестила учитеље о резултатима завршног тестирања, као и о начину
попуњавања упитника за родитеље везано за језик на коме ће њихова деца похађати наставу.
Напомена: Детаљнији извештаји са сваког састанка се налазе у записнику Стручног већа
разредне наставе, као и у дневницима одељењских старешина.
Руководилац Одељењског већа другог разреда:Милисавка Бабовић
ТРЕЋИ РАЗРЕД
Извештај о раду одељењског већа трећег разреда за школску 2015/2016.год
У школској 2015/16.години, Одељењско веће трећег разреда је одржало 7 (седам) састанака на
којима су се решавала сва важна питања везана за овај разред.
Први састанак је одржан 17.8.2015.године са следећим дневним редом:
1. Извештај са предходне седнице
2. Договор о изради месечних и годишњих планова за шк.2015/16.годину
3. План стручног усавршавања за шк.2015/16.годину
Усаглашени су ставови везани за израду месечних и годишњих планова. Такође је договорено и
који ће се семинари реализовати у овој школској години, и одређен је рок за предавање личних
планова стручног усавршавања. Сви учитељи ће проћи семинар Активно учење.
Други састанак је одржан 6.11.2015.године са следећим дневним редом:
1. Извештај са предходне седнице
2.Успех и владање ученика на крају 1.класификационог периода
Анализирани су успех и владање ученика. Разговарано је о начинима подстицања и још бољег
рада са одличним ученицима, али и како помоћи онима који имају тешкоће у савладавању
градива.
Учитељи су обавештени о термину одржавања другог дела семинара Активно учење.
Трећи састанак је одржан 26.1.2016.године са следећим дневним редом:
1. Извештај са предходне седнице
2.Успех и владање ученика на крају 2.класификационог периода
3. Разно
Сведени су и анализирани резултати на крају првог полугодишта. Посебно су истакнути и
похваљени ученици који су учествовали и освојили неко место на школском такмичењу из
математике. дато је обавештење за даљи ток такмичења и за пријављивање за Мислишу.
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Четврти састанак је одржан 17.3.2016.године са следећим дневним редом:
1. Избор уџбеника за 2016/17.годину
Директор школе је упознао учитеље са поступком избора уџбеника за наредне три године које је
донело Министарство просвете.
Пети састанак је одржан 22.3.2016.године са следећим дневним редом:
1. Извештај са предходне седнице
2. Избор уџбеника за 2016/17.годину
На овом састанку је донета одлика о уџбеницима који ће се користити у периоду од 2016/17. до
2018/19. школске године. Узимајући у обзир мишљења родитеља након одржаних родитељских
састанака, као и препоруку представника Савета родитеља и образложење наставника, донета је
одлука да се одаберу уџбеници следећих издавача: Клет, Завод за уџбенике и наставна средства,
Нови Логос.
Шести састанак је одржан 4.4.2016.године са следећим дневним редом:
1. Извештај са предходне седнице
2.Успех и владање ученика на крају 3.класификационог периода
Анализирани су успех и владање ученика на крају трећег тромесечја. Посебно су истакнути и
похваљени ученици који су постигли запажене резултате на општинском такмичењу из
математике, као и они који су се истакли на маскенбалу. Речено је да се појача допунски рад са
ученицима који имају тешкоће у учењу.
Седми састанак је одржан 22.6.2016.године са следећим дневним редом:
1. Извештај са предходне седнице
2.Успех и владање ученика на крају школске године
На крају школске године, сви ученици трећег разреда имају позитиван успех и примерно владање.
Похваљени су одлични ученици, као и они који су остварили запажене резултате на ткмичењима и
конкурсима.
Педагог школе је обавестила учитеље о резултатима завршног тестирања, као и о начину
попуњавања упитника за родитеље везано за језик на коме ће њихова деца похађати наставу.
Руководилац Одељењског већа другог разреда:Мирјана Маћић
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Извештај о раду одељењског већа четвртог разреда за школску 2015/2016.год
У току школске 2015/2016.године одржано је седам састанака Одељенског већа 4.разреда
и програм већа је реализован у потпуности.На седницама Одељенског већа су се разматрала
питања везана за:израду планова,организацији такмичења,ваннаставних активности,реализацији
екскурзије,праћен је успех и владање ученика по класификационим периодима,организација
семинара за учитеље,избор уџбеника за наредни период од три године...
Одељенско веће 4.разреда је на крају школске године сумирало резултате рада ученика
четвртог разреда .
-Планирани часови редовне наставе,изборне,додатне,допунске наставе и ваннаставних активности
су реализовани по плану.
-Од 28 ученика четвртог разреда,одличан успех је постигло 14 ученика,врло добар 9 и добар успех
3 ученика.Сви ученици имају примерно владање.
-Ученици 4.разреда су учествовали на многим такмичењима и постигли запажене резултате.
Општинско такмичење из математике:
Лука Вуковић-прво место,
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Катарина Вујичић-прво место,
Марија Ивановић-друго место,
Ђорђе Вујанић-друго место,
Алекса Вукашиновић-треће место,
Ивана Милановић-треће место.
Окружно такмичење из математике:
Лука Вуковић-прво место,
Алекса Вукашиновић-похвала.
,,Мислиша“:Лука Вуковић,Катарина Вујичић и Марија Ивановић су добили похвалу.
Конкурс ,,Крв живот значи“:ученици Горан Вучковић и Огњен Козодер су добили похвалу.
-Реализована је једнодневна екскурзија Топола-Опленац-Буковичка Бања.
-Током школске године успостављена је континуирана сарадња са стручним сарадницима
школе.Педагог и психолог су обавили разредна тестирања и резултате саопштили на седници
већа.Педагог је упознао учитеље са попуњавањем упитника за изборне предмете.
- Сарадња је успостављена и са библиотекаром школе у организацији приредби и песничког
часа.
Напомена:Детаљнији извештаји се налазе у записнику Стручног већа разредне наставе,као и у
дневницима одељенских старешина.
Руководилац Одељењског већа четвртог разреда: Бранка Рајчевић
ПЕТИ РАЗРЕД
Извештај о раду одељењског већа петог разреда за школску 2015/2016.год

Чланови овог већа су: Велимир Александров -разредни старешина одељења у
матичној школи, Биљана Станковић- разредни старешина одељења у Брезни и Слободанка
Гавриловић- разредни старешина одељења у Каменици.
У току школске 2015/2016.год одржано је пет састанака Одељењског већа где су
били присутни разредне старешине и предметни наставници. На тим састанцима се
разговарало, дискутовало и договарало о плановима рада ОВ, одељењске заједнице и
часовима разредног старешине. Договарало се о радионицама у оквиру школе без насиља.
Анализирали успех и владање ученика, њихове успехе на такмичењима.
Прво Одељењско веће је одржано 7.9.2016.год, где је констатовано да није дошло
до промене броја ученика у одељењу.
Друга седница Одељењског већа је одржана 6.11.2016 године. Констатовано је да је
успех ученика добар. Ученици су заинтересовани, труде се да савладају градиво.У
Каменици имамо ученика који ради по ИОП-у, са њим ради пресонални асистент
Александра Топаловић. Сви имају примерно владање. Часови допунске и додатне наставе
се одвија по предвиђеном плану. Радионице школе без насиља се реализују на часовима
разредног старешине и одељењске заједнице.
Трећи састанак Одељењског већа је одржан 26.1.2016.год. Дискутовано је о успеху
и владању ученика на крају првог полугодишта. У Прањанима су три ученика са две
недовољане оцене, један са пет недовољне. Одличних је два, , врло добр четири и добрих
троје. Ученици су редовно похађали ваннаставне активности. У Каменици је три ученик
одличан,седморо је врло добро, петоро добаро и једно недовољно ( једна недовољна
оцена). Сви имају примерно владање. У Брезни је петоро ученика је са одличним
успехом, троје са добрим успехом, а један ученик са две недовољне оцене. Сви имају
примерно владање. Часови допунске и додатне наставе се одвија по предвиђеном плану.
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Радионице школе без насиља се реализују на часовима разредног старешине и одељењске
заједнице.
Четврти састанак Одељењског већа одржан је 4.4.2016.год, Анализирани су
резултати на крају трећег класификационог периода. У Прањанима одличних је четворо,
врло добрих 4, добрих троје и један ученик довољан. У Каменици је један ученик одличан,
два врло добра и два недовољна ученика са по једном недовољном оценом. У Брезни су
два ученик са позитивним успехом, један ученик има једну недовољну оцену. Часови
допунске и додатне наставе се одвија по предвиђеном плану. Радионице школе без насиља
се реализују на часовима разредног старешине и одељењске заједнице.
Пети састанак Одељењског већа је одржан 22.6.2016. На крају школске године у
Прањанима је 8. ученика са одличним успехом, нема ученика са недовољним оценама. Сви
ученици имају примерно владање. У Каменици су два ученик са одличним, пет са врло
добрим и три са добрим успехом. Сви имају примерно владање
Редовна настава је реализована по наставном плану и програму.
Допунска настава је реализована из српског језика,математике и немачког и енглесмог
језика
Додатна настава је реализована по плану из српског језика, математике, немачког језика,
биологије, историје,енглеског, и техничког и информатичког образовања.
Подносилац извештаја:
Слободанка Гавриловић
ШЕСТИ РАЗРЕД
Извештај о раду одељењског већа шестог разреда за школску 2015/2016.год

Чланови овог већа су: Горица Ристановић-разредни старешина одељења у матичној
школи, Милка Обренић- разредни старешина одељења у Брезни и Мира Матовићразредни старешина одељења у Каменици.
У току школске 2015/2016.год одржано је пет састанака Одељењског већа где су
били присутни разредне старешине и предметни наставници. На тим састанцима се
разговарало, дискутовало и договарало о плановима рада ОВ, одељењске заједнице и
часовима разредног старешине. Договарало се о радионицама у оквиру школе без насиља.
Анализирали успех и владање ученика, њихове успехе на такмичењима.
Прво Одељењско веће је одржано 7.9.2016.год, где је констатовано да није дошло
до промене броја ученика у одељењу.
Друга седница Одељењског већа је одржана 6.11.2016 године. Констатовано је да је
успех ученика добар. Ученици су заинтересовани, труде се да савладају градиво.У
Прањанима седам ученика има недовољан успех (3 ученика са једном, 1 уч.са две, 1 уч.са
три, један са 4). У Каменици један ученик има две недовољне, и у Брезни један ученик има
две недовољне. Сви имају примерно владање. Часови допунске и додатне наставе се
одвија по предвиђеном плану. Радионице школе без насиља се реализују на часовима
разредног старешине и одељењске заједнице.
Трећи састанак Одељењског већа је одржан 26.1.2016.год. Дискутовано је о успеху
и владању ученика на крају првог полугодишта. У Прањанима су три ученика са две
недовољане оцене, један са три недовољне. Одличних је четворо, врло добрих 13, добрих
троје. Ученици су редовно похађали ваннаставне активности. У Каменици је један ученик
одличан, четворо је врло добро, четворо добаро и једно недовољно ( једна недовољна
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оцена). Сви имају примерно владање. У Брезни је један ученик са одличним успехом,
један са добрим успехом, а један ученик са две недовољне оцене. Сви имају примерно
владање. Часови допунске и додатне наставе се одвија по предвиђеном плану. Радионице
школе без насиља се реализују на часовима разредног старешине и одељењске заједнице.
Четврти састанак Одељењског већа одржан је 4.4.2016.год, Анализирани су
резултати на крају трећег класификационог периода. У Прањанима одличних је четворо,
врло добрих 13, добрих троје. У Каменици је један ученик одличан, два врло добра и два
недовољна ученика са по једном недовољном оценом. У Брезни су два ученик са
позитивним успехом, један ученик има једну недовољну оцену. Часови допунске и додатне
наставе се одвија по предвиђеном плану. Радионице школе без насиља се реализују на
часовима разредног старешине и одељењске заједнице.
Пети састанак Одељењског већа је одржан 22.6.2016. На крају школске године у
Прањанима је 8. ученика са одличним успехом, нема ученика са недовољним оценама. Сви
ученици имају примерно владање. У Каменици су два ученик са одличним, пет са врло
добрим и три са добрим успехом. Сви имају примерно владање. У Брезни ученица Тамара
Биорац је постигла одличан успех (5,00) и на следећим такмичењима је постигла следеће
резултате: математика- школско такмичење –прво место, општинско и окружно српски
језик– треће место, биологија (општинско такмичење) прво место, окружно друго;
техничко и информатичко образовање општинско –друго место.
Ученик Милош Козодер је постигао врло добар успех (3,71), док је ученица Милица Недић
постигла добар успех(2,64).
Редовна настава је реализована по наставном плану и програму.
Допунска настава је реализована из српског језика,математике и немачког и енглесмог
језика
Додатна настава је реализована по плану из српског језика, математике, немачког језика,
биологије, историје,енглеског, и техничког и информатичког образовања.
Подносилац извештаја:
Горица Ристановић
СЕДМИ РАЗРЕД
Извештај о раду одељењског већа седмог разреда за школску 2015/2016.год
Oдржано је укупно 5 састанака Одељењског већа седмог разреда.
На првом већу које је одржано у сепрембру за предедника Одељењског већа одабран је Дејан
Јеверица , одељењски старешина 7/3 одељења у Брезни.Остали чланови овог већа су Милољуб
Ристановић, одељењски старешина 7/1 одељења у матичној школи и Миленко Петрович,
одељењски старешина 7/2 одељења у Каменици. Укупно ученика у седмом разреду имамо 27 и то
у Прањанима 15, у Каменици 8 и у Брезни 4 ученика.Међу ученицима седмог разреда немамо
ученика који ради по ИОП-у. На седницама Одељењсков већа се разматрало о избору уџбеника за
наредну школску годину по упуствима Министарства просвете и технолошког развоја, о
реализацији часова редовне наставе, допунске наставе, додатне, рад секција, организацији разних
прослава и учестовање ученика Дан школе, Митровдански дани, Савиндан, Теочински дани,
Илиндански дани. Пошро је наша школа била укључена у међународном пројекту АЦЕС, наши
ученици седмог и осмог разреда су били у Хвратску. Смештени су били у домовима ученика, А у
мају су ученици из Хвратске били наши гости и ученици наше школе су угостили ученике из
Хвватске
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Никаквих проблема није било током године, сви уџбеници су дошли на време. Осам ученика је
имало право на 20% и 40% на бесплатне уџбенике. Настава је одржана према предвиђеном
наставном плану и програму. У седмом разреду успешно су завршили разред.
У седмом разреду има 6 одличних ученика,
један ученик Марија Весковић 7/3 одељења , имала је просек 5,00,
10 ученика је врлодобрих и
11 ученика је положило добрим успехом.
Сви ученици су имали успеха на разним такмичењима из свих предмета и награђени су дипломама
и похвалама из истих.
Ученици седмог и осмог разреда су ишли на дводневну екскурзију (17 и 18.маја 2016.године),
маршута Источна Србија са преноћиштем у Ђердапу.Екскурзија је протекла без икаквих проблема.
План за следећу годину је да се боље ученици припреме за пријамни испит кроз часове
одељењске заједнице и предавања у склопу професионалне оријентације, као и полагање
завршног испита упишу жељену школу.
Руководилац Одељењског већа 7.разреда, Дејан Јеверица
ОСМИ РАЗРЕД
Извештај о раду одељењског већа осмог разреда за школску 2015/2016.год
Чланови овог већа су : Зоран Лекић-разредни старешина одељења у матичној школи,
Бранка Станојевић разредни старешина одељења у Брезни и Драгана Бабовић разредни
старешина одељења у Каменици.
У току школске 2015/2016.год одржано је пет састанака одељењског већа где су били
присутни разредне старешине и предметни наставници. На тим састанцима се разговарало,
дискутовало и договарало о плановима рада одељењског већа, одељењске заједнице и часовима
разредног старешине. Договарало се о радионицама у оквиру професионалне орјентације и
радионицама школе без насиља. Анализирали успех и владање ученика, њихове успехе на
такмичењима.
Прво одељењско веће је одржано 7.9.2016.год, где је констатовано да је дошло до
промене о броју ученика у одељењу у Прањанима. Једна ученица је понављала и није прешла у
осми разред, а један ученик је премештен у издвојено одељење школе у Каменици. Број ученика
је смањен са 22 на 20 ученика. У Каменици се такође променио број ученика, па уместо пет колико
их је било претходне године, сад их је шест због ученика који је дошао из Прањана. У Брезни је два
ученика и број се није мењао у односу на претходну годину.
Друго одељењско веће је одржано 12.11.2016 године. Констатовано је да су ученици
попустили са учењем у све три школе, да им је успех лошији него што се од њих очекује. На крају
првог класификационог периода у Прањанима, нема ученика са недовољним оценама, сви имају
примерно владање. Неки ученици су добили опомене због намерног изостајања са часова кад је
контролни и писмени задатак. У Брезни један ученик је са позитивним а један ученик са
недовољним успехом и то са једном недовољном. У Каменици су четири ученика са позитивним
успехом и један ученик са једном недовољном оценом. Сви ученици имају примерно владање.
Часови допунске и додатне наставе се одвија по предвиђеном плану. Трећи састанак одељењског
већа је одржан 26.1.2016.год. Дискутовано је о успеху и владању ученика на крају првог
полугодишта. У Прањанима је био један недовољан ученик, двоје са добрим успехом,
једанаесторо са врло добрим и шест ученика са одличним успехом. Ученици су редовно похађали
ваннаставне активности. У Каменици је један одличан, један врло добар, један добар и два
недовољна ученика са по једном недовољном оценом. Сви имају примерно владање. У Брезни је
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један ученик са врло добрим успехом а један ученик са две недовољне оцене. Сви имају примерно
владање. Четврти састанак одељењског већа одржан је 5.4.2016.год, Анализирани су резултати на
крају трећег класификационог периода. У Прањанима, 17 ученика је имало позитиван успех док су
троје ученика имали недовољан успех, од њих један ученик је био са две недовољне и два ученика
са по једном недовољном оценом. Ученици су постигли и запажене резултате на такмичењима,
Јована Васиљевић друго место на општинском и треће место на окружном такмичењу из
књижевности. Драган Никитовић треће место на општинском такмичењу из граматике српског
језика. Слађана Марковић је била гост на песничкој вечери,,Ах та љубав'' у гимназији ,,Таковски
устанак''у Горњем Милановцу. У Каменици је један одличан, два врло добра и два недовољна
ученика са по једном недовољном оценом. У Брезни је један ученик са позитивним успехом, други
ученик има једну недовољну оцену. Часови допунске и додатне наставе се одвија по предвиђеном
плану. Радионице професионалне орјентације и школе без насиља се реализују на часовима
разредног старешине и одељењске заједнице.
Пети састанак одељењског већа је одржан 3.6.2016. На крају школске године у Прањанима
је било 9 ученика са одличним успехом, од тога троје ученика је носилац Вукове дипломе. Велики
број ученика су добили посебне дипломе из предмета хемије, биологије, историје, математике,
српског и немачког језика и физичког васпитања. Сви ученици имају примерно владање. У
Каменици је један ученик са одличним, два са врло добрим и два са добрим успехом. Сви имају
примерно владање. Ученица Милица Стјепановић је добила књигу за одличан успех. У Брезни је
један ученик са одличним успехом а други ученик са врло добрим успехом. Оба ученика имају
примерно владање. Ученик Драган Козодеровић је освојио треће место на општинском такмичењу
у стоном тенису. Од школе је добио посебну диплому за физичко васпитање.
Једногласном одлуком на наставничком већу, за ђака генерације изабран је ученик Драган
Никитовић из Прањана. Ученици су остварили добре резултате на завршном испиту.
Руководилац Одељењског већа осмог разреда, Драгана Бабовић
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4.4. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ
У школској 2015/2016.год. Стручно веће за разредну наставу у Основној школи „Иво Андрић“ 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
Обрадовић и Ана Петровић.
Сви чланови присуствују седницама које се одржавају по завршетку сваког класификационог
периода. Укупан број одржаних седница је седам. Руководилац је професор разредне наставе
Бојан Ђуровић.
На седницама се прати реализација наставних планова и програма, успех и владање ученика,
постигнућа ученика на такмичењима у наставним и ваннаставним активностима.
Сви ученици од првог до четвртог разреда су савладали наставно градиво предвиђено за наведени
разред и имају примерно владање.
Ученици млађих разреда наше школе су показали и доказали велике успехе на такмичењима у
наставним и ваннаставним активностима. Запажени резултати се налазе у извештајима
Одељенског већа. Сви ученици биће награђени књигама и посебним дипломама за постигнуте
успехе.
Већина учитеља је присуствовала презентацији уџбеника који су одржани у организацији
издавачких кућа – Нови Логос, Едука, Клетт, Завод. Постигнут је договор да уџбеници за наредну
школску 2016/2017.год. за све ученике од првог до четвртог разреда буду од издавачке куће
„Клетт“.
Учитељи компетентно планирају и реализују све облике васпитно-образовног рада. Присутна је
дискусија о семинарима и предавањима из струке у организацији школе.
Сви учитељи су
присуствовали на петодневном семинару, који је одржан у организацији школе на тему – АКТИВНО
УЧЕЊЕ.
Такође, учитељи су имали присуство и на једнодневном семинару у Основној школи „Момчило
Настасијевић“ у Горњем Милановцу на тему – Музичка култура као подстицај учењу
психомоторном развоју и социјализацији, као и на једнодневном семинару „Интегративна настава
у амбијенталним учионицама“ у Регионалном центру за професионални развој запослених у
образовању Чачак.
Подаци о оствареном броју сати и бодова стручног усавршавања се налазе у бази података наше
школе.
Руководилац Стручног већа за разредну наставу
Бојан Ђуровић
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4.5. СТРУЧНО ВЕЋЕ ИСТОРИЈЕ И ГЕОГРАФИЈЕ
Стручно веће Историје и Географије je у школској 2015/2016. години одржало 11 седница,
на којима су увек сви чланови били присутни.Протекле школске године су осим редовних часова
из предмета Историја и Географија, реализовани и часови Додатне наставе, Секциje и Припреме
за такмичење, као и припремна настава из предмета Историја и Географија у циљу припрема за
полагање комбинованог теста на завршном испиту.Чланови Стручног већа Ивана Милекић и
Велимир Александров су у два наврата (3 дана у октобру и 2 у новембру месецу) присуствовали
семинару „Активно учење“, који је организован за један део чланова колектива у просторијама
матичне школе у Прањанима.
Један број ученика је посетио у месецу децембру Фестивал науке у Београду уз пратњу
наставника Велимира Александрова,као и предметних наставника из Стручног већа природних
наука где су уживали у разноразним експериментима из Географије, Биологије, Хемије и Физике
што им је било од велике користи. Наставници Историје, Јелена Александров и Ивана Милекић са
изабраном групом ученика у сарадњи са ОШ „Петар Лековић“ Пожега присуствовале су Јавом часу
101. година од Колубарске битке. Час је реализован посетом родне куће војводе Живојина
Мишића у Струганику и посетом Спомен – костурнице у Лазаревцу. Јавни час је реализован дана
10.12.2015. у сарадњи са ТА Матовић из Чачка. Ученице осмог разреда матичне школе из Прањана:
Јована Раилић, Слађана Марковић, Катарина Браловић и Марија Шутић стечено знање на овом
часу презентовале су у виду мултимедијалне презентације својим друговима у одељењу. На овом
часу био је присутан педагог школе Данијела Ракићевић, која је предложила да се ученице
представе и Наставничком већу наше школое као пример добре праксе.Чланови нашег стручног
већа су учествовали у реализацији Новогодишњег квиза „ Знање је благо“ и то: Јелена
Александров, наставник историје са Данијелом Ракићевић, педагогом школе су аутори квиза,
Ивана Милекић, наставник историје је слала питања за квиз, а Велимир Александров, наставник
географије био је техничка подршка (сниматељ школском камером). Квиз је реализован у
просторијама матичне школе у Прањанима 29.12.2015. уз присуство многобројне публике.Чланови
Стручног већа су присуствовали приредби и сечењу славског колача поводом школске славе
Светог Саве, које су реализоване у просторијама матичне школе и спортске хале у
Прањанима.Чланови стручног већа – наставници Историје, Јелена Александров и Ивана Милекић,
присуствовале су семинару „Светосавски дани историчара Србије“ на Филозофском факултету у
Београду.
На општинском такмичењу из Историје, које је одржано 6. марта 2016. године у ОШ
„Таковски устанак“ у Такову, ученици су постигли изузетно запажене резултате. Ученице 5.разреда
Ленка Вујанић и Марија Браловић, оствариле су пласман на окружно такмичење. Што се тиче
такмичења из предмета Географија ове школске године ниједан ученик 7. и 8. разреда није
изразио жељу ни да покуша да се спрема за такмичење.Поводом Дана жена, наставница историје
Јелена Александров је са ученицама 8.разреда приредила кратак програм, којим је присутне
подсетила на значај овог празника, кроз кратке одломке из биографија знаменитих жена Србије и
света.
У месецу марту наставници Јелена Петровић (Биологија), Јелена Александров (Историја) и
Велимир Александров (Географија) су са ученицима 7. разреда израдили тематску изложбу
везану за континент Северна Америка, чиме је направљена корелација између наведених
предмета, а уједно и сарадња између ова два Стручна већа. Чланови стручног већа – наставнице
Историје, Јелена Александров и Ивана Милекић, на својим часовима су обележиле „Дан погрома
Срба на Косову и Метохији“(17.март) и „Дан сећања на жртве Холокауста у Југославији“
(22.априла).Чланови нашег већа су израдили и планове ђачких екскурзија за ученике од V – VIII
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разреда, које су реализоване у мају месецу и то за ученике 5 и 6. разреда 13 -14.маја, а за ученике
7 и 8. разреда 17 и 18. маја.
Наставник Велимир Александров је током целе године одржавао блог везан за
популаризацију Географије, под именом Геоблографија ( www.geoblografija.wordpress.com) где су
ученици осим занимљивих текстова везаних за ову тематику могли и да решавају разноразне
тестове и проблемска питања, као и да свакодневно учествују у наградном квизу из ове области.
Такође је на блогу објавио преко 300 питања за вежбање поводом „мале матуре“. Број посетилаца
блога је премашио цифру од 30.000 посета у току године.
Наставници Јелена Александров и Велимир Александров су у месецу јуну били распоређени
на дежурство поводом полагања завршног испита за ученике осмог разреда у две школе у Горњем
Милановцу.
У оквиру стручног усавршавања у установи и ван установе чланови већа су похађали разне
семинаре, стручне скупове, трибине и разна предавања, која су наведена у извештајима
предметних наставника СВ Историје и Географије.
Руководилац Стручног већа
Велимир Александров
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4.6. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Чланови Стручног већа су Слободанка Гавриловић, Славица Јовићевић Бабовић и Горица
Ристановић. Чланови већа састали су се шест пута у току школске године 2015/2016.
Број сати
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Слободанка Гавриловић Славица Јовићевић
Горица Ристановић
Бабовић
Ван установе
40
40
10
У установи
90
73
90
Реализација часова
Прањани
РЕДОВНА НАСТАВА
Осми разред 135 часова, седми разред 144, шести разред 144, пети 180.
Остали облици рада
Додатна настава
Осми разред 20 часова
Допунска настава
Пети разред 4
Шести
6
Седми
7
Часови припреме за такмичење
Осми разред 19
Припремна настава за Завршни испит
Осми разред 16
Драмска секција 30 часова
Каменица
Активност
5.разред
6.разред
7.разред
8.разред
Редовна настава
180
144
144
136
Допунска настава
18
5
Додатна настава
11
12
Припрема за
5
5
такмичења
Припрема за
22
завршни испит
Брезна
РЕДОВНА НАСТАВА
Осми разред 136 часова, седми разред 144, шести разред 144, пети 180.
Остали облици рада
Додатна настава 36 часова
Допунска настава
Пети разред 2
Шести
6
Часови припреме за такмичење 30
Припремна настава за Завршни испит 20
ТАКМИЧЕЊА
Општинско такмичење из српског језика и језичке културе
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Учествовали су ученици од петог до осмог разреда и оставрили следеће резултате:
Марија Браловић (5. разред ) - 14 бодова
Немања Сарић ( 5. разред ) - 14 бодова
Тамара Биорац (6. разред ) - 14 бодова
Тијана Вукашиновић (6. разред ) - 10 бодова
Тамара Толић (6. разред ) - 6 бодова
Марија Весковић ( 7. разред ) - 17 бодова - друго место, пласирала се на окружно
Драган Никитовић ( 8. разред ) – 16 бодова - треће место, пласирао се на окружно
Марија Бабић (8. разред) – 13 бодова
Књижевна олимпијада (општинско такмичење)
Учествовале су Наташа Дамљановић и Милица Бјелаковић, седми разред, Марија Шутић и Јована
Васиљевић, осми. Наташа и Милица су имале по 14 бодова, Марија 15, а Јована 17. Јована
Васиљевић је освојила друго место и пласирала се на следећи ниво такмичења.
Књижевна олимпијада (окружно такмичење)
Нашу школу је представљала Јована Васиљевић, ученица осмог разреда у Прањанима. Ученица је
имала 16 бодова и освојила је 3.место.
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ У ЛЕПОМ ГОВОРУ
Нашу школу су представљали следећи ученици:
Милошевић Наталија, I разред, Прањани
Папић Анђела, I разред, Прањани
Топаловић Огњен, I разред, Прањани
Столица Јана, V разред, Прањани, освојила је 2. место.
Ученике су припремале Горица Ристановић, професор српског језика, и Славица Јевтовић,
професор разредне наставе.
ЛИТЕРАРНИ КОНКУРСИ
Крв живот значи- Слађана Марковић, 8.разред Прањани, освојила 2.место
КД,,Запис“ расписало је конкурс на тему Завичај. Похваљени су радови Слађане Марковић,
ученице 8.разреда у Прањанима, и Нине Јаношевић, ученице 6.разреда у Прањанима.
На песничком часу ,,Ах,та љубав“ у Гимназији у Горњем Милановцу учествовали су Слађана
Марковић и Ненад Милосављевић, ученик седмог разреда.
Учешће на Школској сцени
И ове године ученици из Каменице учествовали су на Школској сцени и добили признање за
унапређење позоришне уметности. Такмичење је било ревијалног карактера. Ученике је
припремала Слободанка Гавриловић, професор српског језика.
Подносилац извештаја Горица Ристановић
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4.7.СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТИ СТРАНОГ ЈЕЗИКА
Чланови већа:
1. Тамара Богдановић
2. Бранка Станојевић
3. Мирјана Матовић
Планирано седница

4. Ивана Чоловић
5. Биљана Станковић

Одржано седница

Датуми одржавања
седница

02.09.2015.
07.10.2015.
18.11.2015.
16.12.2015.
15.01.2016.
10

10

17.02.2016.
02.03.2016.
17.03.2016.
08.04.2016.
24.06.2016.

Такмичења ученика
Име и презиме наставника

Укупан број ученика који
су учествовали на
такмичењима

Ивана Чоловић

Ранг такмичења

Општинско
Окружно
Републичко

Реализација програма стручног већа СТРАНИХ ЈЕЗИКА
Садржаји-програм
Реализовано
1. Израда и усвајање годишњег и месечног рада стручног
24.06.2016.
већа за наредну школску годину
2. Дефинисање критеријума оцењивања ученика редовне
наставе
3. Утврђивање критеријума за избор ученика у секције и
друге видове ученичког ангажовања и критеријума
индетификовања обдарених ученика по предметима
4. Утврђивање распореда одржавања контролних
задатака, вежби и ваннаставних активности
5. Стручно усавршавање професора према плану стручног
усавршавања и учешће на индивидуалним семинарима
6. Анализа успеха ученика на класификационим перидима
и откривање узрока неуспеха појединих ученика, група
или разреда и предузимање потребних мера за њихово
отклањање (мотивациони поступци)
9. Анализа остварених делова програма редовне,
додатне, допунске наставе и секција на полугодиштима
текуће школске године

Име и презиме присутних
чланова
Сви чланови већа
Сви чланови већа
Сви чланови већа
Сви ћланови већа
Сви чланови већа
Сви чланови већа
Сви чланови већа
Сви ћланови већа
Сви чланови већа
Сви чланови већа

Укупан број освојених
места
1.место 2.место 3.место
1

Доказ
записник

Реализатори и сарадници
Чланови већа

02.09.2015.

записник

Чланови већа

02.09.2015.

записник

Чланови већа

02.09.2015.

записник

Чланови већа

02.09.2015.

записник

Чланови већа

18.11.2015.
17.02.2016.
08.04.2016.
24.06.2016.
17.02.2016.
24.06.2016.

записник

Чланови већа

записник

Чланови већа
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10. Преглед реализације фонда часова и предлог
надокнаде уколико за то постоји потреба
11. Такмичења ученика

17.02.2016.

записник

Чланови већа

17.02.2016.
02.03.2016.
17.03.2016.

записник

Чланови већа

записник

Чланови већа

13. Сарадња са стручним друштвима, факултетима,
институтима, предузећима и установама и осталим
стручним већима
14. Предлог задужења професора у оквиру 40-часовне
радне недеље за наредну школску годину
15. Избор руководилаца стручних већа за област
предмета
16.. Израда програма стручних путовања – посете другим
школама, музејима, библиотекама, факултетима и сл.
17. Реализација активности из развојног плана рада школе
18. Реализација активности из области самовредновања
рада школе

02.09.2015.

записник

Чланови већа

24.06.2016.

записник

Чланови већа

24.06.2016.

записник

Чланови већа

24.06.2016.

записник

Чланови већа

24.06.2016.
24.06.2016.

записник
записник

Чланови већа
Чланови већа

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

24.06.2016.

записник

Чланови већа

12. Избор уџбеника по предметима за сваки разред
појединачно за наредну школску годину

Руководилац Већа
Тамара Богдановић

Датум предаје
20.08.2016.
Прањани
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4.8. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТИ БИОЛОГИЈЕ, ФИЗИКЕ И ХЕМИЈЕ
Чланови већа су: Јелена Петровић и Невенка Видојевић –наставнице биологије,
Александар Миловановић-наставник физике и Драгана Бабовић-наставник хемије.
У току године је одржано 10 састанака стручног већа на којима су се наставници
договарали о сваком даљем раду. Договарали су се о начину и времену реализовања иницијалног
и завршног тестирања, о терминима одржавања допунских и додадних часова, наставним и
ваннаставним активностима који би се могли реализовати, предлагали акције, радионице и
предавања за ученике и реализовали их. Наставници су радили са ученицима по ИОП-у и уредно су
достављали документацију.
Током године, наставници овог већа су реализовали две стручне посете у Београд уз помоћ
и подршку директора школе Зорана Пантовића. Прва је била у децембру на Фестивал науке а друга
у марту где су ученици посетили хемијски факултет и ботаничку башту. Наставници реализују
међународни програм Еко школе и спроводили су га у школама у којима предају, у Каменици,
Брезни и Прањанима. Реализоване су радионице израда новогодишњих украса за јелку, акција
,,Сат за нашу планету'', замена старих клупа у Каменици, ,,Очистимо општину'', украшавање
школског дворишта и сађење цвећа у Каменици, промовисали су међународне важне датуме.
Наставници су учествовали кроз осмишљавање питања за свој предмет у квизу ,,Знање је благо''
чији је аутор и реализатор педагог школе Данијела Ракићевић.
Наставници су се током године стручно усавршавали и стекли више сати стручног
усавршавања него што је предвиђено планом. Невенка Видојевић: 60 сати и 24 бода, Јелена
Петровић: 139 сати и 48 бодова, Александар Миловановић 127 сати и 40 бодова и Драгана
Бабовић: 209 сати и 48 бодова. У школи је реализован семинар Активно учење на којем су из овог
већа присуствовали Јелена Петровић, Александар Миловановић и Драгана Бабовић. Након тог
семинара наставници су реализовали наставу активног учења на редовним часовима.
У току године наставници ова три предмета су припремали ученике за такмичење. У
фебруару су била организована школска, у марту општинска и у априлу окружна такмичења.
Постигнути резултати: Из биологије је пет ученика освојило друго место и један ученик треће
место на окружном такмичењу.
Из хемије је један ученик освојио треће место на општинском такмичењу.
Невенка Видојевић је организовала угледни час у Каменици ,,Екологија и загађење животне
средине''у 8.разреду а Драгана Бабовић ,,Неметали'' у 8.разреду у Прањанима. Часовима су били
присутни директор и педагог школе.
Подносилац извештаја: Драгана Бабовић
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4.9. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТИ ТЕХНИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА
Извештај о раду Стручног већа области предмета техничког и информатике
Ово веће има два члана: Милка Обренић руководилац и Зоран Лекић члан.
Име и презиме
Предмет који
Укупан број
Одељења у којима предаје
наставника
предаје
часова
Зоран Лекић
Техничко и
Прањани
5, 6, 7, 8.техн.и
информатичко
инф.образовање,инф.
образовање;
Информатика и
Каменица
5,6,7 ТИО
рачунарство
6, информатика и
рач.
Милка Обренић Информатика и
Каменица инф.и
5 7, 8.
рачунарство
рач.
Техничко и
Прањани инф. и
информатичко
6
тио
образовање;
Информатика и
рачунарство
Техничко и
информатичко
Брезна
5, 6, 7, 8.техн.и ин.
образовање;
Информатика и
5,6,7,8. информатика
рачунарство
и рачунарство
Реализација часова:
Име и
ДОДАТНА
презиме
наставника час
уч
Зоран
36
8
Лекић
Милка
36
14
Обренић

ДОПУНСКА
час

уч

СЕКЦИЈА
час

уч

ПРИПРЕМА ЗА
ТАКМИЧЕЊЕ
час
уч

9

5

72

8

9

7

18

9

ОСТАЛО
час

уч

Одржано је шест састанака Стручног већа на којима су се наставници договарали о сваком
даљем раду. Договарали су се о начину и времену реализовања иницијалног и завршног
тестирања, о терминима одржавања допунских и додадних часова, наставним и ваннаставним
активностима који би се могли реализовати, предлагали акције, радионице и предавања за
ученике и реализовали их. Наставници су радили са ученицима по ИОП-у и уредно су достављали
документацију. У матру наставници су дали предлог обавезних уџбеника и комплета за техничко
који су неопходни за наредну школску годину.
Руководилац: Милка Обренић
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4.10.СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТИ УМЕТНОСТИ
Чланови већа су: Душан Милосављевић, наставник ликовне културе и Марко Станојевић,
наставник музичке културе.
У току године је одржано 10 састанака телефинским путем, јер нисмо могли да се
састанемо, због неусклађености распореда часова и школе. Обоје радимо у другим школама ради
допуне норме на 100%. Душан ради у ОШ «Спјепа Степановић» у Горњој Горевници (средом),
Марко ради ОШ «Арсеније Лома» На Руднику (понедељком).
Током године, наставници овог већа су реализовали изложбу у матичној школи. Приредбе
о важног датума учестовали су обојица и допуњавали са осталим наставницима који су укључени у
ткултурне активности.
Наставници су се током године стручно усавршавали и стекли више сати стручног
усавршавања него што је предвиђено планом. Марко Станојевић: 60 сати и 24 бода, Душан
Милосављевић 68 сати и 16 бодова.
Подносилац извештаја: Душан Милосављевић
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4.11. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТИ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

Време
Реализац
ије
месец
8.
2015.Г

9.

10.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА за 2015-16 г.
Активности-Тема

Носиоци реализације

-Усвајање плана рада већа физичког васпитања
-Усаглашавање годишњих планова рада и критеријуми оцењивања
ученика.
-Прикупљање педагошке документације.
Попис набавке наставних средстава неопходних за рад и разматрање
начина за њихово добијање.
-Договор о календару школских такмичења
-организација школског кроса—ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА

Чланови Актива

-Организација школског турнира у стоном тенису и М.фудбалу-ШКОЛА БЕЗ
НАСИЉА
-Договор о концепту прославе дана школе.
--Организација школског турнира у одбојци-ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА

Чланови Актива
Милољуб Ристановић
Симовић Душан
Јеверица Дејан

11.

Чланови Актива
Милољуб Ристановић

Чланови Актива
-Стручна тема:одбојка Душан Симовић—----ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА

12.

-Анализа успеха и владања ученика.
-организација новогодишњег турнира „ Изабери спорт, стоп насиљу“ Школа без насиља

Чланови Актива

-Прослава Светог Саве , учешће на Светосавском турниру
-Анализа учешћа на Светосавском турниру

Чланови Актива

2.

-организација школског турнира „Изабери спорт ,стоп насиљу“—ШКОЛА
БЕЗ НАСИЉА
-Анализа успешности турнира

Чланови Актива

3.

-Договор о учешћу и реализацији предстојећих општинских такмичења

Чланови Актива

1.
2016.

4.

5.

6.

Чланови Актива
-Анализа успеха и владања ученика на крају трећег класификационог
периода.
-Договор о изради школског програма.
-Организација такмичења у атлетици –ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА
-Анализа рада секција, резултати на такмичењима.
-угледни час : Симовић Душан
-угледни час : Јеверица Дејан
--Угледни час из физичког васпитања: Милољуб Ристановић
-Анализа рада актива
-Усвајање школског програма.
-Усвајање плана рада већа за наредну годину.

Чланови Актива
Милољуб Ристановић
Симовић Душан
Јеверица Дејан
Чланови Актива

Председник већа Милољуб Ристановић
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4.12. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКЕ
Назив стручног већа: МАТЕМАТИКА
Чланови већа:
4. Братислав Средојевић
5. Jасмина Павловић
6. Миленко Петровић
Планирано седница

Одржано седница

Датуми одржавања
седница

Име и презиме присутних
чланова

02.09.2015.

Братислав Средојевић
Јасмина Павловић
Миленко Петровић
Братислав Средојевић
Јасмина Павловић
Миленко Петровић
Братислав Средојевић
Јасмина Павловић
Миленко Петровић
Братислав Средојевић
Јасмина Павловић
Миленко Петровић
Братислав Средојевић
Јасмина Павловић
Миленко Петровић
Братислав Средојевић
Јасмина Павловић
Миленко Петровић
Братислав Средојевић
Јасмина Павловић
Миленко Петровић
Братислав Средојевић
Јасмина Павловић
Миленко Петровић
Братислав Средојевић
Јасмина Павловић
Миленко Петровић
Братислав Средојевић
Јасмина Павловић
Миленко Петровић

07.10.2015.
18.11.2015.
16.12.2015.
15.01.2016.
10

10

17.02.2016.
02.03.2016.
17.03.2016.
08.04.2016.
24.06.2016.

Такмичења ученика
Име и презиме наставника

Братислав Средојевић

Јасмина Павловић

Укупан број ученика који
су учествовали на
такмичењима

Ранг такмичења

Укупан број освојених
места
1.место 2.место 3.место

8
3
1

Школско
Општинско
Окружно
Републичко
Школско
Општинско
Окружно
Републичко
Школско
Општинско
Окружно
Републичко

1

2

2
1

1

1

1

4
3

7
Миленко Петровић
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Реализација програма стручног већа МАТЕМАТИКЕ
Садржаји-програм
1. Израда и усвајање годишњег и месечног рада стручног
већа за наредну школску годину
2. Дефинисање критеријума оцењивања ученика редовне
наставе
3. Утврђивање критеријума за избор ученика у секције и
друге видове ученичког ангажовања и критеријума
индетификовања обдарених ученика по предметима
4. Утврђивање распореда одржавања контролних
задатака, вежби и ваннаставних активности
5. Стручно усавршавање професора према плану стручног
усавршавања и учешће на индивидуалним семинарима
6. Анализа успеха ученика на класификационим перидима
и откривање узрока неуспеха појединих ученика, група
или разреда и предузимање потребних мера за њихово
отклањање (мотивациони поступци)
9. Анализа остварених делова програма редовне,
додатне, допунске наставе и секција на полугодиштима
текуће школске године
10. Преглед реализације фонда часова и предлог
надокнаде уколико за то постоји потреба
11. Такмичења ученика

12. Избор уџбеника по предметима за сваки разред
појединачно за наредну школску годину
13. Претплата на Математички лист
13. Сарадња са стручним друштвима, факултетима,
институтима, предузећима и установама и осталим
стручним већима
15. План полагања поправних и других испита у јунском и
августовском испитном року
16. Предлог задужења професора у оквиру 40-часовне
радне недеље за наредну школску годину
17. Избор руководилаца стручних већа за област
предмета
18. Израда програма стручних путовања – посете другим
школама, музејима, библиотекама, факултетима и сл.
19. Реализација активности из развојног плана рада школе
20. Реализација активности из области самовредновања
рада школе
21. Остале активности у складу са законом које је
немогуће предвидети у тренутку писања ГПШ-а

Реализовано
24.06.2016.

Доказ
записник

Реализатори и сарадници
Чланови већа

02.09.2015.

записник

Чланови већа

02.09.2015.

записник

Чланови већа

02.09.2015.

записник

Чланови већа

02.09.2015.

записник

Чланови већа

18.11.2015.
17.02.2016.
08.04.2016.
24.06.2016.
17.02.2016.
24.06.2016.

записник

Чланови већа

записник

Чланови већа

17.02.2016.

записник

Чланови већа

17.02.2016.
02.03.2016.
08.04.2016.
17.03.2016.

записник

Чланови већа

записник

Чланови већа

02.09.2015.
02.09.2015.

записник
записник

Чланови већа
Чланови већа

24.06.2016.

записник

Чланови већа

24.06.2016.

записник

Чланови већа

24.06.2016.

записник

Чланови већа

24.06.2016.

записник

Чланови већа

24.06.2016.
24.06.2016.

записник
записник

Чланови већа
Чланови већа

24.06.2016.

записник

Чланови већа
Руководилац Већа
Братислав Средојевић
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4.13. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТИ ГРАЂАНСКОГ И ВЕРСКЕ НАСТАВЕ

Чланови већа су: Никола Гавриловић, вероучитељ, Урош Радојевић, вероучитељ, Горица
Ристановић, наставник српског језика и грађанског васпитања, Слободанка Гавриловић, наставник
српског језика и грађанског васпитања, Бранка Станојевић, наставник енглеског језика и грађанског
васпитања и Душан Симовић, наставник изабраног спорта и грађанског васпитања.
У току године је одржано 10 састанака стручног већа на којима су се наставници
договарали о сваком даљем раду. Договарали су се о начину и времену реализовања радионица
из програма Умеће одрастања.
Током године, наставници овог већа су реализовали своје часове са ученицима се радили
радионице на часовима грађанског васпитања, а на часовима верске наставе наставници су
ученике водили у цркву, где су присустовали литургијама и на важним црквеним празницима за
време наставне недеље.
Са ученицима седмог разреда у Каменици педагог школе је заједно са наставницим
Бранком Станојевић одржала радионицу на тему «Односи у школи».Ученици су активно
учестовали у раду радионице
Подносилац извештаја: Никола Гавриловић, вероучитељ
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4.14. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
У току школске године 2015-2016.Стручни актив за развој Школског програма је учестовао у
израду годишњих и оперативних планова. У сарадњи са Стручним тимом за додатну подршку
ученицима разматрао је потребу за израдом ИОП-а, анализирао је реализацију планова и
програма и на основу тога радио евалуацију Школског програма.
У јуну месецу према анкети за родитеље око изборног предмета имали смо измену у старијим
разредима од петог до осмог уместо верске наставе изабрали су грађанско васпитање и то у
издвојеном одељењу у Каменици и Брезни, док у матичној школи је остала верска настава у
старијим разредаима. Што се тиче изборни предмети у млађим разредима било је изјашњавања
родитеља за имену предмета, ани у мањим броју па је изабран предмет према већини ученика.
У сепрембру и децембру месецу су урађени Анекси Школског програма (секције, допунска
настава и планови за изборне предмете у првом и другом циклусу).
На основу процене стања коју је радио Стручни тим за додатну подршку ученицима у овој
школској години радило је три ученика ИОП са измењеним стандардима. На крају школске године
ученик осмог разреда положио је врлодобрим успехом, ученик шестог разреда положио је добрим
успехом и ученик петог разреда положио је добрим успехом. Стручни тим је констатовао да су
ови ученици напредовали током године.
План и програм је у току године је реализован ( евиденција у Дневницима образовно –
васпитног рада, Дневницима осталих облика образовно-васпитног радаи извештаји педагога и
психолога).
Самоевалуација и евалуација плана и програма , па самим тим и Школског програма је
реализован кроз оцену остварености и постигнућа ученика на месечном, полугодишњем и
годињем нивоу (евиденција у месечним плановима наставника и извештајима Стручних и
Одељењских већа).
Према екстерној евалуацији Школски програм је добро урађен. Екстерна евалуација је
била у марту месецу 2016.године.
У јуну 2014.године је завршен и усвојен нови школски програм за период од четири године
2014-2018. ЕВАЛУАЦИЈА.
Школски програм је у претходном периоду реализован у потпуности садржао је све
предвиђене елементе. Параметри којима смо евалуирали Школски програм су добри и они ће
бити задржани и у наредном периоду.
Школски програм ће се развијати и усклађивати са потребама школе као и до сада.
Координаторг актива Данијела Ракићевић
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4.15. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
Чланови тима су:
-директор Зоран Пантовић
-секретар Жаклина Трифуновић
-шеф рачуноводства Љубица Драшкић
-педагог Данијела Ракићевић
-професор разредне наставе Мирјана Маћић
-професор разредне наставе Милисавка Бабовић
-професор енглеског језика Тамара Богдановић
-професор немачког језика Слађана Пантовић
-професор физичког образовања Душан Симовић
-просеор разредне наставе Ружица Томанић
-ученик Ученичког парламента Ана Рајчевић
-родитељ члан Савета родитеља Мирослав Вујанић
-члан Школсог одбора Миодраг Дамљановић
Тим је одржао 7 састанака на којима је разматрано о изради новог Развојног плана, јер је донета
мера за дораду Анекса развојног плана. На састанку са директором школе донета је одлука за
израду новог документа до краја децембра. Координатори самовердновања су са својим
члановима упорно радили.
Извештај о реализацији задатака развојног плана школске 2015-2016. године
Стручни актив за развојно планирање према члану 58. Закону о основама система образовања и
васпитање постоје мере које ће се презузети да би се побољшале слабе стране самовредновања у
седам области. Тако да су излистане слабе стране и дати су предлози осносно мере за њихово
отклањање.
1. Велики број ученика путника што отежава реализацију наставних и ваннаставних
активности
Мера:
Прилагодити распоред часова и распоред вожње.у овој школској години ученицима је изађено у
сусрет, па је померен аутобус за превоз ученика. ученици су били укључени у многим
ваннаставник активностима на којима су остварени добри резултати што се поносимо на наше
ученике.
2. Удаљеност матичне школе и отежава заједничке активности на нивоу школе
Мера:
Мењати место одржавања заједничких активности. Манофестације које смо реализовали су ДАн
школе, Митровдански дани у Брезни у програму су учестовали ученици из издвојених одељења
Теочин, Срезојевци и Прањани. Затим Теочински дани на Теочину учестовала су деца из Брезне и
Прањана у програму. Шахосски турнир у Богданици учестовала су деца из Каменице и Прањана.
Илинрански дани у Каменици где су учестовала деца из Каменице и Прањана. Спортски дани где
су се деца из Гојне Горе и Богданице дружила са ученицима у Каменици, док деца из Брезне са
ученицима из Срезојеваца, Теочина и ученици из Коштунића са ученицима у Прањанима. Ове
године урађен је филм „Енци менци“ у сарањи са музејом из Горњег Милановца, где су учестовали
ученици из Каменице.
3. Недостатак материјалних средстава и отежава набавку наставних средстава
Мера:
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Мотивисати родитеље и друге субјекте да буду донатори. На седници Савета родитеља донета је
одлука о донацији родитеља. Тако да је у овој школској години од донација родитеља прикупљено
20.000,00 динара. Тако да су набављена наставна средства за школу.
4. Недовољна мотивација ученика
Мера:
Прилагодити наставне садржаје интересовањима ученика. Да би подигли мотовацију ученика ове
године по први пут одржан је квиз знања за ученике од петог до осмог разреда. Ученици су квиз
оценили са највећом оценом, затим одлазак у фестивал науке.
5. Недовољна подршка родитеља у раду и учењу ученика
Мера:
Чешће информисати родитеље о дешавањима у школи.Позивање родитеља на индивиудалне и
групне разговоре. Држати предавања на теме које су актуелне и битне за раст и развој детета. Ове
године у ходнику је постављекн кутак за родитеље. Укчучени су родитељи у многим
манифстацијама које се реализују у школи: „Теочински дани“, „Митровдански дани“, „Шаховски
турнир“, „Илиндански дани“.
6. Нема функционалног знања ученика
Мера:
Увести више практичног рада. На крају године раде се тестови знања. Педагог и психолог раде
разредна тестирања из српског језика, математике и свет око нас/природа и друштво. Требало би
да се у наставном плану и програму има више утврђивања градива,а не прелетање на наставне
јединице (јурење оствареност програма , а не на усвојеност градива).
7. Неповезивање градива
Мера:
Корелација на нивоу стручних већа при изради плана. Увести тимску наставу где је то могуће, не
само из два предмета , већи више предмета. Дат је предлог да се у школи уведе интегративна
настава.
8. Због разуђеност школе слаб је проток информације и обавештења
Мера:
Задужити особу за контакт са издвојеним одељењима. Наставно особље треба и сами да се
информишу о новостима у петнаест дана једном.
9. Школски инвентар није на потребном нивоу опремљености
10. Браве на вратима су у лошем стању
11. Столарија у Прањанима су у лошем стању
Мера:
Пронаћи донаторе, конкурисати у разним пројектима страних амбасада које дају новац за
опремљеност школа.
Укључити родитеље , локалну сапоуправу и бивше ђаке наше школе који су успешни.
Научити ученике да чувају школску имовину,а у случају оштете наплатити штету од починиоца. Ове
године су урађена врата у Богданици улазна, у Брезни.
12. Школска бибиотека нема у издвојеним одељењима.
Мера:
Прикупљање књига и формирање школске библиотеке по издвојеним одељењима.
Да једном месечно библиотекар обиђе сва издвојена одељења и да промовише књиге
ученицима.
Организовати хуманитарне акције у прикупљању књига од ученика. Од ове године кренула је и
акција један дан са библиотекаром. Библиотекар понеде књиге у издвојена одељења у ученици се
учлане и узму кљигу на читање.
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13. Резултати на завршном испиту су лошији на општинском, окружном и републичком нивоу
Мера:
Ученици редовно да уче и да буду ангажованији.
Критеријум оцењивања да буде уједначен код свих наставника.
Да провере знања буду учесталија и да су родитељи упознати са резултатима на тесту.
Појачати и рад код куће. Ове године смо на завршном испиту са 29 места, дошли на 14 место у
Моравичком округу, а у општини на 3 месту од укупно седам школа.
14. Потребна је боља сарадња на нивоу стручних већа из области предмета који се полажу на
завршном испиту
Мера:
Руководиоци стручних већа да се више договарају око распореда припремне наставе, а ученици да
редоно похађају припремну наставу.Огранизовани су часови за завршни испит, према потреби
ученика.
15. Естетски изглед појединих просторија у школи
Мера:
Ученици са одељењским старшинама уређују своју учионицу (панои, постери, хигијена). Да на зиду
буду само тематски садржаји. Кречање учионица у Прањанима, Коштунићима, Каменици,
Богданици, Гојној Гори, Брезни, Теочину и Срезојевцима.
16. Недовољна заспутљеност школе у средствима јавног информисања
Мера:
Веће медијско ангажовање при одржавању манифестација у школи.Има нас у локалним новостима
и на телевизији, кад има да се нешто паметно каже,а не да будеш на телевизији по сваку цену.наш
позив јесте јавни и често смо у жижи јавности.
17. Не постоји детаљно разрађена стратегија за превазилажење уочених слабости
Мера:
Формирати радне групе и тимове за решавање уочених слабости. Сви запослени морају да раде
заједно и сви за једног један за све.
18. Недовољно и прецизно прописани критеријуми за похваљивање и награђивање
запослених као и недоследна примена постојећих.
Мера:
Преуредити Правилник о награђивању наставника. Да се планирају средства од донација. Ове
године смо за одличне ученике купили 106 књига, одганизовали посету на фестивал науке.
19. Одсуство правовременог информисања запослених о важним питањима школе
Мера:
Благовремено, на предвиђено место стављати потребне информације. У наставничкој канцеларији
направити два паноа где ће на једном бити обавештења, а на другом стручна усавршавања.
Наставник је у обавези да прочита дату информацију. Да се планира инсталација разгласа за
потребе школе и да се важне информације прочитају више пута.
20. Потребна је ефикаснија и равномернија расподела послова на све запослене
21. Задужења појединих актера рада школе су недовољно прецизно дефинисане
Мере:
У јуну и августу на нивоу стручних већа и тимова дефинисати задатке и задужења на нивоу школе,
како би сви запослени знали коме треба да се обрате. Да дато задужење наставника буде и на
огласној табли и на сајту школе.
22. Информације о раду и дешавањима у школи нису у довољној мери правовремене и
потпуне
Мера:
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Побољшати комуникацију и сарадњу на састанцима савета родитеља односно на време и
правовремено обавештавати родитеље о састанцима путем електонске поште, телефоном,
поштом. Задужити конкретно особу која ће да унапред обавештава родитеље о састанцима и да
одмах односно дан након састанка рпдитељима шаље записнике са састанка.Захтевати да
родитељи чланови савета информације које добију на састанцима тачно и прецизно преносе на
састанцима у оквиру одељења у коме су њихова деца.Информације које се дају или примају на
састанцима треба да имају писани траг односно треба да буду званичне(извештаји, понуде,
записници...)како би информисање били исто за све.
23. Информације о раду и дешавањима у школи нису у довољној мери јасне и прецизне
Мера:
Сва финансијска учешћа родитеља треба да буду транспарентна(уплатнице,изводи или
признанице као доказ) како би имали потпуну и јасну слику о финансијама.Одељенске старешине
и родитељи треба да чувају доказе о уплати минимум једну годину након реалиације.
24. Родитељи су истакли да финансијско учешће родитеља нема у довољној мери јасну сврху и
да није довољно јавно и отвотено, као и да не прихвата довољно сугестије савета
родитеља.
Мера:
Одржати састанке родитеља и наставника на тему комуникације и сарадње како би систем
информисања био ефикаснији.
25. У школи нису довољно осмишљене ситуације у којима се промовишу постигнућа ученика у
свим областима , у школским и ваншколским активностима
Мере:
Формирати комисију која ће сачинити Правилник о награђивању ученика у свим областима
сходно финансијама школе;
Истаћи постигнућа ученика на јавним местима ( огласна табла , кутак за родитеље, пано у
учионицама ) , урамити дипломе...
26. У школи се не води довољна брига о уређењу и одржавању школског простора
Мере:
На крају школске године направити презентацију за родитеље о постигнућима ученика у текућој
школској години и наградама које су освојили.
Сви ученици као и сви запослени у школи свакодневно да воде бригу о бољем одржавању
школског простора и предузму мере за уређење простора.
27. Ученици мисле да недовољно износе своје мишљење и ставове.
Мере:
Своје мишљење и ставове ученици треба да прво изнесу разредном старешини,представницима
Ученичког парламента,а они те ставове даље да проследе Наставничком већу чији су
представници.
28. Ученици сматрају да их у школи недовољно наводимо на поштовање различитости.
Мере:
Неколико пута годишње одржати радионице и предавања на тему поштовања и уважавања других
(појачати рад педагога и психолога).
Сваки разредни старешина да више прати однос између деце,њихово опхођење и међусобно
поштовање,као и поштовање према старијима и наставницима.
29. О недопустивом понашању ученика у школи , као што је агресивност,нетрпељивост ,
нетолеранција, неуважавање и сл. се недовољно и отворено разговара.
Мере:
Потребно је да се о проблемима више и отворено разговара на радионицама,седницама
Наставничког већа(где ће представници Ученичког парламента јавно и у писаној форми износити
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предлог мера,а такође и наставници да јавно изнесу уочене проблеме и непримерно понашање
ученика).
Организовати ванредне састанке Наставничког већа,Савета родитеља,Школског одбора,Ученичког
парламента где ће се све то изнети и предузети дисциплинске мере према ономе ко непоштује и
не уважава друге.
На основу оцене постигнућа и остварености стандарда од стрна екстерне евалуације урадиће се
акциони план за области самовредновања.
Коондинатор за Актива развојног планирања
Данијела Ракићевић
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4.16. ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
У ОШ „Иво Андрић“у Прањанима именован је Тим за самовредновање у периоду годину дана који
ће пратити спровоћење области самовредновања. Директор је именовао тим за самовредновање
у саставу:
1.Данијела Ракићевић, председник Школског одбора
2.Горица Ристановић, члан Стручног већа
3.Драгана Милетић- Столица,члан Савета родитеља
4.Ксенија Пеица, члан Ученичког парламента
5.Зоран Пантовић, директор школе
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
Тим за самовредновање се састао седам пута у школској 2015-2016.години. Састанцима су
присустовали чланови школског Тима за самовредновање и представници Савета родитеља и
локалне самоуправе и чланови Школског одбора.
На првом састанку , одржаном 30.8.2015.године, разматран је план за ову школску годину, области
које ће се ове године пратити и то : Етос и Ресурси. Тимови треба да са својом члановима ураде
Годишњи план самовредновања, који су део Годишњег плана рада школе.
На другон састанку 23.10.2015.подела анкетних листића за ученике,наставнике, стручне сараднике
и родитеље као и одабир који ученици улазе у истраживање. Такође и временска артикулација за
истраживање, подела задужења за чланове тимова.
Треће састанак је одржан у 25.11.2015.године, поднет је извештај члановима Тима из Школскотг
одбора и Савета родитеља опедагошко инструктивном раду који су чланови спровели и до којијх
резултата су дошли. Које су слабе стране које треба унаапредити.
На четвртом састанку који је одржан 23.12.2015.године је писање swot анализе и са педагогом
школе писање Акционог плана за дату облас. Шта треба унапредити, који задаци треба
реализовати. Координатори тимова за самовредновање су дали предлог својих области шта су
лоше и добре стране њихове области, које треба унапредити.
На петом састанку Тима одржаног 19.1.2016.године донете су мото, визија, мисија школског
развојног плана. Координатори свих области су дали своје предлоге, затим је настало гласање
јавно које мото, мисија и визија су најобухватније за школски развојни план.
Шести састанак Тима за самовредновање одржан је 24.3.2016.године,припреме око екстерне
евалуације. Да ли су сви извештаји оштампани и сва докумнетација око прегледа. Пласирање
документације за самовредновање.
Седми састанак Тима за самовредновање се састао 22.јуна 2016.године.састанку су присустовали
представници Школског одбора, Савета родитеља и Учениког парламента. Упознати су са
резултатима екстерне евалуације. Које области самовредновања су стандарди квалитета осварени,
а где нису и које индикаторе морамо поправити за наредну школску годину. Такође се разматрало
о свим активностима тима у току године и са извештакима , односно са јаким и слабим странама
наше школе, као и са мерама које ће се предузети за унапређивање образовно-васпитног процеса.
Договорено је да се извештај о раду тима прочита на седници Наставничког већа која се се
одржати крајем августа.
У овој школској години Тим за самовредновање још једном ће се састати у августу, када ће се
направити план Тима за наредну годину и утврдити области које ће се вредновати.
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ЕВАЛУАЦИЈА
Чланови Тима за самовредновање су у школској 2015/2016.години имали редовне састанке на
којима су се договарали о даљим корацима у раду и равномерној расподели задужења унутар
тима.велику подршку је пружила педагог школе у израду плана и акционог плана, и у
истраживању.
Закљуено је да су све планиране активности остварене, заједнички анализиране, дат предлог мера
за Развојни тим и да је сходно томе, договорено да тим настави са озбиљним радом чији резултати
доприносе успешности рада наше школе.
ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ, ШКОЛСКА 2015-2016.ГОДИНА
На основу Годишњег плана рада школе за текућу годину предвиђено је вредновање две кључне
области:
 Етос (5) и
 Ресурсу (7).
Кључна област ЕТОС
У оквиру области Етос извршено је анкетирање родитеља, запослених у школи и ученика школе.
Анкете су спровели чланови тима: Душан Симовић, Ненад Тешовић, Драган Алуровић, Бранка
Рајчевић и Гордана Поповић.
ВАЖНО 1-неважно, 2-мало важно, 3-важно, 4-врло важно
ТАЧНО/ПРИСУТНО 1-нетачно, 2-у мањој мери тачно, 3-у већој мери тачно, 4-тачно
Резултати упитника за родитеље
Трвдња /Исказ
1 2 3 4
1 2 3 4
0 2 17 44 1.Упознат сам са правилима понашања у школи
0 1 17 45
0 1 13 49 2.Шкла подстиче и отворена је за сарадњу са родитељима
0 1 13 48
0 1 21 39 3.У школи се негује међусобна сарадња и узајамно уважавање
0 3 18 43
0 0 18 41 4.Запослени у школи се према мени као родитељу односе са
0 2 15 44
уважавањем
0 0 8 54 5.Имам добру сарадњу са одељенским старешином свога детета 0 0 6 56
0 1 15 46 6.Знам коме у школи треба да се обратим за резличите
0 3 9 50
информације
0 3 21 37 7.Информације о раду и дешавањима у школи су правовремене
2 3 20 37
и потпуне
0 0 28 33 8. Информације о раду и дешавањима у школи су јасне и
2 5 19 36
прецизне
0 0 19 43 9.Школа тражи мишљење и подршку родитеља када су у питању 0 2 16 44
ваннаставне активности
0 0 14 48 10.Школа тражи мишљење и сагласност родитеља када су у
2 0 13 45
питању активности које мора да финансирају родитељи
0 1 17 45 11.Финансијско учешће родитеља има јасну сврху и праћено је
3 3 13 49
повратном информацијом
0 2 23 36 12.Рад савета родитеља је јаван и отворен за присуство
4 3 25 30
заинтересованих
0 2 24 36 13.Школа прихвата иницијативе и сугестије савета родитеља
1 5 24 32
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У приказаној табели видимо резултате анкете коју су попуњавали родитељи. Резултати показују
добру ситуацију у нашој школи. Издвојили смо неколико ствари за које сматрамо да би требало да
убудуће буду боље.Односе се на рад савета родитеља и информације о раду и дешавањима у
школи.
Добре стране:
-Родитељи су упознати са правилима понашања у школи
-Школа је отворена за сарадњу и подстиче је
-Запослени и родитељи се међусобно уважавају и имају добру сарадњу
-Родитељи знају коме треба да се обрате у школи
-Школа тражи мишљење, подршку, сагласности родитеља и прихвата иницијативе
Лоше стране:
-Информације о раду и дешавањима у школи нису у довољној мери правовремене и потпуне
- Информације о раду и дешавањима у школи нису у довољној мери јасне и прецизне
-Родитељи су истакли да финансијско учешће родитеља нема у довољној мери јасну сврху и да
није довољно јавно и отвотено, као и да не прихвата довољно сугестије савета родитеља.
Предлажемо следеће мере:
-Побољшати комуникацију и сарадњу на састанцима савета родитеља односно на време и
правовремено обавештавати родитеље о састанцима путем електонске поште, телефоном,
поштом. Задужити конкретно особу која ће да унапред обавештава родитеље о састанцима и да
одмах односно дан након састанка рпдитељима шаље записнике са састанка.Захтевати да
родитељи чланови савета информације које добију на састанцима тачно и прецизно преносе на
састанцима у оквиру одељења у коме су њихова деца.Информације које се дају или примају на
састанцима треба да имају писани траг односно треба да буду званичне(извештаји, понуде,
записници...)како би информисање били исто за све.
-Сва финансијска учешћа родитеља треба да буду транспарентна(уплатнице,изводи или
признанице као доказ) како би имали потпуну и јасну слику о финансијама.Одељенске старешине
и родитељи треба да чувају доказе о уплати минимум једну годину након реалиације.
-Одржати састанке родитеља и наставника на тему комуникације и сарадње како би систем
информисања био ефикаснији.
Резултати упитника за наставнике и стручну службу
Трвдња /Исказ
1

2

3 4
24

1 23
2 22

1 23
3 21
4 20
8 16
5 19

1
1.У школи се негује позитивна социјлна клима,међусобна
сарадња и уважавање
2.Сви у школи се подстичу на толеранцију,узајамно уважавње,
поштовање
3.Међусобни односи су без предрасуда у погледу социјалног
статуса, вероисповести,националне и полне припадности
4.Свестан/на сам да је моје понашање пример
ученицима,родитељима и колегама
5.Код ученика развијамо одговорност за поступке
6.Ученике подстичемо да организовано учествују у одлучивању
по питањима која се непосредно тичу њих самих
7.Ученике подстичемо на бригу о људима
8. Код ученика развијамо сарадничке односе

2
1

3
6

4
17

4

20
24

1

2
3
4

22
21
20

4
6

19
18
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2 22

9.Редовно користимо прилику за похваљивање и признање
4 20
позитивних поступака и успеха ученика
5 19 10.Подстичемо ученике да открију и развијају своје таленте
3 21
учествујући у понуђеним ваннаставним активностима
1 6 17 11.Сваке године водимо бар једну секцију/ слободне активности
2 6 16
6 18 12.Подржавамо ученике и помажемо им да организују различите
4 20
врсте културних ,музичких, спортских и сличних активности
6 18 13.Наша школа је центар културних и спортских активности у
1 6 17
локалној средини
4 20 14.У школи су осмишљене ситуације у којима се промовишу
3 7 14
постигнућа ученика у свим областима , у школским и
ваншколским активностима
5 19 15.Сви у школи воде бригу о уређењу и одржавању школског
4 4 16
простора
У приказаној табели видимо резултате анкете коју су попуњавали наставници и стручни
сарадници. Резултати показују добру ситуацију у нашој школи.
Добре стране:
-Међусобни односи су без предрасуда у погледу социјалног статуса, вероисповести,националне и
полне припадности
- Свестан/на сам да је моје понашање пример ученицима,родитељима и колегама
-Код ученика развијамо одговорност за поступке
- Ученике подстичемо да организовано учествују у одлучивању по питањима која се непосредно
тичу њих самих
-Подстичемо ученике да открију и развијају своје таленте учествујући у понуђеним ваннаставним
активностима
Лоше стране
-У школи нису довољно осмишљене ситуације у којима се промовишу постигнућа ученика у свим
областима , у школским и ваншколским активностима
- У школи се не води довољна брига о уређењу и одржавању школског простора
Предлажемо следеће мере :
- Формирати комисију која ће сачинити Правилник о награђивању ученика у свим областима
сходно финансијама школе;
- Истаћи постигнућа ученика на јавним местима ( огласна табла , кутак за родитеље, пано у
учионицама ) , урамити дипломе...
- На крају школске године направити презентацију за родитеље о постигнућима ученика у текућој
школској години и наградама које су освојили.
- Сви ученици као и сви запослени у школи свакодневно да воде бригу о бољем одржавању
школског простора и предузму мере за уређење простора.
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Резултати упитника за ученике
Трвдња /Исказ
1
1

2
2

3
14

4
57

1
1

4
10

69
63

1.Волим да идем у школу јер се у њој добро осећам
2.Упознат/асам с правилима понашањаи кућним редом у
школи
3.У школи нас уче да будемо одговорни за своје поступке

2

9

63

1

8

65

2
1

12
13
13

60
60
61

1
1

2
1

3 4
10 62

1
1

3
8

70
65

4.У школи нас подстичу да бринемо и другима

2

7

65

5.У школи нас подстичу на међусобну толеранцију

1

6

67

6.У школи нас наводе на поштовање различитости
4 8
7. У школи се негују и подстичу сараднички односи
1 11
8. У школи нас подстичу да слободно изражавамо своје ставове
и мисли
3 12
8
66 9.У школи се редовно похваљују позитивни поступци и успех
ученика
10
10 63 10.Понашање наставника у школи , међусобно и у односу са
ученицима, јесте уз узајамно уважавање
2 8
9
65 11.У школи се осећам безбедно
6
3 8
63 12.О недопустивом понашању ученика у школи , као што је
агресивност,нетрпељивост , нетолеранција, неуважавање и сл.
2 11
отворено се разговара
1 1 7
65 13.Када имам проблем, знам коме треба да се обратим
2 3
1 10 63 14.У школи нас подстичу да бринемо о свом окружењу
2 5
9
65 15.У школи нас постичу да бринемо о уређењу и одржавању
7
школског простора
У приказаној табели видимо резултате анкете коју су попуњавали ученици. Резултати показују
добру ситуацију у нашој школи.
Добре стране:
- Упознат/асам с правилима понашањаи кућним редом у школи
-У школи нас уче да будемо одговорни за своје поступке
.У школи се осећам безбедно
-Када имам проблем, знам коме треба да се обратим
-.У школи нас постичу да бринемо о уређењу и одржавању школског простора
Лоше стране:
-Ученици мисле да недовољно износе своје мишљење и ставове.
-Ученици сматрају да их у школи недовољно наводимо на поштовање различитости.
- О недопустивом понашању ученика у школи , као што је агресивност,нетрпељивост ,
нетолеранција, неуважавање и сл. се недовољно и отворено разговара.

63
62
59
64
63
67
60
68
66
66

Предлажемо следеће мере:
-Своје мишљење и ставове ученици треба да прво изнесу разредном старешини,представницима
Ученичког парламента,а они те ставове даље да проследе Наставничком већу чији су
представници.
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-Неколико пута годишње одржати радионице и предавања на тему поштовања и уважавања
других (појачати рад педагога и психолога).
-Сваки разредни старешина да више прати однос између деце,њихово опхођење и међусобно
поштовање,као и поштовање према старијима и наставницима.
-Потребно је да се о проблемима више и отворено разговара на радионицама,седницама
Наставничког већа(где ће представници Ученичког парламента јавно и у писаној форми износити
предлог мера,а такође и наставници да јавно изнесу уочене проблеме и непримерно понашање
ученика).
-Организовати ванредне састанке Наставничког већа,Савета родитеља,Школског
одбора,Ученичког парламента где ће се све то изнети и предузети дисциплинске мере према
ономе ко непоштује и не уважава друге.
Кључна област –Ресурси
У оквиру области Ресурси на основи чек листе урађена је набавка наставних средстава за
школу, који су део Годишњег плана рада школе. У току године урађене су добре и лоше стране
области Ресурса, које чине део Школског развојног плана.
На основу оцене коју смо добили од екстерне евалуације стандард 7.2. морамо унапредити
у наредној школској години. План унапређивања квалитета рада биће у Годишњем плану рада
школе за школску 2016/2017.
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4.17. ТИМ ЗА КУЛТИРНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Извештај Тима за културне активности ПРАЊАНИ, школска година 2015/2016.

Месец

Активности

Носиоци

Септембар

Посета
библиотеци
,,Момчило
Настасијевић“
Дан спорта

Славица Јевтовић

Октобар

Песнички час

Прослава Дана
школе

Дечја недеља
Новембар

Покондирена
тиква
Дечје играрије

Предавање о
вршњачком
насиљу
О Вуку Караџићу
Песнички час
Зидне новине о
Вуку Караџићу
Ревија фризура
Дан толеранције

Планирано

Наст.физичког,
одељ.старешине
Учитељи од 1.до
4.разреда, С.Голубов и
Г.Поповић
Д. Ракићевић педагог,
Г.Ристановић, Марко
Станојевић, Снежана
Голубов, Мирјана
Маћић, Ивана Чоловић
Учитељи од 1.до
4.разреда;
Г.Ристановић,чланови
Драмске секције
Учитељи 1-4.р.и
библиотекар
Г.Поповић;Позориштанце
Звонце
Муп Г.Милановац,
психолог Јелена Дрманац

2. 10.2015.

Учитељи 1-4.р.и
библиотекар Г.Поповић
Учитељи 1-4.р.и
библиотекар Г.Поповић
Горица Ристановић и
уч.8.р.
Јелена Ђорђевић
Учитељи 1-4.р.
библиотекар Г.Поповић,
С.Голубов,педагог
Данијела Ракићевић

6.11.2014.

Одржано,
није
планирано
14.9.2015.

9.10.2015.

12.10.2015.

5-11.10.2015.
3.11.2015.
5.11.2015.

12.11.2015.

9.11.2015.
12.11.2015.
13.11.2015.
17.11.2015.
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Децембар

Јануар
Фебруар

Март

Април

Представа
Шлихтара
године(изведена
и у Каменици, а
реализована са
уч.6.р)
Турнир у
фудбалу
Украшавање
јелке у холу
школе
Квиз „Знање је
благо“
Хуманитарна
акција „једна
играчка или
сликовница
хиљаду осмеха“
Такмичење у
украшавању
јелке екоукрасима
Приредба за
Савиндан
Маскенбал, Дан
безбедног
интернета
Дан жена ,,Мајка
је тема
неисцрпна
вечна“
Знамените
српске жене
Светски дан
поезије
Светски дан
вода ,,Вода је
наше благо“
Јавни час ,,Голуб
и пчела“(
луткарска
представа)
Светски дан
књигепесникиња
Љ.Браловић

Горица Ристановић

30.12.2015.

Kоординатор ВТ Јелена
Дрманац
Данијела Ракићевић

Д.Ракићевић,
Ј.Александров и
З.Пантовић
Д.Ракићевић и чланови
УП, З.Пантовић

11.12.2015.
23.12.2015.

задња недеља
децембра 29.12.2015.
октобардецембар
2015.
(30.12.2015.)

Уч.1-8 разреда и
одељ.старешине,
Д.Бабовић

30.12.2015.

Г.Ристановић,С.Голубов и
М.Станојевић
Учитељи

27.1.2016.

Снежана Голубов

8.3.2016

10.3.2016.(маскенбал)

Јелена Александров

Гордана Поповић

21.3.2016.

Гордана Поповић

22.3.2016.

Ученици првог разреда и
њихова уч.Славица
Јевтовић

31.3.2016.

С.Голубов, Г.Поповић,
Горица Ристановић,
Мирјана Маћић,
С.Јевтовић

1.4.2016.
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Мај

Јун

Литерарни
конкурс ,,Крв
живот значи“
(Чланак у
,,Таковским
новинама“ о
награђеним
ученицима)
,,Ах,та
љубав“,песнички
час у Гимназији
у Г.Милановцу
Похвала и
учешће на
песничкој
вечери КД
,,Запис“ на тему
Мој завичај
Промоција два
ђачка филма
1. Корак по
корак
2. Буди као
Тесла
Спортске
активности

Јун

Приредба за
Видовдан
,,Избирачица“
(Драмска
секција)

У Прањанима, 28.6.2016.

Мирјана Маћић, Горица
Ристановић, Д.Алуровић,
С.Голубов

Горица Ристановић и
награђена ученица
Слађана Марковић

13.5.2016.

Горица Ристановић,
Слађана Марковић, Нина
Јаношевић

19.5.2016.

1.Милољуб Ристановић,
Драгана Бабовић,
М.Дрманац
2.М.Ристановић, З.Лекић,
Б.Станковић,
А.Миловановић,
С.Голубов, Б.Средојевић
М.Ристановић,
Б.Средојевић,
А.Миловановић,
директор, учитељи
Г.Ристановић

12.6.2016.

14.6.2016.

28.6.2016.

Подносилац извештаја Горица Ристановић, координатор Тима
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Извештај културна делатност школе у школској 2015/2016.години, Каменица
Прво полугодиште
Месец
Октобар

Новембар

Активности
Школски крос

1.10.2015.

Прослава Дана школе
12.10.2015.
Дечја недеља од 5.до 9.10.
-Каменица:Маскенбал, „Јежева
кућица, „Ја имам таленат“ ,
осликавање полигона,спортска
такмичења
-Богданица:Игре без граница,
предшколци посетили вртић у
Прањанима и школу у Каменици
Г.Гора:Уређење околине,
осликавање полигона, „Пријем
ђаку прваку“,спортски дан
Светски дан хране
16.10.2015.
Традиционалне дечје игре
4.11.2015

Представа „Дечје играрије“
5.11.2015.
Час посвећен Вуку Караџићу
6.11.2015.
Обележавање Дана толеранције
16.11.2015.
Децембар
Новогодишње приредбе и журке,
кићење јелке,маскенбал у
Богданици
Јануар
Луткарска представа „Гингулице
бингулице“
26.1.2016.
Приредба за Савиндан
27.1.2016.
Друго полугодиште
Месец
Март

Носиоци
Одељењске старешине, наставник физичког
васпитања
Наставник музичке културе
Милисавка Бабовић,Бојан Ђуровић,Слободанка
Гавриловић,Верица Трнавац, Милена Томовић,
Јелена Радоњић

Милисавка Бабовић, Јелена Радоњић, Милена
Томовић
Музеј рудничко-таковског краја, Милисавка
Бабовић, Милољуб Ристановић, Бојан Ђуровић,
С. Гавриловић
Глумци позоришта из Ниша, С.Гавриловић,
учитељи из Каменице и Богданице
С. Гавриловић, М. Бабовић,Бојан Ђуровић
Данијела Ракићевић, Гордана Поповић,
С.Гавриловић
Учитењи из Богданице , Г.Горе и Каменице,
С.Гавриловић
Дечје позориште „Пинокио“ из
Београда,учитељи из Каменице, Г.Горе и
Богданице, С.Гавриловић
С. Гавриловић, М.Бабовић, Б.Ђуровић,В.
Трнавац, Ј. Радоњић, М. Томовић

Активност
Приредба у Коштунићима и промоција
филма „Енци менци“2.3.2016.
Осмомартовска приредба 8.3.2016.
Трампа књига 28.3.2016.
Шлихтара године

Носиоци
Музеј рудничко-таковског краја ,
Милисавка Бабовић, Слободанка
Гавриловић
Ј. Радоњић, М. Томовић, В. Трнавац
Горица Ристановић, ученици
Горица Ристановић, ученици 6.разреда
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Мај

Јун

Крос РТС-а 12.5.2016.
Предавање „Сове на опрезу“16.5.2016.
Заразне болести(предавање)
Дан изазова25.5.2016.
Фестивал Школска сцена (представа
„Стара и нова школа“)26.5.2016.
Љубавни живот Дејзи Шалабејзи
27.6.2016.
Спортски турнир у Прањанима
14.6.2016.

Милољуб Ристановић
Зоран Рајичић,орнитолог
Нада Томић, сарадник за ПЗЗ и исхрану
деце
Душан Симовић
Слободанка Гавриловић,ученици 5.и
6.разреда
Дечје позориште из Крагујевца
Наставник физичког, учитељи и
одељењске старешине

Приредба за крај школске године
28.6.2016.

Милисавка Бабовић, Слободанка
Гавриловић, Јелена Радоњић, Милена
Томовић, Верица Трнавац
Слободанка Гавриловић

Извештај Културне делатности у школској 2015/2016.години у Брезни
Месец

Активност

Носиоци

Октобар

Уређивање паноа
посвећеног Вуку
Стефановићу
Караџићу

С. Ј. Бабовић

Дечја недеља и дружење
са ученицима из Теочина

Н.Тешовић,С. Ј.
Бабовић, одељењске
старешине
Н.Тешовић,С.
Ј.Бабовић, Б.Станковић

6-12.10.
2015.

Митровдан у Брезни

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

8.11.2015.

Уређивање паноа
посвећеног Светом Сави

С. Ј. Бабовић

током
децембра

Израда нов. честитки
Новогодишњи турнир у
стоном тенису
Приредба за Савиндан

Б. Станковић
наст.физичког, одељењске
старешине
Н.Тешовић, С. Ј. Бабовић,
Б. Станковић,

пос.недадец.
последња недеља
децембра

Новембар

Децембар

Јануар

Представа „Дечје
играрије“

Реализовано
Планирано

није планирано
Током
октобра

5.11.2015.

27.01.2016.
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Март
Април

Мај
Јун

Представа „Крнгулуце,
брнгулице“
Филм „Коко и духови“
Форум театар – представа
на тему Школа без насиља
Пројекција филма „Шегрт
Хлапиц“
Теочински дани
Представа „Љубавни јади
Дејзи Шелебејзи“
Приредба за крај школске
године

Н. Тешовић, Б. Станковић,
С.Ј. Бабовић
Д. Бабовић
С. Ј. Бабовић

26.1.2016.

Д. Бабовић

22.4.2016.

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

29.1. 2016.
22.3.2016.

15.4.2016.
27.5.2016.
27.6.2016.

Подносилац извештаја Славица Јовићевић Бабовић
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4.18. ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Тим за инклузивно образовање чине : Зоран Пантовић, директор школе, Јелена Ђорђевић,
психолог школе и координатор тима, Данијела Ракићевић, педагог школе, Горица Ристановић,
проф. српског језика и Драган Алуровић, наставник разредне наставе.
У току школске 2015/16.год. тим се састао 4. пута по унапред планираној динамици а
повремено су и одржаване консултације чланова у вези планирања подршке за ученике. На
почетку школске године урађен је Акциони план који је део Годишњег плана школе.
Тим је настојао да континуирано пружа подршку тимовима за додатну подршку, ученицима и
наставницима у планирању додатне подршке за ученике.
По ИОП-у са измењеним садржајима наставне садржаје усвајају ученици : Милош Петровић,
5.р. Богданица, Бојан Марковић, 6.р. Прањани, Стефан Милинковић, 8.Прањани. Са овим
ученицима радила је педагошки асистент Александра Топаловић. Од Интерресорне комисије је
добијена сагласност да се измене стандарди за ученика 5.разреда Бојана Марковића из физике
почетком првог полугодишта.
Ученик Милош Петровић 1-2 пута седмично има часове и логопедски третман у ШОСО“1.
Новембар“ у Чачку (постоје проблеми око одржавања зато што није редован ђак школе). Крајем
године упућен се Захтев Интерресорној комисији за мишљење о даљој подршци за ученика.
Индивидуализовано се ради са појединим ученицима , пре свега у виду прилагођавања
приступа, метода, наставних материјала, темпа рада, подршке вршњака. У првом разреду
учитељица је прилагођавала приступ ученици којој је матерњи језик руски и која је у процесу
усвајања српског језика.
Психолог је указала наставницима да постоји даља потреба за унапређивањем подршке
ученицима (индивидуализација или ИОП),у погледу вођења педагошке документације, и дала
писмене и усмене препоруке за рад са ученицима.
Тим се бавио анализом уписа првака и евентуалне потребе за додатном подршком. На основу
извештаја психолог и педагога школе констатовано је да нема ученика са израженијим потребама
за подршком, мада ће бити потребно пратити напредовање појединих ученика који су показали
слабији резултат на тесту за проверу спремности за школу
Педагог и психолог ће путем разредних тестирања ученика нижих разреда као и путем посете
часова пратити напредовање ученика и пружати подршку наставницима за рад са ученицима,
посебно оним којима је потребна додатна подршка.
Обележена је Дечија недеља бројним културним, едукативним, спортским и забавним
активностима које су организовале одељењске старешине.
Обележен је и Дан толеранције путем Сајма лудих фризура који је организовао вршњачки тим
школе под мотом „Различито је лепо“. Такође , педагог и бибилотекар школе су одржале
радионице у циљу промоције позитивних вредности и дечијих права. Школа настоји да
различитим активностима промовише дечија права и инклузивну праксу , развија позитивне
вредности и креира атмосферу прихватања,сарадње и толеранције .
Наставници који раде са ученицима који наставне садржаје усвајају по ИОП-у 2 имали су могућност
да изаберу дидактички материјал и наставна средства, у складу са финансијским планом установе.
Ове године ученици нису учествовали у активностима Регионалног центра за таленте.
Путем индивидуалних консултација и родитељских састанака одељењске старешине и педагошкопсихолошка служба настоје да помогну родитељима да што адекватније одговоре на развојне
потребе деце и помогну има у превазилажењу тешкоћа.
Ове године један ученик је полагао завршни испит са измењеним задацима који су били у складу
са исходима ИОП.
Тим је наставио успешну сарадњу са осталим тимовима и стручним већима и активима у школи.
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Школа остварује сарадњу са школом за основно и средње образовање „1.Новембар“ у
Чачку , која се огледа у пружању додатне подршке нашем ученику и саветодавни рад са
наставницима.
Школа остварује успешну сарадњу и са Школском управом у Чачку,
Интерресорном комисијом за процену потребе за подршком ученицима у Горњем Милановцу и
Пожеги, Центром за социјални рад и другим релевантним партнерима.
Школска библиотека располаже са десетак приручника са овом тематиком, који су на
располагању наставницима и родитељима.
Школа је узела учешћа у европском пројекту на тему солидарности који се реализовао ове
године у сарадњи са основном школом из Хрватске. Пројекат подразумева рад са слепом и
слабовидом децом и децом са посебним потребама. Школа је имала подршку установа и
предузећа из локалне заједнице (Црвени Крст, Културни центар,општина Горњи Милановац,
установе културе у Чачку, Горњем Милановцу и Крагујевцу итд.). Најпре су у децембру наши
ученици са Драганом Бабовић,наставницом хемије , координатором пројекта и Јеленом Дрманац,
психологом посетили ОШ „Свети Петар Ореховец“ У Ореховцу а потом су они априла били наши
гости. Током реализације пројекта реализован је низ активности чији је циљ развијање
солидарности и подршке деци са посебним потребама. Наши сарадници били су и Специјална
школа из Крагујевца као и удужење за децу са посебним потребама из Горњег Милановца. Наш
пројекат „И твој глас може бити део решења“ проглашен је најбољим пројектом за иновативно
учење.
У наредном периоду школа ће и даље настојати да унапређује различите аспекте програма
инклузивне културе.
У Прањанима, 28.6.2016.год
Координатор тима Јелена Дрманац, психолог
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4.19. СТРУЧНИ ТИМ ЗА ДОДАТНУ ПОДРШКУ У ОБРАЗОВАЊУ И
ВАСПИТАЊУ
Сручни тим за додатну подршку ученицима на почетку школске године (септембар) одржао
је састанак и дооворено је о раду током године и задужења.
На састанцима Одељењских већа евидентирани су ученици којима је потребна додатна
подршка.
Организовани су часови допунске наставе, обавештени ученици и истакнут распоред
часова на огласној табли и у ходнику у кутак за родитеље, где родитељи могу да прате њихово
похађање.
На првом класификационом периоду ( почетак новембра) на седницама Одељењских већа
анализирано је напредовање појединих ученика који редовно похађају ове часове, а констатовано
је да поједини ученици не долазе на допунској настави, а имали би потребу.
Предложено је да разредне старешине обавесте родитеље ових ученика, захтевају да
родитељи прате њихово похађање и редовно долазе ког предметних наставника. У овај рад
укчучен је и педагог школе који ради и прати њихово напредовање и активно сарађује са
родитељима ових ученика.
Потешкоће се јављају када ученици имају пуно часова и активности у току дана па рад за
поједине ученике није у континуитету.
Додатна подршка за даровитте ученике исто тако наставници евидентирају ученике и
укључују у часовима додатне наставе. Већ су ученици узели учешће на појединим такмичењима и
активностима који се организују унутар школе.
Са ученицима и родитељима којима је потребна додатна подршка радило се током целе
школске године, тако да су слабије напредовали показали задовољавајуће резултате на крају
године, док су ученици који су обухваћени додатном наставом показали изузетно добре резултате
на такмичењима и завршном испиту.
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4.20. ТИМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ
АКТИВНОСТИ





















Школске 2015/16г. Ученици наше школе су учествовали на следећим наведеним
такмичењима и манифестацијама :
У оквиру школских активности ученици су учествовали на такмичењима нашколском нивоу
из
Школски крос као квалификација за учешће на општинском кросу ( време )
Такмичење из стоног тениса , дечаци и девојчице( крај септембра )
Футсал, избор мушке и женске екипе за учешће на општинском такмичењу, октобар 2015
Изборно такмичење из рукомета, мушка и женска екипа фебруару 2016г
Изборно такмичење из атлетике у априлу месецу 2016
Крос РТС одржан 13.05.2016г.
Дан спорта одржан 14.06.2016г.( Забавна олимпијада за ученике млађих разреда и футсал
за ученике и ученице стријих разреда )
Изабране екипе учествовале су на општинским такмичењима из наведених спортова.
На општинском кросу освојили смо друго место у категорији 3-4 разред девојчице( Анђела
Обрадовић из Каменице ) и 2 место у категорији 7-8разред девојчице (Сузана Таловић )
На општинском такмичењу из стоног тениса освојили смо
На општинском такмичењу из Атлетике учествовали смо само појединачно
На такмичењу из футсала женска екипа освојила је 3 место адечаци 4место
У такмичењу из рукомета где смо били домаћини женскаи мушка екипа освојиле су 4
место
Ученици наше школе учествовали су у зимској лиги Моравичког округа „ Деци с љубављу
У организацији наше школе одржан је новогодишњи турнир у футсалу за одрасле на
коме су узели учешће и ученици наше школе
У организацијинаше школе одржан је традицонални шаховски турнир у Боданици уз
учешће начих ученика
У оквиру Илинданских дана у организацији наше школе одршан је турнир у малом фудбалу
и шаховски турнир на којима су узели учешће и наши ученици
Посетa фудбалском клубу Борац у оквиру акције Министарства спотра "ДРУГ НИЈЕ МЕТА"

Подносилац извештаја наставник Милољуб Ристановић
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4.21.ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Извештај о реализацији програма Заштита животне средине
Током школске 2015/2016 године у оквиру програма заштита животне средине реализоване су
разноврсне активности кроз обележавање међународних важних датума, рад Еко школе,
различите радионице, акције, излети и наставне активности.
-Обележавање међународних дана: Међународни дан вода, Међународни дан климатских
промена, Међународни дан борбе против сиде, Дан здравља и Дан планете земље, Светски дан
заштите животног омотача, Дан здраве хране и Светски Дан заштите биодиверзитета. Ови
међународни важни датуми су обележени кроз јавне часове, предавања, гледање научних
филмов, израде инсектаријума и пирамида, кроз паное и различите постере у школи.
- ,,Еко –школа''-пројекат који се реализовао током целе школске године и у оквиру ког су биле
реализоване радионице , излети, акције, предавања и наставне активнисти на тему заштите
животне средине. У пројекат Еко школе је укључен велики број ученика који учествују у
активностима и раду Еко патрола бавећи се креативним и истраживачким радом. Такође је
укључен и велики број наставника који реализују ове активности са ученицима.
-Радионице које су реализоване током године: Израда новогодишњих украса од материјала који
се рециклирају, такмичење на нивоу школе у кићењу јелки од ових украса, украшавање Ускршњих
јаја од природних материјала, израда разлишитих предмета од тетра пак амбалаже.
-Акције: Замена корпи, замена старих клупа, сађење цвећа, акција ,,Очистимо општину'', акција
,,Укључи се-искључи се''(WWF организација), акција рециклирања и одвајање отпада у школи,
сређивање школских дворишта.
-Предавања: Посета гостију предавача ,, Сове на опрезу'', при чему смо добили кућице за птице
које су постављене у школским двориштима у Прањанима, Брезни и Каменици.
-Излети: Посета Ботаничкој башти у Београду и посета хемијском факултету у Београду.
-Наставне активности: Значај екологије и заштити животне средине реализовано је и кроз
наставне јединице из: биологије, хемије, физике, географије, грађанског васпитања, физичког
васпитања, математике, веронауке, ликовне културе, историје, српског, енглеског и немачког
језика, техничко и информатичко образовање, природа и друштво, народна традиција, свет око
нас, чувари природе.
Чланови тима: Драгана Бабовић, Јелена Петровић, Александар Миловановић и Невенка Видојевић.
Подносилац извештаја: Драгана Бабовић
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4.22. ОСТАЛИ ПРОГРАМИ
4.22.1.Извештај о реализацији Програма подршке новопридошлим ученицима
Школске 2015/16. године није било новопридошлих ученика из других школа, али су
редовно реализоване активности које се тичу подршке адаптацији првака и петака који су ниже
разреде похађали у четворогодишњим издвојеним одељењима.
25.12.2015.године у матичној школи у Прањанима психолог и педагог школе су одржале
састанак за родитеље ученика првог разреда. Циљ састанка је био едукација родитеља о важним
аспектима адаптације ученика на школу као и размена мишљења на ову тему.
Традиционално за време обележавања Дечије недеље одржана је приредба за предшколце коју
су припремили ученици нижих разреда са учитељима и библиотекаром школе. Прваци су том
приликом добили пригодне поклоне. Предшколци из предшколске установе „Сунце“ (издвојено
одељење у Прањанима) су у више наврата са васпитачицом посетили нашу школу крајем другог
полугодишта како би се упознали са учитељицом и будућом школом. Поводом дочека будућих
првака ученици четвртог разреда ОШ ,, Иво Андрић“, у Прањанима организовали су приредбу
13.6.2016. године. Ученици четвртог разреда из Прањана извели јако занимљив програм у склопу
кога је било песме,игре и рецитовања.Током маја одржани су састанци на којима су васпитачи,
учитељи, психолог и педагог разменили информације о ученицима који су од значаја за процену
зрелости и прилагођавање ученика на школске услове.
Након процене зрелости првака психолог и педагог су водили информативне и едукативносаветодавне разговоре са родитељима. На тај начин су родитељи упознати са важним аспектима
функционисања школе, начинима даље сарадње и подстицања и праћења напредовања ученика у
школи. За поједине ученике предложени су одговарајући видови подршке и ангажовање
стручњака вен установе (најчешће логопеда). Одељенске старешине, педагошко психолошка
служба су континуирано пратили напредовање у учењу и понашању ученика првог разреда.
Психолог је кроз индивидуалне и групне разговоре са ученицима и одељенским старешинама
пратио адаптацију на школске услове.
Родитељски састанак за пети разред „Прилагођавање на предметну наставу „ су одржале
психолог 20.11.2015.године у Брезни ,а педагог у Брезни и заједно у Прањанима 19.11.2015.год.
Указано је на најчешће тешкоће и начине подршке ученицима. Посебно је стављен акценат на
технике учења и унапређивање радних навика обзиром на већи број предмета, теже и обимније
градиво у петом разреду па је потребно да и родитељи „ослушну“ како то учи њихово дете,
препознају и помогну на прави начин. Психолог је одржала радионицу са ученицима 5. разреда у
Прањанима, Каменици и Брезни на тему прилагођавања на предметну наставу и технике учења.
Педагог школе је одржала предавање ученицима о методама активног учења. Путем заједничких
приредби и родитељских састанака ученици и родитељи из издвојених одељења
(четворогодишњих школа) су имали прилику да се упознају са осмогодишњим школама
(Прањани,Каменица и Брезна) где ће наставити школовање. Наставници предметне наставе су
путем часова ( 2 часа) одржаних у одељењима четвртог разреда настојали да ученике упознају са
предметима које ће им предавати од петог разреда и условима и организацијом рада у
предметној настави.ОС у петом разреду кроз часове одељенске заједнице и друге активности
настоје да што ефикасније „формирају“ колектив , пруже подршку у прилагођавању на предметну
наставу као и подршку појединим ученицима при чему сарађују са предметним наставницаима,
педагошко-психолошком службом, директором и др.
Психолог школе, Јелена Дрманац
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4.22.2. Извештај о реализацији програма социјалне заштите
Током школске 2015/16.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, 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 . Дечја недеља и
дан толеранције су обележени упознавањем са дечјим правима и различитим активностима
којима се промовишу позитивне вредности.
За ученике из осетљивих група (ученици са посебним потребама, који живе у социјално
нестимулативној средини итд. ), школа, пре свега, одељењске старешине, педагошко-психолошка
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.
Ученици са посебним потребама су добили дидактичка и наставна средства како би се унапредило
пружање додатне образовне подршке.
Наши ученици су заједно са ученицима из Хрватске учествовали у пројекту „ И твој глас може бити
део решења“ на тему солидарности који акценат ставља на рад са слепом и слабовидом децом и
децом са посебним потребама. Школа је као и претходних година учествовала у хуманитарним
акцијама Црвеног крста. У акцији коју је организовао Ђачки парламент прикупљене су играчке и
сликовнице за децу која похађају вртић у Прањанима.
Школа успешно сарађује са установама локалне заједнице за бригу о деци и социјалној заштити
(Црвени крст, Интерресорна комисија за процену потреба за додатном подршком за ученике,
Центар за социјални рад, МУП , здравствене установе итд.).
Школа ће настојати да и даље унапређује програм социјалне заштите, посебно подршку
ученицима из осетљивих група.
Психолог школе, Јелена Дрманац
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4.23. КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ НОРМАТИВНИХ АКАТА
Коисија у току школске године 2015/2016.године припремила и дала на усвајање следећих аката:
1. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
2. Правилник о организацији и систематизацији послова у ОШ „Иво Андрић“ прањани
3. Анекс на Правила заштите од пожара у ОШ „Иво Андрић“ Прањани
Секретар школе: Жаклина Трифуновић
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5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА
5.1.ПЕДАГОГ
У школској 2015-2016.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 2015-2016.; анализа разредног
тестирања; израда годишњег и месечног плана рада педагога. Координатор Тима за стручно
усавршавање.Увела нови тест за проверу степена разумевања прочитаног за ученике првог и
другог разреда.Кординатор за израду Школског развојног плана. Координатор за помоћ екстерној
контроли из Школске управе у Чачку, који су били 29-31.3.2016.године.
Урадила Извештај рада Ученичког парламента у школској 2015-2016.години. Написала сам
извештај на завршном испиту као део годишњег плана рада школе. Извештај о реализованим
радионицама од првог до осмог разреда. Остзварила сарадњу са Горицом Ристановић одељењски
старепина 6-1 одељења у Прањанима. Затим са учитељима у Прањанима и Каменици јер за рад
радионица битан је и број ученика. Са наставником грађанског васпитања у 7-2 одељења у
Каменици, реализовала сам радионицу „Однос према школи“одељеењским старешинама и
заједносмо реализовали радионицу
Сарадња са шефом рачуноводства око писања предлога Финансијског плана за
Општински буџет.
Учестовала у изради са Ценус са директором школе за школску 2015-2016..годину и да је
одлично урађен,од в.д.начелника Школске управе Владе Сизовић.. Урадила табелу по групама за
Верску наставу и 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.
Сву школску документацију сам припремила за екстерну контролу ( Годишњи план рада за
шк.2015-2016., Школски програм, Школски развојни план , Просветни картон, Извештај о раду за
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шк.2014-2015. и Стручно усавршавање од првог до трећег циклуса, као и извештај о сваком
запосленом ван установе).
За приредбу за Дан школе директор је одредио да будем координатор, окупила сам Тим за
културне и јавне делатности и заједно са њима припремила протокол приредбе. Добили смо од
своји колега позитивне критике да никад боље није била организована приредба за Дан школе и
уиграност ученика. поклонила сам школи завесу, и малој сали где се изводе програми.
Организатор општинског такмичења из биологије. Урадила извештаје, записник и жалбу
наставника на тест са општинског такмичења и проследила Школској управи и Друштву биолога
Србије у Београду. Организатор окружног такмичења из биологије и проследила извештај Друшрву
биолога у Београду и Школској управи у Чачак.
Заједно са колегама који желе да напредују дајем додатну подршку да успемо. Почев од
Правилника о напредовању наставника, васпитача и сртучних сарадника, јер дуго радим у школу и
могу да проценим који наставници имају анфинитете за раст и развој професионално.
Укључена у раду Web Cenusa током године 2015-2016.године Припремила материјал
заједно са ученицима осмог разреда и наставницом историје Јеленом Александров и Виолетол
Петровић , редитељом јавни час „васпитање кроз епохе“. Због отежавајућих околности и екстерне
контроле нисмо реализовали овај час и остављен је за наредну школску годину са дорадом.
Организатор и аутор квиза „Знање је благо“са наставником Јеленом Александров за ученике од
петог до осмог разреда.Са ученицима Ученичког парламента организовали смо и реализовали
хуманитарну акцију под називом „једна играчка или сликовниса хиљаду осмеха“
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА
У овој школској години 2015-2016.увела сам нови тест провере степена разуменања
прочитаног за ученике првог и другог разреда. На основи тестирања дошла сам до података да
има ученика који још увек нису савладали читање, има који су у мањој мери савладали читање, у
већој мери коју су савладали читање и ученика коју су у потпуности савладали читање. На седници
Одељењског већа која је одржана 22.6.2016.године дала сам инструкције учитељима да пренесу
родитељима да ученици морају вежбати читање и да ће се поновити тест у октобру да се види да
ли има помака у читању. Тестирање је одржано од 8.4.-6.6.2016.Разредна тестирања за ученике
трећег и четвртог разреда. Тест је рађен у пероду од 11.5-20.5.2016.године. резултати са теста
усвојености градива за дати разред је уочено да је у већој мери савладали градиво 65%, што је за
сваку похвалу, јер су ученици напредовали.
Целокупну анализу успеха ученика (општи успех, успех по предметима, број одржаних
часова, број изостанака, као и компаративном методом резултате за период од четири године.
Пратим напредовање и рад деце који раде по ИОП-у. Сарадња са педагошким асистентом
око рада са ученицима које раде по ИОП-у. У издвојеном одељењу у Каминици и Прањанима
одржала сам предавање на тему: „ Методе и технике успешног учења“ и „Формирање радних
навика“ у петом разреду.
Сарадња са одељењским старешимана и наставницима 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.
Учестовала у помоћи око реализације угледних часова, јавних и предавања. Дала
прекоруке у даљем раду, односно повратну информацију о реализованим часовима. Помоћ у
писању припрема пред комисијом за лиценцу и добили су позитивне критике о припреми и
реализацији часа за Невенку Видојевић, наставник биологије са 40% радног времена код нас) и
101

Слађану Лекић, наставник немачког језика са 100% радног времена). Организовала школске
комисије за полагање линцнце за Ану Петровић, учитеља у Теочину, Јелену Петровић, наставник
биологије у Прањанима и Брезни и Ружицу Томанић, учитеља у Теочину. Остала је још један
припреавник за септембар Драгана Бабовић, наставник хемије.
РАД СА НАСТАВНИЦИМА
Сарадња и помоћ наставницима и наставницима приправницима у вези писање планова
(годишњи и оперативни), вођење и попуњавање школске документације.
У овој школској 2015-2016.години посетила сам 12 часова и то: угледних часова, јавних
часова, допунске и час одељењског старешине.Као и помоћ наставнику грађанског васпитања у
организовању радионица и писање припреме за такав начин рада.
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.
Дана 17.9.2015.године посетила сам угледни час из српског језика, наставна јединица „Творба
речи“ у 6/1 одељењу у Прањанима.Наставник Горица Ристановић. Час је био класичан, ученици су
били активни цео час, владала је топла клима у разреду. На крају часа ученици су користили
технике учења.
Дана 29.9.2015.године посетила сам јевни час енглеског језика и немачког језика тема: „Европски
дани језика“код наставница Тамате Богдановић и Иване Чоловић. Час је остварио све стандарде.
Учестовали су ученици од петог до осмог разреда. Час је био забавног карактера. Овакве часове
треба према могућностима школе одржавати. Колико ученици знају о европским језицима добили
смо информацију на крају часа квизом који се подељењ по групама.
Дана 12.10.2015.посетила сам угледни час из техничког и информатичког образовања, наставна
јединица: „ Симболи иознаке и грађевинсрству“ 6-1 одељења у Прањанима. наставник Милка
Обренић.час је био класичан са иновацијама презентације.на крају часа урађена је класична
репродукција наученог.
Дана 26.10.2015.године посетила сам угледни час из природе и друштва, наставна јединица
„Услови живота у природи“у 3-1 одељењу у Прањанима. учитеља Мирјане Маћић.Час је био
иновативан са елементима активног учења на часу. Подела групе је била у складу са њиховим
предзнањем. Сваки члан групе је имао по један задатак према својим способностима да га реши.
Дана 26.10.2015.године, посетила са угледни час из хемије, наставна јединица: „Неметали, оксиди
неметала и киселине.Драгане Бабовић , наставник хемије. Пошто у разреду има ученика који ради
по ИОП-у-2 са измењеним стандардима, није припремљен посебан материјал за њега. Све се
сводило на техничкој подели ученика, а мање на суштинској. На крају није било рекапитулације
знања. Тако да смо остали без повратне везе колико су ученици са новим методама активног
учења, усвојили градиво.
Дана 5.11.2015.посетила сам јавни час на тему: „Сећање на Вука Стефановића Караџића“, које је
припремила школски библиотекар Горгана Поповић. Путем презентације сазнали смо нове
информације везане за нашег великог реформатора Вука Стефановића Караџића.
Дсана 18.11.2015.године присустовала сам предавању о Еко –школи на нивоу Моравичког округа.
Представљале су се школе које су добиле зелену заставу. На којим пројектима раде и шта се то све
променило у њиховом раду након добијања зелене заставе. Већина од њих је имала презентацију,
осим Ђура Церанића, који је држао говор, јер је радио у два пројекта за школу у ОШ „Иво
Андрић“Прањанима и ОШ „Десанке Максимовић“у Горњем Милановцу.
Дана 19.1.2016. године организовала сам школску комисију за полагање лиценце наставникаприправника Јелену Петровић, наставник биологије. Час је одржала у 6-1одељењу у Прањанима.
Наставна јединица:“Разноврсност инсекта (вилини коњици, термити, стенице, правокрилци, бубе,
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ваши, трвдокрилци“, Класичан час са елементима мапа ума. Наставник је остварила 80% .
Примењује Правилник о оцењивању ученика у основној школи.
Дана 22.2.2016.године организовала сам школску комисију за полагање лиценце наставникаприправника Ану Петровић,учитеља у издвојеном одељењу у Теочину. Час је одржан у
комбинованом одељењу трећег и четвртог разреда. Наставна јединица: „Четворочетвртински
такт“. Наставник је остварила 90% стандарда. У раду примењује иновације са семинара. Активност
ученика је остварена.
Дана 22.2.2016.године организовала сам школску комисију за полагање лиценце наставникаприправника Ружицу Томанић, учитеља у издвојеном одељењу у Теочину. Час је одржан у
комбинованом одељењу првог и другог разреда. Наставна јединица: „Вода у природи“. Наставник
је остварила 80% стандарда. У раду примењује иновације са семинара. Активност ученика је
остварена.
Дана 25.2.2016.посетила сам угледни час из српског језика, наставна јединица : „Сумљиво лице“,
наставник српског језика Горица Ристановић. Час је одржан у 8-1 одељењу у Прањанима.
Наставник је остварила 90% стандарда. Подела групе је била у складу са њуховим задатком. Све
групе знају да поштују правила рада.
Дана 26.2.2016.године посетила сам угледни час из српског језика , нставна јединица: „Пепељуга“,
нова бајка учитеља продуженог боравка Снежана Голубов. Час је био у блоку. Наставник је
остварила 90% стандарда. Примењује иновације које добије са семинара. Креативност уме да
усмери према ученицима.постоји емпатија међусобом и према наставнику. Ученици знају правила
рада у групи и умеју да их поштују.
Подршка колегама за полагање лиценце наставнику немачког језика Снађани Лекић и Невенки
Видојевић, наставнику биологије у Министарству просвете и технолошког развоја. Од писања
припреме, педагошке ситуације, временска артикулација часа и ток часа (шта са замишљеним
може се остварити и шта не може, настава средства, облик рада, методе, подела на ефикасније
групе ученика 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 Прањанима 5-8.10.2015.одржала сам предавање за ученике 7.разреда, тема: „Технике и
стилови учења“ . Прво смо разговарала са ученицима како уче и шта им ствара потешкоће у
учењу.На основу тога , путем презентације причала шта је учење, шта је школско учење, које
технике и стилови учења постоје. Они су се сетили да наставник српског језика при учењу
граматике да би лакше запамтили додатке, наставница је показала технике учења путем стихова,
скраћеница научила. Да се ученици не сусрећу по први пут са техникама и стиловима учења.
Потешкоће које се јављају код ученика је преобимност градива и мало времена за утврђивање.
У Прањанима 5-8.10.2015.године одржала сам предавање за ученике 8.разреда,
тема:Методе и технике учења“. Пошто су најстарији ученици у школи, причали смо о учењу, на
који начин они памте битне дефиницеје, датуме, појмове и др. Једни су рекли да датуме памте на
основу важних датума породичних, што је одличан начин учења и памћења. Други су рекли да уче
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на основу стихова и скраћеница. Трећи су рекли да уче само оне предмете које воле, а оно што не
воле ту најмање проводе време. То је погрешно, јер основна школа је базични део и да се учи
доста преопширно, јер се не зна коју ћете школи уписати и можда ће вам баш то требати. Има
области из сваког редмета које вам иду лакше и неке које вам иду теже. Циљ да оне области које
вам иду добро да ту дате свој маскимум.
Дана 13.11.2015.године са ученицима петог разреда у Прањанима, поводом Дана
толеранције урадила родионицу на тему: „Ненасилна комуникација“. Путем приче коју су чули
требали су на нацртају цртеж, стрип, да одглуме или да напишу песму по избору. Циљ је да
ученике научимо како може да се реши сукоб, ненасилном комуникацијом; да умеју да причају са
вршњацима када имају проблем; да се обрате одељењском старешини, дежурним наставницима,
вршњачком тиму.
Дана 16.11.2015.године у издвојеном одељењу у Каменици заједно са библиотекаром
Горданом Поповић, одржали смо презентацију „Црвена јабука“ и радионицу „Ненасилна
комуникација“са ученицима од првог до четвртог разреда и ја са ученицима петог разреда
радионицу „Ненасилна комуникација“.ученици су дали добре коментаре, на који начин се сукоб
може спречити, да треба разговарати са насилником, и пријавити дежурном наставнику или
одељењском старешини. Циљ ове презентације и радионице помоћи деци на знају шта је
толеранција и шра је насиље. Како га препознати и на који начин се може решити.
Дана 17.11.2015.године заједно са учитељом продуженог боравка, библиотекаром
одрадили смо презентације, скечеве, радионице за ученике од првог до четвртог разреда. У
једном скечу глумили су ученици, а у другом Снежа и ја, као долази до сукоба и како се сукоб
решава. Добили смо велики аплауз и добре коментаре од колега, да умемо да глумимо. Директор
школе и просветни инспектор је присустовала овом часу и одушевила се. Циљ ове презентације,
скеча и радионице је да ученици знају шта је толеранција, да препознају насиље и на који начин
могу да реше.
Дана 25.10.2015.одржала сам са одељењским старешином Горицом Ристановић и
ученицима 6-1 одељења радионицу на часу одељењске заједнице са темом: „Однос према
школи“. Циљ ове радионице ја да ученици знају ко је све битан у овразовно-васпитном процесу; да
многе ствари не зависе од нас, већ од других фактор аза његову реализацију; да умеју да сами
сагледају проблем и да знају сами или уз помоћ одраслих да реше.
Сарадња са Ученичким парламентом за покретање једне хуманитарне акције од 24.11.30.12.2015.је трајала акција , прикупљање играчке и сликовнисе за наше будуће ђаке.
Предшколској установи „Сунце“, којој је неопходно наставна средства за играње и за учење. У
сарадњи са директором педшколске установе и васпитачима покренули су ученици Ученичког
парламента и координатор хуманитарну акцију у матичној школи и на терену. Обој акцији су се
прикључили ученици 1-1 одељења, 2-1 одељења, 3-1 одељења, 4-1 одељења , 7-1.одељења, 8-1
одељења у Прањанима, 1-3/5 одељења,у Гојној Гори, 1-3/6 одељење у Коштунићима, 1-4/7
одељења у Теочину, 1-4/8 у Срезојевцима. Сви ученици и школе су добиле захвалницу за учешће
хуманитарне акције. Са ученицима смо прикуполи два велика пакета играчака које су очуване и
један мањи пакет сликовница, бојица и фломастера. 30.12.2015.године директор, библиотекар,
чланови учениког парламента и координатор УП су уручили вртићи играчке. Они су нам приредили
приредбу у знаку захвалности.
Дана 3.12.2015.одржала сам радионицу са ученицима 7-2 одељења у Каменици у
присуство наставника грађанског васпитања Бранке Станојевић на тему: „Однос према школи“.
Ученици су одлично разумели рад и правила радионице. Циљ ове радионице је помоћ наставнику
у прављењу радионица, а да ученици знају да многе ствари не зависе од нас да би се оне
реализовале; да увек има решење било којег проблема у школи.
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Са ученицама 8-1 одељења у Прањанима, радила сам на прикупљању маретијала за јавни
час, тема: „Васпитање кроз епохе“. Увођење новог облика рада проблемска настава. Ученици
добоју задатак који морају да истражују, од ментора добију инструкције, а они проналазе. Задатак
је да се по једна знамените личности које су се бавиле васпитањем проучава и то: стери век
Аристотел, средњи век Ј.Амос Коменски, Песталоци, нови век, Марија Монтесори и Макаренко.
Њихова схватање и залагања у васпитању. Наставник историје је прикупила податке за сваки век ко
се бавио васпитањем , где се вешило васпитање и како су образовали младе људе.виолета
Петровић, редитељ је требала да ураду сценарио. Мој задатак шта и на који начин је бито истаћи у
први , други и трећи део. Међутим довели смо до финиша и због обавеза завршног испита овај час
нисмо реализовали. Остало је да се уради у наредној школској години са ученицима 7-1 одељења
у Прањанима. Договор свих нас.
У овој школској години у другом полугодишту по први пут уводим нови тест степен
разумевања прочитаног са ученицима првог и другог разреда. Истраживање је трајало од 8.4.-146.2016.године, због разуђености терена и обавеза учитеља. Циљ овог истраживања је да се
процени степен разумевања прочитаног. Постоје четири категорије процена степена разумевање
прочитаног и то:
До 8 поена: ученик није савладао читање са разумевањем; угрожено је његово напредовање.
Од 9 до 12 поена: делимично савладана техника читања са разумевањем; умањује се квалитет
напредовања детета; потребна је акција;
Од 13 до 16 поена: у већој мери савладао технику читања са разумевањем; потребна блада
коректура;
Од 17 до 20 поена: одлично –употпуности, савладана техника разумевања прочитаног.
У првом разреду од укупно 29 ученика , тестирано је 27 ученика и од тога у потпуности савладали
читање је 4 ученика или 14,81%; у већој мери 11 ученика или 40,74%; делимично савладали
читање 8 ученика или 29,63% и нису савладали читање 4 ученика или 14,81%.
У другом разреду од укуно 24 ученика, 23 ученика је тестирано и од тога у потпуности савладали
читање 4 ученика или 17,39%, у већој мери 11 ученика или 47,83%, делимично 5 ученика или
21,745 и нису савладали читање је 3 ученика или 13,04%.
Разредна тестирања сам обавила у периоду од 11-20.5.2016.године са ученицима трећег и
четвртог разреда. Циљ овог тестирања да се процени који ниво знања су ученици усвојили. На
основи реултата ученици су на нивоу разреда остварили 70-54%усвојено градиво. Тест је обухватио
три предмета и то српски језик, математике и природе и друштва.
Тестирање зрелости за полазак у школу, тестом ТИП-1. Од укуно 32 уписане деце за
полазак у школу, тестирала сам 16 деце. Имамо од прве до пете категорије деце.тестирање сам
обавила од 6-9. јуна 2016.године.
Имала сам са ученицима индивидуалне око 43 разговора и групне 17 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 педагог и психолог заједно су одржале предавање за родитеље првог
разреда 25.12.2015.године у матичној школи на тему „Формирање радних навика и грешке који
родитељи праве“. Одзив родитеља је био одличан и допало им се.на крају предавања родитељи
су попуњавали анкету на дату тему.
У издвојемом одељењу у Каменици одржала сам предавање за родитеље ученика осмог
разреда на тему: „Средње школе и образовни прогили у Моравичком округу“. Циљ предавања је
информативног карактера упознати родитеље које су то средње школе и образовни профили
постоје у нашем окружењу.
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У издвојеном одељењу у Каменици одржала сам предавање за родитеље ученика петог
разреда 17.11.2014.година на тему: „Адаптација ученика на предметну наставу и методе, техника и
стилови учења“. Циљ овег предавања је упознавање родитеља да постоје потешкоће у адапрацији
нових ученика у новом одељењу и потешкоће на нови начин рада наставника у односу на учитеља.
У матичној школи одржано је предавање за родитеље ученика петог разреда на тему
„Адаптација ученика на предметну наставу и методе, техника и стилови учења“. Циљ овег
предавања је упознавање родитеља да постоје потешкоће у адапрацији нових ученика у новом
одељењу и потешкоће на нови начин рада наставника у односу на учитеља.
У матичној школи 4.11.2015.године , одржано је предавање за родитеље ученика осмог
разреда на тему: „Средње школе и образовни прогили у Моравичком округу“. “. Циљ предавања
је информативног карактера упознати родитеље које су то средње школе и образовни профили
постоје у нашем окружењу.
Сарадња са родитељима у вези јавног часа на тему: „Васпитање кроз епоху“. Родитељ је
Виолета Петровић, редитељ. Направили смо сценарио,али није дошло до реализавије, због
техничких потешкоћа.
Водила сам индивидуалне разговоре са родитељима чија деца имају потешкоће у учењу и
понашању.
Водила сам грипне разговоре са родитељима и вези са ученицима који имају потешкоће у
понашању и дисциплини.
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.
Помоћ родитељима осмог разреда у попуњавању листе жеља.
У овој школској години саветодавних разговора са родитељима обавила сам 45.
РАД СА ДИРЕКТОРОМ, ПСИХОЛОГОМ, БИБЛИОТЕКАРОМ, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И
ПРАТИОЦОМ УЧЕНИКА
Сарадња са директором школе одвијала се кроз израду Годишњег плана рада школе , као
координатор. Бројно стање ученика (према полу), породично стање ученика,кадровска структура,
подела наставника по предметима, подела одељењских старешина петог разреда, избор изборних
предмета за ученике од првог до осмог разреда, израда плана рада Ученичког парламента, израда
Плана рада сарадња породице и школе, помоћ координаторима у писању Акционог плана за
самовредновање области Постигнућа ученика, План самовредновања за област Етос и Ресурси.
Координатор за израду Школског развојног плана. Писање акционог плана за лоше стране
самовредновања према екстерној контроли из Школске управе из Чачка са члановима тима
Настава и учење. Координатор тима за стручно усавршавање и писање извештаја за први, други и
трећи циклус за сваког наставника ван установе.Израда Веб 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 организовања општинског и окружног такмичења из биологије. Такође око
организовања пробног и завршног испита за ученике осмог разреда.израда прве и задње стране
теста за завршни испит за ученика који ради по ИОП-у 2. Поделе задужења наставника и подела
норме за наредну школску годину. Око припреме седнице директора који је наставник са пуном и
непуном нормом у процентима. Сарадња са директором око организовања квиза „Благо је
знање“. Сарадња око спровођења хуманих акција са Ученичким парламентом. 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:
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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 у школи. Подршка и одобрење плана
стручног усавршавања за школску 2015-2016.годину. договор око избора семинара за све
запослене.
Сарадња са секретаром школе око важећих Закона и Правилника као полазне основе
школској документацији.Достављање извештаја за Школски одбор у вези са ученицима,
родитељима.Око писање Решења о 40-то часовној радној недељи.У комисији смо за шефровање и
дешифровање тестова за ученике осмог разреда.Сређивање архиве са подацима који се чувају од
пет и више година и трајна. Прегледање школске документације и актуелних Правилника и Закона
који ступају на снагу. Правилници о наставном плану и програму, Правилнки о школском
календару, Правилник о програму стручних сарадника се налазе код педагога школе. У договору са
секретаром и директором школе задужена сам и за приправнике само у вези вођења школске
документације и помоћ у вези организације часа, како редовне наставе тако и угледних и јавних
часова за све запослене.
Сарадња са шефом рачуноводста око писање предлога финансијског плана за наредну
школску годину . Набавка Двенвика за први и други циклус, књига дежурства наставника, обрасце
за годишњи и оперативни план наставника , стручног часописа „Педагогија“и организација
семинара у нашој школи.Набавке наставних средстава за наставнике и ученике.
Сарадња са психологом одвијала се кроз разне активности везане за заједничке послове:
предавање за родитеље и ученика. Договор око набавке стручне литературе. Тест знања смо
заједно урадиле. Она за први и други разред, а ја за трећи и четврти.
Сарадња са библиотекаром одвијала се кроз 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. Кућење јелке у холу школе
заједно са ученицима трећег и четвртог разреда.
Сардања са педагошким асистентом Александром Топаловић, одвијала се у пружању
подршке у раду са ученицима који раде по ИОП-у.сарадња и развовор са ученицима који не желе
да раде на часу и писање домаћих задатака. .Сарадња у вези помоћи која је неопходна за рад са
таком децом. Са децом са којом је радила има успеха у раду и учењу.
РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
Учестовала сам у раду стручним органима школе , Педагошки колегијум, тимова
(координатор тима за област самовредновања Настава и учење, инклузивно образовање у школи,
подршка ученика у учењу и понашању ( ИОП за једног ученика), професионална оријентација).
Координатор за изради Школског програма.
Присустовала сам 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.
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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. Средње школе су слале информације о отвореним вратима , где ученици
добијају све информације о школи и образовним профилима.Ученици су добилу додатну
информацију о школама у окружењи и о избору средње школе.
Сарадња са предшколском установим „Сунце“ из Горњег Милановца и вртићем у
ПрањанимаОгледа се о прижању информација о будућим ђацима. Ове године смо организовале
хуманитарну акцију у прикупљању играчака и сликовница за будуће ученике наше школе, под
слоганом „Једна играчка или сликовница хирању осмеха“
ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
О свом раду редовно водим евиденцију у следећој документацији:
-дневна евиденција о раду, досије о индивидуалном раду са ученицима (у оквиру ње и рада са
родитељима и наставницима), материјал који садржи личне податке о ученицима (ИОП , извештаји
у електронском облику и штампаном), евиденција о раду наставника (везано за ученике или цело
одељење, наставници приправници увођење у посао који обављају. Помоћ у попуњавању
Дневника, педагошке свеске и у писању оперативних и годишњих планова),као и организовање
часова како огледних тако и угледних и јавних); евиденција о одељењском старешини
(достављање табела о општем успеху ученика, успех по предметима, о броју одржаних и
неодржаних часова, о броју изостанака, вођење појачаног васпитног рада са ученицима, податке
везаноза ученике).
-пратила сам стручно усавршавање лично и за наставнике. Написала извештај о стручном
усавршавању ван установе и у установи.
Данијела Ракићевић, педагог
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5.2. ПСИХОЛОГ
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Августа и септембра 2015.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 рада тима за инклузивно образовање и план реализације програма
за развој инклузивног образовања. Учествовала сам у изради плана 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, израдила план рада психолога (годишњи и месечни), план стручног
усавршавања психолога, план посете часовима. Као члан тимова за додатну подршку ученицима
учествовала сам у изради педагошког профила, делова индивидуалног образовног плана (ИОП) за
два ученика и мера индивидуализације за ученике којима је потребна додатна образовна
подршка.
Пружала сам подршку наставницима у избору дидактичких средстава за рад са ученицима којима
је потребна додатна образовна подршка.
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Путем анализа и/или извештаја пратила сам и вредновала различите облике ОВ рада и
предлагала мере за његово унапређивање. Пратила сам адаптацију ученика првог разреда кроз
посете часовима и разговоре са одељењским старешинама. Адаптацију на предметну наставу
пратила сам путем посете часова, социометријског испитивања међуљудских односа , разговора
са одељењским старешинама, наставницима и ученицима и давањем повратне информације тј.
препоруке за унапређивање адаптације и отклањања евентуалних тешкоћа. Пратила сам
остваривање наставног процеса путем посете редовним и огледним часовима, анализирала
резултате завршног испита, иницијалног тестирања. У циљу унапређивања праћења напредовања
и понашања ученика психолог и педагог ажурирају тзв. педагошки картон за ученике у коме се
налазе значајни извештаји, мишљења, резултати разредних тестирања итд. Учествовала сам у
праћењу и вредновању примене мера индивидуализације за ученике и ИОП-а за ученика петог и
шестог разреда. Током јуна 2016. године тестирала сам знање ученика првог и другог разреда, на
основу чега ће бити урађена анализа усвојености основних знања и вештина на нивоу одељења и
разреда и дате препоруке за унапређивање рада са појединим ученицима. Јуна 2016.год.
анкетирала сам ученике трећег, петог и седмог разреда у оквиру програма „моја школа-школа без
насиља“. Резултати испитивања биће представљени на Наставничком већу и узети у обзир при
доношењу Плана реализације програма заштите ученика од насиља за наредну школску годину.
РАД СА НАСТАВНИЦИМА
Током године обављала сам информативне и едукативно-саветодавне разговоре 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.).
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Пружала сам подршку наставницима за рад са ученицима код којих је утврђен психолошки узрок
неуспеха у достизању захтева образовних стандарда као и појава неадаптивних облика понашања
. Присуствовала сам на 15 редовних часова , након чега су наставницима дате препоруке за
унапређивање рада, посебно са ученицима који имају тешкоћа у усвајању наставних садржаја.
Упознала сам одељењске старешине првог разреда са резултатима испитивања зрелости за
школу, а одељењске старешине петог разреда са карактеристикама појединих ученика и
резултатима анкете и социометријског испитивања (пети разред у Прањанима) и дала препоруке
за унапређивања адаптације ученика на школске услове.Одељењске старешине првог и другог
разреда су имале прилику да се упознају са резултатима разредног тестирања знања за први и
други разред, а одељењске старешине осмог разреда за резултатима испитивања професионалних
опредељења. Током полугодишта сам саветодавно радила са наставницима на замени и
приправницима у циљу што бољег прилагођавања и решавања ситуација из педагошке праксе,
стручног усавршавања наставника .
РАД СА УЧЕНИЦИМА
У првом полугодишту 2015/16.год. учествовала сам у организацији пријема ученика, и
подршци деци у превазилажењу еветуалних тешкоћа адаптације. У оквиру програма подршке
новопридошлим ученицима извршила сам социометријско испитивање међуљудских односа
ученика петог разреда у Прањанима као и разговоре са ученицима. Извршила сам процену
зрелости 16 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 петог и шестог разреда који раде по ИОП-у и ученици који раде по
индивидуализованом приступу) и пружању подршке ученицима .
Заједно са наставницима , извршена је идентификација талентоване деце и упућивање на
тестирање способности у Регионални центар за таленте али нажалост ученици ове године нису
били заинтересовани за укључивање у рад центра (лоша искуства од прошле године обзиром да
готово да није било акивности у Центру).
У току године обавила сам 60 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.
Испитивала сам , по потреби, опште и посебне способности, когнитивни стил (3 ученика),
особине личности, мотивацију за школско учење и друге карактеристике ради планирања даљег
рада и давања препорука за рад наставницима и родитељима. Са ученицима првог разреда
реализовала сам радионицу „Свест о себи“ током децембра 2015. У оквиру програма подршке
ученицима одржала сам током октобра 2015.год. предавање ученицима другог разреда у Теочину
(26.10.), Брезни и Срезојевцима (27.10) на тему усвајања радних навика. За ученике петог разреда
одржала сам радионицу на тему Адаптација на предметну наставу и методе и технике учења
17.12. у Прањанима, 25.2. у Брезни, 2.3. у Каменици. 12.1.2016.год обавила сам социометријско
испитивање међуљудских односа у одељењу петог разреда. 23.1 одржала сам радионицу са
ученицима петог разреда у Брезни на тему Страхови код деце (школски страхови). 25.3.2016.
одржала сам радионицу на тему емоционалне писмености у Гојној Гори а 27.3. у Богданици.
У оквиру реализације програма заштите ученика од насиља одржала сам током године
4.радионице на тему Како успешно решити конфликт? са ученицима нижих разреда у
Прањанима. 25.7.2016. одржала сам две радионице са ученицима петог разреда у Прањанима на
тему превенције дигиталног насиља. У оквиру појачаног васпитног рада учествовала сам у
планирању и реализацији планираних активности за ученика четвртог и седмог разреда. Као
координатор Вршњачког тима, пружала сам подршку ученицима да одговоре на питања својих
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вршњака из сандучета поверења. Са члановима ВТ организовали смо Сајам фризура 13.11.
поводом дана толеранције, израђивали паное , учествовали у организацији фер-плеј турнира.
Током марта и априла 2016.год. одржала сам три радионице са ученицима 8. разреда и две са
ученицима седмог разреда на којима су ученици упознати са факторима који утичу на избор
занимања. Посебно је пажње поклоњено 1. 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 и родитеља ,а након тога водила индивидуалне саветодавне
разговоре са ученицима у циљу пружања стручне помоћи при доношењу одлуке о будућем
занимању. Сви ученици осмог разреда су обухваћени психолошким испитивањем. Обавила сам
консултације са родитељима ученика са сметњама у развоју о упућивању на лекарску комисију у
циљу избора одговарајућег образовног профила. Заједно са наставницом Драганом Бабовић и
шест ученика наше школе посетили смо ОШ „Свети Петар Ореховец „ у Ореховцуу Хрватској где
смо реализовали бројне активности планиране у оквиру АЦЕС пројекта на тему солидарности.
Назив пројекта је „ И ти можеш бити део решења“ и посвећен је солидарности и подршци слепој и
слабовидој деци.Од 14.-17.4.2016.године у Прањанима, Горњем Милановцу, Чачку, Крагујевцу
реализован је други део пројекта где је акценат стављен на креативне, едукативне, спортске
радионице у којима су учествовали наши ученици, гости из Хрватске, деца са остећеним слухом из
Крагујевца и деца са посебним потребама из Г. Милановца.
РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
Током првог полугодишта прикупљала сам податаке од родитеља који су од значаја за
упознавање ученика и праћење њиховог развоја , упознавала родитеље са психолошким
карактеристикама њихове деце и пружала саветодавну помоћ у усмеравању њиховог развоја.
Спроводила сам саветодавни рад са родитељима ученика који имају различите тешкоће у развоју,
учењу , понашању . Спроводила сам у више наврата саветодавни рад са родитељима двојице
ученика који се школују по ИОП-у . Приликом провере спремности ученика за школу прикупила
сам од сваког родитеља податке о ученику и породици и дала препоруке родитељима везане за
начине подстицања дечијег развоја и адаптације на школске услове. У циљу унапређивања
васпитних компетенција родитеља одржала сам, заједно са педагогом 25.12.2015.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 19.11.2015.год. и Брезни 20.11.2015.год.
Указано је на најчешће тешкоће и начине подршке ученицима. У оквиру програма професионалне
орјентације на родитељском састанку сам одржала предавање за родитеље ученика осмог
разреда у циљу упознавања са програмом професионалне орјентације (Професионална
оријентација на прелазу у средњу школу) и завршног испита 20.11.2015. у Брезни и Прањанима
(са педагогом школе). 18.11.2015.год. На родитељском састанку , заједно са педагогом и
одељењским старешинама
упознала сам родитеље са реализованим и предстојећим
активностима у оквиру професионалне оријентације.
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
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
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Александром Топаловић 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“,
реализацији програма за инклузивно образовање и др.). Учествовала сам на састанцима
Педагошког колегијума (записничар ) ,одељењских већа, састанцима тима за заштиту ученика од
насиља. Као координатор тима за инклузивно образовање организовала сам редовне састанке
тима . У току школске 2015/16. одржана су четири састанка тима. Учествовала сам у раду тимова
за додатну подршку ( за ученика петог и шестог разреда). Сарађивала сам са шефом
рачуноводства у процесу набавке дидактичких средстава за ученике којима је потребна додатна
подршка. Члан сам тима који је септембра 2015.год. почео са реализацијом АЦЕС пројекта „И
твој глас може бити део решења“ који је освојио награду за иновативно учење.













САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА
Ради што успешнијег остваривања циљева образовно-васпитног рада и добробити ученика
сарађивала сам са надлежним установама и организацијама у окружењу. Сарадња са
представницима МУП-а одвијала се кроз учествовање у реализацији предавања за ученике,
обзиром да није било насиља трећег нивоа. Сарађивала сам са следећим институцијама:
МУП Горњи Милановац (предавања представника МУП-а –безбедност у саобраћају, превенција
вршњачког насиља )
Школа за основно и средње образовање ученика „1.Новембар“ у Чачку (сарадња и консултације са
психологом у циљу остваривања и унапређивања сарадње за ученике)
Интерресорна комисија за процену потреба за додатном подршком за ученике у Горњем
Милановцу и Пожеги
Психолози у другим установама(образовне установе,здравствене установе)
Регионални центар за стручно усавршавање запослених у образовању,
Регионални центар за таленте у Чачку
Предшколска установа „Сунце“ , Г. Милановац
Школска управа у Чачку,
Основне школе у окружењу
Друштво психолога Србије-подружница у Чачку
ОШ „Свети Петар Ореховец“ у Ореховцу , Хрватска и партнери из окружења са којима смо
сарађивали у реализацији пројекта „И твој глас може бити део решења“
ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ,ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
О свом раду редовно водим евиденцију у следећој документацији:
- дневна евиденција о раду, досије о индивидуалном раду са ученицима ( у оквиру ње и рад са
родитељима и наставницима), материјал који садржи личне податке о ученицима (ИОП –и за
ученике , извештаји), евиденција рада са наставницима , документација о извршеним анализама,
истраживањима, тестирањима, извештаји, друга прописна документација (евиденција стручног
усавршавања и др.).
Детаљнији извештај о стручном усавршавању дат је у посебном образцу , предвиђеном за то.
Психолог школе
Јелена Дрманац
112

5.3. БИБЛИОТЕКАР
,, Свака библиотека је ризница нашег заједничког добра које се зове књига“ ,
Иво Андрић
Огледало сваке добро организоване школе је школска библиотека. Она је центар за
унапређивање метода и облика васпитно-образовног рада, место размене важних информација у
школи. Сем што ученици у њој проналазе лектиру а наставници потребну дидактичко-методичку
литературу, ту се могу пронаћи и информације о некој одређеној области људског знања. Ту
ученици остварују прве контакте с књигом, развијају љубав према њој, али и уче да се сналазе у
сaвременом информационом систему.
I ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

Писала сам годишње, месечне и дневне планове рада, као и план рада Библиотечке секције.
Планирала рад са ученицима и наставницима у школској библиотеци као и набавку библиотечке
грађе за реализацију наставе и образовно – васпитног рада. Остварила сам планиране посете
издвојеним одељењима чиме сам мотивисала ученике да читају и учинила да књига из школске
библиотеке буде доступна сваком ученику наше школе.
II ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА

Учествовала сам у изради годишњег плана рада, одабирала и припремала литературу и другу
грађу за разне образовно-васпитне активности (теоријска и практична настава, допунски и додатни
рад, ваннаставне активности ученика и др.). Користила сазнања и достигнућа савремене науке.
Радила на побољшању информационе, медијске и информатичке писмености корисника
развијањем критичког односа према различитим информацијама и изворима сазнања и осећаја за
естетске вредности.
Сви ученици и запослени наше школе су уједно и чланови библиотеке и уписани су у у књигу
уписа корисника. У библиотеку може да се учлани и било ко из нашег места ко воли да чита и
пријатељ је књиге, јер просечан век једне књиге зависи искључиво од одговорности њених
читалаца.
Редовне активности библиотеке у току школске године биле су: учлањавање нових корисника,
прикупљање и давање на коришћење библиотечке грађе ученицима, наставницима , стручним
сарадницима и осталима као и акције на приближавању књиге деци. У првим данима септембра
имена ученика су евидентирана и формирана је ђачка картотека. Библиотеку је посећивало
просечно петнаестак ученика дневно узимајући и враћајући књиге од 8 до 14 часова.
III РАД СА НАСТАВНИЦИМА

Сарадња са заинтересованим наставницима била је врло добра и одвијала у виду: договора ,
присуствовања часовима, заједничким активностима поводом Дечје недеље , Дана школе ,
обележавања важних дана током године ,у припремама и реализацијама приредби .Сарадња са
наставницима српског језика и учитељима на промоцији читања и око утврђивања годишњег
плана обраде лектире, и коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе. Систематско
информисање корисника школске библиотеке о новоиздатим књигама, стручним часописима и
другој грађи, о тематским изложбама у вези с појединим издањима.
Ученици првог разреда упознати су са радом школске библиотеке током септембра;
Присуствовала сам угледном часу српског језика 17.9 2015. године ; приредби поводом Дана
европских језика 28.9.2015. године ; одржала презентацију Права и дужности ученика 5.10.2015.
године ; организовала песнички час 9.10.2015. године ; присуствовала приредби поводом Дана
школе 12.10.2015. године ; изложби Здраве хране 16.10.2015. године ; угледном часу 26.10.2015.
године ; позоришној представи 5.11.2015. године ; одржала презентацију Вук Стефановић Караџић
6.11.2015. године ; обележила Међународни дан толеранције 16.11.2015. године ; састављала
питања и била члан жирија у квизу ,, Знање је благо“ 29.12.2015. године ; хуманитарној акцији
прикупљања играчака за вртић у Прањанима 30.12.2015. године ; приредби поводом Светог Саве
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27.1.2016. године ; угледном часу 23.2.2016. године ;општинском такмичењу из биологије 6.
3.2016. године ; приредби поводом Осмог марта 8.3.2016. године ; Маскенбалу 10.3.2016. године ;
обележила сам Светски дан поезије 21.3.2016.године ; Светски дан вода 22.3.2016 године;
обележила Међународни дан књиге за децу 1.4.2016. године ; дежурала на окружном такмичењу
из биологије 9.4.2016. године ; присуствовала радионици фарбања јаја за Васкрс 27.4. 2016.
године; као и позоришној представи 27.5.2016. године ;
Библиотека има веома добру сарадњу са наставницима и учитељима у школи, те су у њој
организовани часови српског језика, припремна настава за такмичења, рад секција, и свега оног
где ученици треба да истражују и помоћу књига, енциклопедија, интернета и слично остваре циљ
неког наставног садржаја.
IV РАД СА УЧЕНИЦИМА

Свакодневно се радило са ученицима на упознавању књижног фонда, популаризацији књига и
читања, на развијању навика и интересовања за коришћење библиотечке грађе, кроз разне облике
рада. Пошто је било потребе одржала сам доста часова замене одсутних колега.
Чланови Библиотечке секције су радили у овом периоду: на упознавању и заштити књижног
фонда, помагали при издавању и враћању књига и упознавању другова и другарица са фондом
библиотеке. Читали су, анализирали приче, припремали драматизације, илустровали прочитане
књиге , учествовали на наградним конкурсима. Током године реализовано је 36 часова
библиотечке секције. Резултат успешног рада ове секције је учешће на наградним конкурсима,
приредбама, уређивању паноа и сл.
У читаоници библиотеке и холу школе редовно су се смењивали тематски панои и
организовале изложбе ђачких ликовних и литерарних радова.
Просторија је светла и пријатна, па се и ученици и запослени у њој радо задржавају.
Библиотека је опремљена полицама за књиге које одговарају стандардима, књижни фонд
класификован по УДК систему, а лектире по разредима. У оквиру просторије је читаоница са 10
места за седење и столвима за групни рад. Од 2014. године, рачунар у библиотеци је повезан на
интернет који ученици и запослени могу да користе.
Библиотека је привлачан простор за све који воле читање,глуму, дружење и стваралаштво.
V РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА

Сарађивала сам са одељењским старешинама ради давања информација о читалачким
интересовањима и потребама ученика, али и са родитељима који брину о развијању читалачких
навика своје деце. Ученици су изнајмљивали књиге и за своје родитеље.
VI РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА

Договарала сам се са директором, Стручним већима наставника, педагогом и психологом око
набавке књига као и око организације свих дешавања . Са члановима Библиотечког одбора
договарала сам се о куповини књига за школску библиотеку па сам сходно томе правила планове
набавке. Редовно сам истицала спискове набављених књига на огласној табли.
Бирала сам , наручивала и дистрибуирала књиге за награђивање одличних ученика, вуковаца и
Ђака генерације.
VII РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА

Редовно сам присуствовала свим седницама Стручних већа за разредну наставу, седницама
Наставничких већа, као и састанцима Тима Етос .
VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сарађивала сам са Градском библиотеком ,, Владислав Петковић- Дис “ у Чачку и присуствовала
састанцима ПДШБС који су одржани у Регионалном центру у у Чачку ; 4.9.2015. године и 20.
4.2016. године ; Библиотеком ,, Браћа Настасијевић “ одељење у Прањанима ; Књижевним
друштвом ,, Запис “ из Горњег Милановца у вези организовања књижевних сусрета као и учешћа
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на конкурсу ; Сарађивала сам са издавачким кућама и присуствовала њиховим презентацијама
уџбеника: ИК ,,Klett “ и ИК ,, Нови Логос “ Београд 20.2.2016. године ; Набављала књиге од ИК
,,Пчелица“ Чачак, и ИК ,, ЈРЈ“ Београд ;Организовала сам продајну изложбу IK ,, Laguna “ у периоду
од 20.1.2016. године до 29.1.2016. године .
IX ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Урађена је физичка обрада набављених књига и њихова евиденција. У календарској 2015. години
инвентарисала сам укупно 168 књига (77 купљених и 91 поклоњену) .
У календарској 2015.години укупно је на читање издато 2085 књига.Наставници и сарадници
прочитали су укупно 528 књига, ученици 1485 и остали 72 књиге. .Књижни фонд наше школске
библиотеке данас износи 8.000 наслова. Највећи део чини ученички фонд и то првенствено
лектире усклађене са планом и програмом наставе српског језика, у сарадњи са наставницима који
у нашој школи предају овај предмет и учитељима. Редовно пратимо и ученичка интересовања те је
најпосећенија полица у нашој библиотеци она на којој су наслови попут: „ Магареће године“, „ Да
пукнеш од смеха“, „Пинокио “, „ Бамби“, „ Хајдук из Београда“,“Хајдук на Дунаву “ ,… и многи
други.
Трудимо се да сваке године набавимо што више ових књига, а тиме и број читалаца расте.
Редовно је вођена сва документација : годишњи, дневни 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. У оквиру установе остварила сам 92
сата стручног усавршавања , а ван установе 8 сати.
Школски библиотекар
Гордана Поповић
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6. РЕЗУЛТАТИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
6.1.ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА, ВЛАДАЊЕ И ИЗОСТАНЦИ
-на крају другог полугодиште 2015-2016.
Први разред је због описног оцењивања изузет из даље анализе која се заснива на 200 ученика од
друдог до осмог разреда који се бројчано оцењују.
Сви ученици првог разреда успешно су савладали наставне садржаје предвиђене за први разред.
ОПШТИ УСПЕХ ОД 2. ДО 8. РАЗРЕДА
БРОЈ УЧЕНИКА

M
Ж
Σ

I

II

III

IV

V

VI

VII

13
16
29

VIII

Σ

14

9

16

20

16

10

13

10

17

21

14

9

112

13

18

117

24

22

26

37

37

27

27

229

6

9

12

3

1

2

5

9

5

8

54

6

2

1

3

18

13

10

2

2

9

11

17

10

13

83

3

14

9

11

3

44

ОПШТИ УСПЕХ

2-4/5-8

1

ОПИСНЕ ОЦЕНЕ

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

4,29

4,36

4,36

4,42

3,86

1

4.05

3,81

4,30

4,18

4,01

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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5.2.УСПЕХ ПО ПРЕДМЕТИМА на крају другог полугодиште 2015-2016.
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
исти
настава че се
доба
р

2-ч

2-к

2.

3-ч

3-к

3.

4-ч

4-к

4.

∑

13
4,0
8
3,5
4
5,0
0
5,0
0
4,0
7

11
3,61

24
3,85

13
3,85

9
4,07

22
3,96

14
4,21

12
4,02

26
4,12

72
3,98

3,39

3,47

3,60

3,82

3,72

4,00

3,92

3,96

3,72

4,42

4,71

4,80

4,50

4,65

4,50

4,80

4,65

4,67

4.69

4,85

4,40

4,90

4,65

4,50

4,75

4,63

4,71

3,61

3,84

3,2
3
5,0
0
4,2
7
57
0
11
14
9

3,47

3,35

3,95
3,55

3,90
3,73

3,93
3,64

4,21
4,28

3,93
3,48

3,87
3,70

3,90
3,56

5,00

5,00

4,85

5,00

4,93

5,00

5,00

5,00

4,98

4,03

4,15

4,14

4,28

4,21

4,39

4,27

4,33

4,23

41
0
16
25
8

98
0
27
39
17

60
0
23
13
8

36
1
17
16
2

96
1
40
29
10

57
1
24
12
4

56
0
14
9
5

113
1
38
21
9

307
2
105
89
36

0
5,0
0

5,00
4,50

5,00
4,75

5,00

4,00

0
4,50

5,00

5,00
5,00

5,00
5,00

5,00
4,75

4,66
11

4,66
24

13

4,67
9

4,67
22

14

3,00
12

3,00
26

4,11
72

13
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УСПЕХ ПО ПРЕДМЕТИМА 5.-8. разреда

одељ.

5-1

5-2

5-3

5.

6-1

6-2

6-3

6.

7-1

7-2

7-3

7.

8-1

8-2

8-3

8.

∑

бр.уч
СЈ

11
3,27

16
3,06

10
3,50

37
3,28

24
3,71

10
3,10

3
3,30

37
3,37

15
2,93

8
3,00

4
3,50

27
3,14

20
3,70

5
2,80

2
3,00

27
3,17

128
3,24

ЕЈ

3,27

3,12

3,20

3,20

3,08

3,20

2,33

2,87

2,60

3,12

3,25

2,99

3,50

2,80

4,50

3,60

3,17

НЈ

3,36

2,87

3,60

3,28

3,54

3,30

3,30

3,38

3,00

3,00

3,75

3,25

3,80

3,20

4,00

3,67

3,40

ЛК

4,55

4,69

4,80

4,68

4,50

4,80

4,00

4,43

4,66

4,75

5,00

4,80

4,95

4,40

5,00

4,78

4,67

МК

4,45

4,19

4,50

4,38

4,75

4,80

4,33

4,63

4,07

4,00

4,50

4,19

5,00

4.80

5,00

4,93

4,53

И
Г

3,55
3,45

2,93
2,81

3,40
3,60

3,29
3,29

4,25
3,63

3,20
3,10

3,30
4,00

3,58
3,58

3,53
2,93

2,86
2,75

3,25
3,25

3,21
2,98

4,00
4,10

2,80
3,40

3,50
3,50

3,43
3,67

3,38
3,38

3,54

3,30

3,30

3,38

3,07

2,87

3,50

3,15

4,00

3,40

4,00

3,80

3,44

МА
Х
Б
ТО
ТО -2*

2,91

3,00

3,10

3,00

2,67

3,10

3,00

2,92

3,45
3,73

3,19
3,63

3,50
3,90

3,38
3,75

3,79
4,33
4,33

3,40
4,20

3,30
4,33

3,50
4,29
4,33

2,80
3,13
3,20
3,66

3,13
3,25
3,13
4,00

3,25
3,50
3,50
4,00

3,06
3,29
3,28
3,89

3,50
3,80
4,35
4,45

3,40
3,20
3,40
3,80

3,00
3,50
3,00
5,00

3,30
3,50
3,58
4,42

3,07
3,40
3,41
4,09

ФВ

4,55

4,69

5,00

4,75

4,54

4,80

4,33

4,56

4,80

4,75

5,00

4,85

4,50

4,80

5,00

4,77

4,74

ИС

4,91

4,56

5,00

4,82

4,33

4,80

4,33

4,49

5,00

5,00

5,00

5,00

4,65

4,80

5,00

4,82

4,78

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

3,76

3,93

3,77

3,73

3,81

3,49

3,41

3,92

3,61

3,96

3,78

3,74

138

48

18

204

70

39

27

136

150

Ф

ВЛАД.
3,79
С.О.

3,56

3,93

3,50

одличан

55

64

70

189

5,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

3

врлодоба
р
добар

24

47

12

83

91

37

3

118

39

20

9

62

69

16

23

43

23

89

61

31

11

107

78

28

13

85

60

довољан

30

54

25

109

46

24

10

86

68

32

10

90

недовољ
ан
информа
т
инфор.2*

3,50

3,81

4,30

3,87

4,13

3,90

4,33

3,00

3,75

4,50

16

10

10

3

8

4

ГВ

4,13
врло
успеш

26

успеш
истиче
11
24
се
11
добар
*2-ТО и ИНФ има 2 групе 6-1 у Прањанима.
ВН

4,12

3,75

24

3,88
15

189

523

25,
4

3

149

89,
3

7

93

403

33

20

4

78

299

39,
2

21

15

4

51

7

44,
5

4,12

3,80

4,50

5

2

4,14

4,13

4,13

13

24

3,97

15

12

15

20

7

58

20

70
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ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА
ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА
МЛАЂИ
13 одељења

опр
неопр
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

168

123

1113

112

356

414

305

151

352
4
356

823

765

646

537

183

823 765
1944

646

1488
16
1504

537 183
1366
7.225
56,45%

16

24
5

10
5

168 123
291

по ученику
ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА

1113 112 356 414
1225
770
2.742
27,15%

Бр.уч
9
20
13
11
прим
врдоб
добро
задовољава
незадовољава
ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ

13

9

305 151
456

14

12

11

10

3
5

15
5

7-2

7-3

8-1

445
2
447
2152

201
201

1745
7
1752

4
5

20
5

8
5

8-2
257
3
260
1763

5
5

опомена ОС
укор ОС
укор ОВ
укор НВ
укор
директора

119

83
18
18

2
5

229
10202
32
10234
44,7%

229
5,00

УПОРЕДНА АНАЛИЗА СРЕДЊЕ ОЦЕНЕ И ВЛАДАЊА УЧЕНИКА
СРЕДЊА ОЦЕНА
на крају првог полугодишта
РАЗРЕДИ
II
III
IV
II-IV
V
VI
VII
VIII
V-VIII
II-VIII

2012-2013.
4,17
4,59
4,03
4,26
3,75
3,67
3,42
369
3,63
3,95

2013-2014.
4,40
4,29
4,11
4,27
3,63
3,76
3,71
4,20
3,81
4,04

2014-2015.
4,31
4,29
3,85
4,15
3,89
4,23
4,03
4,07
4,05
3,83

2015-2016.
4,31
4,29
3,85
4,15
3,89
4,23
4,03
4,07
4,05
4,01

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

СРЕДЊА ОЦЕНА
на крају другог полугодишта
2012-2013.
2013-2014.
2014-2015.
4,23
4,45
4,36
4,57
4,35
4,43
4,33
4,27
4,10
4,38
4,40
4,30
4,21
4,10
4,05
4,04
4,40
3,88
4,08
4,10
4,32
4,23
4,20
3,98
4,14
4,20
4,06
4,26
4,30
4,16

2015-2016.
4,29
4,36
4,42
4,36
3,86
4,05
3,81
4,30
4,01
4,18

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

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

2012-2013.
ОП
НЕОП
25
987
784
250
2046
2
83
10
1085
16
1018
13
1039
3945
39

на крају првог полугодишта
2013-2014.
2014-2015.
ОП
НЕОП
ОП
НЕОП
201
105
588
302
782
459
557
594
2128
1460
116
619
2
891
17
659
9
1286
19
890
10
865
11
1160
4
3158
47
3326
25

ОП
122
1005
366
320
1813
772
659
984
1002
3.417

I-VIII

5991

5286

5.230

41

51

4786

25

2015-2016.
НЕОП

2
9
6
17
17

ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА

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

2012-2013.
ОП
НЕОП

на крају другог полугодишта
2013-2014.
2014-2015.
ОП
НЕОП
ОП
НЕОП

ОП

109
584
1000
1151
2644
891
2143
765
1827
5626
8270

270
588
662
919
2588
1614
1976
2487
1330
7402
9995

291
1225
770
456
2.742
1.944
1.366
2.152
1.763
7.225
10.202

6
28
39
21
94
94

25
27
52
52

901
678
1255
1180
4.014
1561
1645
1548
1763
6517
10531

6
16
2
21
49
49

2015-2016.
НЕОП

4
18
10
32
32

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 20112012 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.
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ПОСЕБНЕ И ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ
Ученици носиоци Вукове дипломе
(укупно )
Вукове дипломе 3:
Драган Никитовић,
Марија Томовић,
Александра Браловић)

Укупно вукових диплома : 3

Посебне дипломе (укупно )
Српског језика 3диплома:
(Драган Никитовић, Јована Васиљевић, Слађана
Марковић)
Математика 1 дипломе:
(Драган Никитовић)
Историја 1 дипломе:
(Јована Раилић)
Немачки језик 1дипломе:
(Петар Танасковић)
Хемија 2 дипломе:
(Драган Никитовић, Марија Шутић)
Биологија 1 диплома:
(Јована Васиљевић)
Физичко васпитање 7 диплома:(Драган Козодеровић,
Марија Томовић, Марија Бабић, Софија Томовић,
Теодора Браловић, Јелена Ћосовић,Сузана Таловић)
Укупно подељених посебних диплома: 16

За Ђака генерације школске 2015-2016.проглашен је Драган Никитовић 8-1.одељење из Прањана.
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РЕЗУЛТАТИ СА ЗАВРШНОГ ИСПИТА УЧЕНИКА 8.РАЗРЕДА И УПИС У
СРЕДЊУ ШКОЛУ
Завршни испит за ученике осмог разреда је одржан од 15-17.6.2016.године. Тест из српског језик а
полагали су 15.6.2016.године од 9-11 часова, из математике 16.6.2016. и комбиновани
17.6.2016.године. На завршном испиту су изашли сви ученици осмог разреда, њих је 27 и испит је
одржан у фискултурној сали.
На нивоу Моравичког округа наша школа је остварила 14 место. На нивоу општине остварили смо
3 место од укупно 7 школа. По тесту на нивоу општине из српског језика смо 1 место., из
математике на 5 месту и из комбинованог на 6 месту.
На нивоу школе просечан број бодова са завршног испита је 11,06, а прошле године просек на
нивоу школе био је 9,45.
СРПСКИ ЈЕЗИК
У овој школској години одржан је један пробни тест на коме је остварен просечан број поена
14,06.
На завршном испиту остварен је просечан број бодова 13,70. По одељењима је:
ПРОБНИ ИСПИТ
ЗАВРШНИ ИСПИТ
8/1- просечан број бодова 15,97.
8/1- просечан број бодова 15.
8/2- просечан број бодова 8,00.
8/2- просечан број бодова 9,7.
8/3- просечан број бодова 10,00
8/3- просечан број бодова 10,75.
МАТЕМАТИКА
У овој школској години одржан је један пробни тест на коме је остварен просечан број бодова
9,61.
На завршном испиту остварен је просечан број бодова 8,22. По одељењима је:
ПРОБНИ ИСПИТ
ЗАВРШНИ ИСПИТ
8/1- просечан број бодова 10,88
8/1- просечан број бодова 9,43.
8/2- просечан број бодова 4,70
8/2 - просечан број бодова 4,5
8/3- просечан број бодова 9.
8/3- просечан број бодова 5,25
КОМБИНОВАНИ ТЕСТ
У овој школској години одржан је један пробни тест на коме је остварен просечан број бодова
14,44.
На завршном испиту остварено је просечан број бодова 11,25. По одељењима је:
ПРОБНИ ИСПИТ
ЗАВРШНИ ИСПИТ
8/1- просечан број бодова 16,85.
8/1- просечан број бодова 12,38.
8/2- просечан број бодова 11,30.
8/2- просечан број бодова 8,10.
8/3- просечан број бодова 8,25.
8/3- просечан број бодова 8.
Поређење резултата у односу на задње две године годину :
ПРЕДМЕТИ /ШК.ГОД
2013/2014.
2014/2015.
2015/2016.
Српски језик
9,46
11,02
13,70
Математика
8,56
6,87
8,22
Комбиновани тест
9,15
10,45
11,25
Укупно:
9,05
9,45
11,06
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.
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РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА

Српски ј.

Књижев.

Математика

Утврђено је да су одржана сва школска такмичења планирана Годишњим планом рада школе за
шк.2015/16.годину.Детаљни резултати ученика налазе се у извештају Стручних већа из области
предмета.
Предмет
општинско
окружно
државно
∑н
∑п
1.
2.
3.
П
1.
2.
3.
П.
1.
2.
3.
П.
грам.
1
1
КО
1
1
рецит
л.рад.
конкурс

ДМС
Архим.
МО
Мислиша
ИО

2

2

4

2

1

1

1
1

9

1
5

1

2
7

2

1

19

2
2
2

1

2
1
1

1
1
1

3
2
2

10

10
2

2

1

2

1

1

4

2

4

2

1

6

4

6

1

1

1
4

5

1
1

1

Конкурс“Запис“

3

1

19

одбојка
кошарка
мали фуд
Маскембал

Конкурс“Крв
живот значо“
МФ„Распевано
пролеће“
КОН„Дигитална
фотографија“
УКУПНО:

1

5

Физичко
васпитање

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

1

12

22

33

3

7

1
6

6

54

39

Педагог школе, Данијела Ракићевић
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РЕЗУЛТАТИ СА КРИТЕРИЈУМСКОГ ТЕСТА ЗНАЊА ЗА УЧЕНИКЕ III И IV
РАЗРЕДА
Критеријумски тест знања за ученике трећег и четвртог разреда је одржано 11-20.5.2016.године.
11.5.2016.тестирани су ученици у Богданици и Гојној Гори. 12.5.2016.године тестирани су ученици
у Каменици. 13.5.2016.тестирани су ученици у Брезни, Срезојевцима и Теочину. 19.5.2016.године
тестирани су ученици трећег разреда у Прањанима и Коштунићима и 20.5.2016.године четврти
разред у Прањанима.
III РАЗРЕД
Максималан број бодова био је 25. Просечан број бодова са теста је 15,07, (60,27%). Из српског
језика максималан број бодова 11, а просечан број бодова је 7,11 (62%). Из математике
максималан број бодова 9, а просечан број бодова је 4,77 (53%). Из природе и друштва
максималан број бодова је 5 , а просечан број бодова је 3,18 (64%). По одељењима је:
Одељење:
Српски језик
Математика
Природа и друштво
Прањани
8
5,19
3,46
Каменица
4
0,75
2
Брезна
6
4
2,5
Коштунићи
7
7,5
3
Теочин
6,17
3,83
2,67
Гојна Гора
6,5
6,5
3,75
Укупно:
6,28
4,63
2,90
IV РАЗРЕД
Максимални број бодова био је 29. Просечан број бодова са теста је 17,61(61,04%). Из српског
језика максималан број бодова је 12 , а просечан број бодова је 7,93 (65%) . Из математике
максималан број бодова 11, а просечан број бодова је 6,83 (62). Из природе и друштва
максимални број бодова 6, а просечан број бодова 2,89.По одељењима је:
Одељење:
Српски језик
Математика
Природа и друштво
Прањани
8,08
7,79
3,33
Каменица
6,5
5,83
1,83
Брезна
7,25
3,5
1
Богданица
6
2
2,5
Теочин
10,17
7,33
2,83
Срезојевци
7,5
7,5
4
Укупно:
7,58
5,66
2,58

РЕЗУЛТАТИ СА ТЕСТА ТИП/1 ЗРЕЛОСТ ДЕЦЕ ЗА ПОЛАЗОК У ШКОЛУ
У школској 2015-2016.години за полазак у школу тестирано је 32 деце. Педагог је тестирала
16 деце са тестом ТИП/1.
Број деце по категоријама:
Катефорија
I (A)
II (B)
III(C)
IV (D)
V(E)
Број деце :
9
6
12
3
2
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ИЗВЕШТАЈ О ПРОВЕРИ СТЕПЕНА САВЛАДАНОСТИ РАЗУМЕВАЊА
ПРОЧИТАНОГ
ТЕКСТА КОД УЧЕНИКА ПРВОГ И ДРУГОГ РАЗРЕДА
У периоду од априла до јуна 2016.године, спроведена је провера степена савладаности
разумевања прочитаног текста код ученика првог и другог разреда. Коришћен је инструмент за
испитивање оспособљености ученика првог разреда за читање и разумевање прочитаног.
Провером су обухваћени сви ученици првог и другог разреда:
Распон поена и образложење:
До 8 поена: ученик није савладао читање са разумевањем; угрожено је његово напредовање.
Од 9 до 12 поена: делимично савладана техника читања са разумевањем; умањује се квалитет
напредовања детета; потребна је акција;
Од 13 до 16 поена: у већој мери савладао технику читања са разумевањем; потребна блада
коректура;
Од 17 до 20 поена: одлично –употпуности, савладана техника разумевања прочитаног;
ПРВИ РАЗРЕД
МЕСТО

Прањани

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ
СУ РАДИЛИ
ПРОВЕРУ
9

ПОСТИГНУЋА
Школска 2015-2016.
Школска 2016-2017.

Каменица

6

Брезна

3

Теочин

5

Коштунићи
Богданица

1
1

Гојна Гора

3

19-један ученик
7-један ученик

Срезојевци

1

20-један ученик

18-један ученик
14-два ученика
13-један ученик
12-један ученик
11-један ученик
10-два ученика
7-један ученик
17-један ученик
16-један ученик
15-један ученик
13-један ученик
8-један ученик
3-један ученик
13- два ученика
9 - један ученик
16- један ученик
14- један ученик
13- један ученик
12- један ученик
10- један ученик
11-један ученик
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ДРУГИ РАЗРЕД
МЕСТО

Прањани

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ
СУ РАДИЛИ
ПРОВЕРУ
13

ПОСТИГНУЋА
Школска 2015-2016.
Школска 2016-2017.

Каменица

3

Брезна

2

17-један ученик
16-један ученик
15-два ученика
14-три ученика
13-један ученик
12-три ученика
8-један ученик
6-један ученик
19-један ученик
18-један ученик
11-један ученик
2-један ученик

Теочин

1

10-један ученик

Коштунићи
Богданица

0
2

Гојна Гора

2

18-један ученик
15-један ученик
16-један ученик
13-један ученик
16-један ученик

Срезојевци
1
За први разред
За други разред
Изражено у постоцимаИзражено у постоцима
у потпуности савладали – 4 / 14,81
у потпуности савладали – 4 / 17,39
У већој мери савладали – 11/ 40,74
У већој мери савладали – 11 /47,83
Нису савладали – 4 /14,81
Нису савладали – 3 / 13,04
На основу резултата се може рећи да је већина ученика првог и другог разреда у већој мери
савладала технику читања са разумевањем. Имамо ученике који су делимично савладале читање
и ученике који нису савладали технику читања на крају првог и другог разреда. Потребно је да
учитељ настави са инсистирањем на даљем вежбању читања на часовима редовне и допунске
наставе и да родитељи вежбају са децом кући читање.Јер не савладана техника читања повлачи са
собом и лошији успех у учењу.
Ради унапређивања квалитета прочитаног код ученика потребно је предузети следеће
кораке:

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

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

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

Посебна пажња је потребна ученицима у последњој групи постигнућа (индивидуални
разговори са родитељима и по потреби укључивање стручњака других профила – логопеда,
психолога..) како би се помогло ученицима да успешније напредују.
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7.РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА
ПРВИ РАЗРЕД
Извештај одељењског старешине у 1/1 одељењу у Прањанима
На часовима одељењског стаарешине у току школске 2015/2016.године са ученицима сам се
највише бавила правилима понашања у школи, навикавање на рад на часу, помоћ ученицима који
спорије напредују. Број часова је одржано како је предвиђено наставним планом и програмом.
Имали смо посету полицајца који је одржао предавање на тему: „Безбедност у саобраћају“.
Ученици су лепо сарађивали са полицајцом.
Ученици су имали прилику да искажу своје мишљење о свим дешавањима у одељењу, својим
недоумицама, предлозима, разним активностима... Учили су да саслушају друге, размене искуства
и размишљања, прихвате туђа мишљења али и да образложе своја.
Разредни старешина првог разреда у Прањанима Славица Јевтовић

ДРУГИ РАЗРЕД
Извештај одељењског старешине у 2/1 одељењу у Прањанима
У другом разреду у Прањанима је у току школске 2015/16. године одржано 18 часова
одељењског старешине, како је и планирано.
Часови су одржавани углавном у учионици, школском дворишту, спортској сали и непосредној
околини школе. У току часова су се водили разговори на задате теме према плану часа,
организоване су радионице, укључивани групни облици рада и рад у пару, приказиване
презентације, организоване посете... На часовима су реализовани садржаји из Пројекта ,,Школа
без насиља“, као и активности везане за ,, Активно учење“.
Ученици су имали прилику да искажу своје мишљење о свим дешавањима у одељењу, својим
недоумицама, предлозима, разним активностима... Учили су да саслушају друге, размене искуства
и размишљања, прихвате туђа мишљења али и да образложе своја.
Разредни старешина другог разреда у Прањанима Драган Алуровић

ТРЕЋИ РАЗРЕД
Извештај одељењског старешине у 3/1 одељењу у Прањанима
У трећем разреду у Прањанима је у току школске 2015/16. године одржано 18 часова
одељењског старешине, како је и планирано.
Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, школском дворишту, спортској
сали и непосредној околини школе. У току часова су се водили разговори на задате теме према
плану часа, организоване су радионице, укључивани групни облици рада и рад у пару,
приказиване презентације, организоване посете... На часовима су реализовани садржаји из
Пројекта ,,Школа без насиља“, као и активности везане за ,, Активно учење“.
Ученици су имали прилику да искажу своје мишљење о свим дешавањима у одељењу, својим
недоумицама, предлозима, разним активностима... Учили су да саслушају друге, размене искуства
и размишљања, прихвате туђа мишљења али и да образложе своја.
Разредни старешина трећег разреда у Прањанима Мирјана Маћић,
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ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Извештај одељењског старешине у 4/1 одељењу у Прањанима
У току школске 2015/2016.године одржано је 18 часова одељенског старешине. Одељенски
старешина је упознао ученике са Кодексом понашања у школи, а одељенска заједница је донела
правила понашања у разреду којих су се придржавали.
На часовима одељенског старешине реализоване су многе теме везане за: правила
понашања, односа између ученика или ученика и наставника, решавање проблема у учењу и
владању, развијању хуманости, солидарности и емпатије међу ученицима, развијању другарства,
позитивне климе у одељењу, учествовање у активностима које школа организује (културна и
спортска дешавања, секције...).
Као разредни старешина, пратила сам рад и владање ученика, упознала ученике са
дужностима и обавезама у школи, разматрала проблеме ученика, пружала помоћ за побољшање
успеха, по потреби спроводила појачан васпитни рад. На часовима одељенског старешине
разматрано је и учешће у ваннаставним активностима, такмичењима, конкурсима, реализовању
екскурзије...
Одржане су две радионице из програма ,,Школа без насиља“. Одељенска заједница четвртог
разреда је учествовала у прослави Дана школе, Светог Саве, Осмог марта...
Одељенски старешина четвртог разреда: Бранка Рајчевић

КОМБИНОВАНА ОДЕЉЕЊА
Извештај одељењског старешине у 1и3/2 одељења у Каменици
У првом и трећем разреду у току ове школске године године реализовано је укупно тридесет шест
часова. У првом разреду на почетку школске године реализоване су теме везане за упознавање са
кућним редом школе,правилима која владају у школи,као и о дужностима и обавезама ученика.
Затим је у месецу октобру обележена Дечја недеља, низом културно – забавних
манифестација.Сви прваци наше школе иду у Прањане и присутвују програму који организован за
њих поводом поласка у школу. На наредним часовима радили смо на развијању еколошке свести
ученика,организована је акција чишћења и сређивање школско дворишта,чишћење саме
варошице Каменице,као и поред саме реке.
Такође смо на часовима разогарали смо о другарству,стицању радних навика,уређивали смо пано
у нашој учионици,ходник. А једну радионицу смо посветили култури свакодневне комуникације на
тему Разговор и слушање саговорника.Било је и стваралачких радионица где су ученици
израђивали честитке поводом Нове годин и Осмог марта.Реализоване су и две радионице у оквиру
програма ШБН. Посветили смо пажњу и саобраћној култури,гледали смо емисију САТ.која је била
посвећена најмлађим учесницима у саобраћају и њиховом понашању у свакодневним ситуацијама
у саобраћају.
Већина часова које сам реализовао са ученицима били су радионичарског типа. Наравно бирали
смо и председника одељенске заједнице,договарали се како да се понашамо на екскурзији.како
да помогнемо слабијим ученицима,вршили смо анализу потигнутих резултата у школи,уочавали
добре и лоше стране и договарали се како да постигнемо боље резултате. Ово су само неке од
активности на нашим часовима одељенског старешине.
Одељењски старешина у Каменици:Бојан Ђуровић

129

ПЕТИ РАЗРЕД
Извештај одељењског старешине у 5/1 одељењу у Прањанима
У току школске 2015/2016. године одржано је 36 часова одељењског старешине.
У септембру је изабрано руководство одељењске заједнице и упознати су са њиховим
дужностима и обавезама. Ученици су упознати са правилима понашања у школи, а разговарано је
о усклађености ставова породице и школе везаних за васпитање ученика.
У октобру је обележена Дечја недеља. Оцене, технике учења, успех биле су теме о којима
је било речи у октобру, али и целе школске године.
Током целе године се на часовима ОС говорило о дисциплини ученика и развијању толеранције
међу ученицима, а биле су заступљене и радионице везане за пројекат Школа без насиља.
Једна од тема била је и брига о здрављу, са посебним освртом на личну хигијену и болести
зависности. Анализа успеха је била тема којом смо се бавили на сваком класификационом
периоду, а уз то је било и сређивање педагошке документације.
Одељењски старешина обавио је више појединачних и групних разговора са ученицима.
Није било потребе за покретањем било какавих дисциплинских поступака јер је владање ученика
током целе школске године било у најбољем реду.
Све активности које су планиране у овој школској години су у потпуности реализоване без
икаквих проблема.
Одељењски старешина петог разреда: Велимир Александров
Извештај о часовима одељењског старешине 5/2у Каменици
У току школске 2015/2016. године одржано је 36 часова одељењског старешине.
У септембру је изабрано руководство одељењске заједнице и упознати су са дужностима.
Ученици су упознати са правилима понашања у школи, а разговарано је о усклађености ставова
породице и школе везаних за васпитање ученика.
У октобру је обележена Дечја недеља. Оцене, технике учења, успех биле су теме о којима
је било речи у октобру, али и целе школске године.
Поред ове теме , целе године се на часовима ОС говорило о дисциплини ученика и развијању
толеранције међу ученицима, а биле су заступљене и радионице везане за пројекат Школа без
насиља.
Једна од тема била је и брига о здрављу, са посебним освртом на личну хигијену и болести
зависности. Анализа успеха је била тема којом смо се бавилои на сваком класификационом
периоду, а уз то је било и сређивање педагошке документације.
Одељењски старешина обавио је више појединачних и групних разговора са ученицима.
Све активности које су планиране, реализоване су
Одељењски старешина: Слободанка Гавриловић
Извештај о часовима одељењског старешине 5/3 у Брезни
У току школске 2015/2016. године одржано је 36 часова одељењског старешине.
У септембру је изабрано руководство одељењске заједнице и упознати су са дужностима.
Ученици су упознати са правилима понашања у школи, а разговарано је о усклађености ставова
породице и школе везаних за васпитање ученика.
У октобру је обележена Дечја недеља. Оцене, технике учења, успех биле су теме о којима
је било речи у октобру, али и целе школске године.
Поред ове теме , целе године се на часовима ОС говорило о дисциплини ученика и развијању
толеранције међу ученицима, а биле су заступљене и радионице везане за пројекат Школа без
насиља.
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Једна од тема била је и брига о здрављу, са посебним освртом на личну хигијену и болести
зависности. Анализа успеха је била тема којом смо се бавилои на сваком класификационом
периоду, а уз то је било и сређивање педагошке документације.
Одељењски старешина обавио је више појединачних и групних разговора са ученицима.
Све активности које су планиране, реализоване су.
Одељењски старешина: Биљана Станковић

ШЕСТИ РАЗРЕД
Извештај одељењског старешине у 6/1 одељењу у Прањанима
Према Годишњем плану рада спроведене су све предвиђене активности у одељењу.
Одржано је 36 часова одељењског старешине и 36 часова одељењске заједнице. Поред
планираних тема за разговор, спроведене су још неке активности.Ученици су учествовали у Дану
спорта, обележавању Дана школе, слушали су предавање о вршњачком насиљу, такмичили су се
на турниру у фудбалу и у украшавању новогодишње јелке. Награђивани су на различитим
конкурсима( фото-конкурс и литерарни). Учествовали су у снимању школског филма ,,Буди као
Тесла“. Били су на дводневној екскурзији. У сарадњи са педагогом реализована је радионица ,,Мој
однос према школи“.
Велики број ученика је укључен у рад секција: драмске, фолклорне, фудбалске.
Сви ученици су веома вредни, предузимљиви и упорни у стицању знања
Одељењски старешина: Горица Ристановић
Извештај одељењског старешине у 6/2 одељењу у Каменици
Одржано је 36 часова одељенског старешине.
На часовима одељенског старешине највише пажње је посвећено понашању ученика, другарству и
односу ученика једних према другима, грађењу сарадничког односа у групи, развијању
толеранције на различите ставове, особине и потребе, изражавање сопствених и разумевање
туђих осећања.
Разредни старешина је обавио више појединачних и групних разговора са ученицима.
Исто тако је, због савременог брзог начина живота, разматрано које су то стресогене животне
ситуације и који се одбрамбени механизми користе да би се превазишао стрес.
Пошто ученици улазе у фазу пубертета, било је такође говора и о ризичним понашањима тј.
употреби алкохола, дроге, дувана и наркотика, као и о томе како бринути о свом здрављу и како се
сачувати од болести.
Одељењски старешина:Мирјана Матовић
Извештај одељењског старешине у 6/3 одељењу у Бразни
Одржано је 36 часова одељенског старешине.
На часовима одељенског старешине највише пажње је посвећено понашању ученика,
другарству и односу ученика једних према другима, грађењу сарадничког односа у групи,
развијању толеранције на различите ставове, особине и потребе, изражавање сопствених и
разумевање туђих осећања.Неке од тема које су обухваћене на овим часовима су биле:култура
понашања и одевања,како да организујемо свој радни дан,анализа успеха,прослава Дана школе
,Нове године,Савиндана,екскурзије,такмичења,проблеми у учењу,брига о здрављу однос са
другим ученицима у школи итд.
На овим часовима се разговарало,договарало , дискутовало ,предлагало и усвајало.
Решавани су текући проблеми као и активности које треба предузети да не дође до проблема.
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Поред ових часова где су били заједно и ученици и одељењски старешина вођени су и
индивидуални разговори са сва три ученика када се указала потреба .
Ови часови су веома значајни како за ученике тако и за одељењског старешину, јер се на тим
часовима увек нађе начин како помоћи сваком ученику коме је потребна помоћ.
Одељењски старешина: Милка Обренић

СЕДМИ РАЗРЕД
Извештај одељењског старешине у 7/1 одељењу у Прањанима
У школској 2015/2016 планиран број часова одељенског старешине је 36 и сви су одржани према
предвиђеном плану и програму.У седмом разреду у Прањанима школску годину су уписала и
завршила 15 ученика. На часовима су обрађиване разне теме везане за школу,породицу, ситуације
из свакодневног живота и сл... Проналазила су се решења за постизање што бољег успеха у школи,
на такмичењима...
На часовима одељенског старешине обрађиване су и теме везане за Школу без насиље у чији је
програм укључена наша школа
Такође је рађена и професионална орјентација у циљу припрема за завршну годину основног
образована и постепеног припремања са одабир средње школе
Урађена је потпуна анализа екскурзије на којој су учествовала сва четири ученика 15 разреда у
Прањанима.
Циљ и задаци часа одељенског старешине за школску 2015/2016 су у потпуности испуњени .
Одељењски старешина: Милољуб Ристановић
Извештај одељењског старешине у 7/2 одељењу у Кеменици
У школској 2015/2016 планиран број часова одељенског старешине је 36 и сви су одржани према
предвиђеном плану и програму.У седмом разреду у Каменици школску годину су уписала и
завршила 8 ученика. На часовима су обрађиване разне теме везане за школу,породицу, ситуације
из свакодневног живота и сл... Проналазила су се решења за постизање што бољег успеха у школи,
на такмичењима...
На часовима одељенског старешине обрађиване су и теме везане за Школу без насиље у чији је
програм укључена наша школа
Такође је рађена и професионална орјентација у циљу припрема за завршну годину основног
образована и постепеног припремања са одабир средње школе
Урађена је потпуна анализа екскурзије на којој су учествовала сва четири ученика 8 разреда у
Каменици.
Циљ и задаци часа одељенског старешине за школску 2015/2016 су у потпуности испуњени .
Одељењски старешина: Миленко Петровић
Извештај одељењског старешине у 7/3 одељењу у Брезни
У школској 2015/2016 планиран број часова одељенског старешине је 36 и сви су одржани према
предвиђеном плану и програму.У седмом разреду у Брезни школску годину су уписала и завршила
четири ученика. На часовима су обрађиване разне теме везане за школу,породицу, ситуације из
свакодневног живота и сл... Проналазила су се решења за постизање што бољег успеха у школи, на
такмичењима...
На часовима одељенског старешине обрађиване су и теме везане за Школу без насиље у чији је
програм укључена наша школа
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Такође је рађена и професионална орјентација у циљу припрема за завршну годину основног
образована и постепеног припремања са одабир средње школе
Урађена је потпуна анализа екскурзије на којој су учествовала сва четири ученика 7 разреда у
Брезни
Циљ и задаци часа одељенског старешине за школску 2015/2016 су у потпуности испуњени .
Одељењски старешина: Дејан Јевериц

ОСМИ РАЗРЕД
Извештај о раду одељењског старешине у 8/1 одељењу у Прањанима
У току школске 2015/2016.године одржано је 34 часа одељењског старешине у 8. разреду у
матичној школи у Прањанима.На овим часовима смо разговарали, дискутовали и реализовали
различите радионице везане за правила понашања у школи, о подстицању и важности личног
равоја ученика, о њиховим узајамним очекивањима, потребама и захтевима, о грађењу
сарадничког и тимског духа у одељењу,
Разговарали смо и дискутовали о иницијалном тестирању њиховог знања, о такмичењима,
завршном испиту за малу матуру, о екскурзији, о прослави мале матуре. Анализирали смо
резултате иницијалних тестирања, успеха на крају првог класификационог периода, полугодишта,
трећег класификационог перида и на крају школске године, пробних тестова мале матуре и
доносили закључке и предлагали мере како би унапредили знање и поправили успех. Реализовали
смо три радионице Школа без насиља и шест радионица професионалне орјентације, радили
различите тестове њихових интересовања.
Обележили смо међународне важне датуме: Дан спорта, Дан безбедности у саобраћају,
Дан борбе против сиде и одржали предавање на тему о преносивим полним болестима и о
ризичном понашању зависности од пушења, алкохола и дроге. Учествовали смо у прослави Дана
школе и прослави Светог Саве.
Разредни старешина: Зоран Лекић
Извештај о раду одељењског старешине у 8/2 одељењу у Каменици
У току школске 2015/2016.године одржано је 34 часа одељењског старешине у 8. разреду у
издвојеном одељењу ОШ ,,Иво Андрић'' у Каменици.
На овим часовима смо разговарали, дискутовали и реализовали различите радионице везане за
правила понашања у школи, о подстицању и важности личног равоја ученика, о њиховим
узајамним очекивањима, потребама и захтевима, о грађењу сарадничког и тимског духа у
одељењу,
Разговарали смо и дискутовали о иницијалном тестирању њиховог знања, о такмичењима,
завршном испиту за малу матуру, о екскурзији, о прослави мале матуре. Анализирали смо
резултате иницијалних тестирања, успеха на крају првог класификационог периода, полугодишта,
трећег класификационог перида и на крају школске године, пробних тестова мале матуре и
доносили закључке и предлагали мере како би унапредили знање и поправили успех.
Реализовали смо три радионице Школа без насиља и шест радионица професионалне
орјентације, радили различите тестове њихових интересовања.
Обележили смо међународне важне датуме: Дан спорта, Дан безбедности у саобраћају, Дан борбе
против сиде и одржали предавање на тему о преносивим полним болестима и о ризичном
понашању зависности од пушења, алкохола и дроге. Учествовали смо у прослави Дана школе и
прослави Светог Саве.
Разредни старешина: Драгана Бабовић
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Извештај о раду одељењског старешине у 8/3 одељењу у Брезни
У току школске 2015/2016.године одржано је 34 часа одељењског старешине у 8. разреду у
издвојеном одељењу ОШ ,,Иво Андрић'' у Брезни.
На овим часовима смо разговарали, дискутовали и реализовали различите радионице везане за
правила понашања у школи, о подстицању и важности личног равоја ученика, о њиховим
узајамним очекивањима, потребама и захтевима, о грађењу сарадничког и тимског духа у
одељењу,
Разговарали смо и дискутовали о иницијалном тестирању њиховог знања, о такмичењима,
завршном испиту за малу матуру, о екскурзији, о прослави мале матуре. Анализирали смо
резултате иницијалних тестирања, успеха на крају првог класификационог периода, полугодишта,
трећег класификационог перида и на крају школске године, пробних тестова мале матуре и
доносили закључке и предлагали мере како би унапредили знање и поправили успех.
Реализовали смо три радионице Школа без насиља и шест радионица професионалне
орјентације, радили различите тестове њихових интересовања.
Обележили смо међународне важне датуме: Дан спорта, Дан безбедности у саобраћају, Дан борбе
против сиде и одржали предавање на тему о преносивим полним болестима и о ризичном
понашању зависности од пушења, алкохола и дроге. Учествовали смо у прослави Дана школе и
прослави Светог Саве.
Разредни старешина: Бранка Станојевић
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8.РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ОДЕЉЕЊСКИХ ЗАЈЕДНИЦА
ПРВИ РАЗРЕД
Извештај одељењске заједнице у 2/1 одељењу у Прањанима
У првог разреду у Прањанима је у току школске 2015/16. године одржано 18 часова
одељењске заједнице, како је и планирано.
Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, школском дворишту, спортској
сали и непосредној околини школе. У току часова су се водили разговори на задате теме према
плану часа, организоване су радионице, укључивани групни облици рада и рад у пару,
приказиване презентације, организоване посете. Један час је са ученицима психолог школе
организовала радионицу на тему: Како решавамо конфликте.
На часовима су реализовани садржаји из Пројекта ,,Школа без насиља“, као и активности
везане за ,, Активно учење“. Педагог школе заједно са библиотекаром и учитељицом продуженог
боравка одржале су радионицу, предавање, скеч, поводом Дана толеранције 16.11.2015.године.
Ученици су имали прилику да искажу своје мишљење о свим дешавањима у одељењу, својим
недоумицама, предлозима, разним активностима... Учили су да саслушају друге, размене искуства
и размишљања, прихвате туђа мишљења али и да образложе своја.
Разредни старешина првог разреда у Прањанима
Славица Јевтовић

ДРУГИ РАЗРЕД
Извештај одељењске заједнице у 2/1 одељењу у Прањанима
У другом разреду у Прањанима је у току школске 2015/16. године одржано 18 часова
одељењске заједнице, како је и планирано.
Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, школском дворишту, спортској
сали и непосредној околини школе. У току часова су се водили разговори на задате теме према
плану часа, организоване су радионице, укључивани групни облици рада и рад у пару,
приказиване презентације, организоване посете. Један час је са ученицима психолог школе
организовала радионицу на тему: Како решавамо конфликте.
На часовима су реализовани садржаји из Пројекта ,,Школа без насиља“, као и активности
везане за ,, Активно учење“. Педагог школе заједно са библиотекаром и учитељицом продуженог
боравка одржале су радионицу, предавање, скеч, поводом Дана толеранције 16.11.2015.године.
Ученици су имали прилику да искажу своје мишљење о свим дешавањима у одељењу, својим
недоумицама, предлозима, разним активностима... Учили су да саслушају друге, размене искуства
и размишљања, прихвате туђа мишљења али и да образложе своја.
Разредни старешина другог разреда у Прањанима
Драган Алуровић

ТРЕЋИ РАЗРЕД
Извештај одељењске заједнице у 3/1 одељењу у Прањанима
У трећем разреду у Прањанима је у току школске 2015/16. године одржано 18 часова
одељењске заједнице, како је и планирано.
Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, школском дворишту, спортској
сали и непосредној околини школе. У току часова су се водили разговори на задате теме према
плану часа, организоване су радионице, укључивани групни облици рада и рад у пару,
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приказиване презентације, организоване посете... Педагог школе заједно са библиотекаром и
учитељицом продуженог боравка одржале су радионицу, предавање, скеч, поводом Дана
толеранције 16.11.2015.године.
Један час је са ученицима психолог школе организовала радионицу на тему: Како решавамо
конфликте.
На часовима су реализовани садржаји из Пројекта ,,Школа без насиља“, као и активности
везане за ,, Активно учење“.
Ученици су имали прилику да искажу своје мишљење о свим дешавањима у одељењу, својим
недоумицама, предлозима, разним активностима... Учили су да саслушају друге, размене искуства
и размишљања, прихвате туђа мишљења али и да образложе своја.
Мирјана Маћић,
Разредни старешина трећег разреда у Прањанима

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Извештај о раду одељењске заједнице 4/1 одељења у Прањанима
У току школске 2015/2016.године одржано је 18 часова одељенске заједнице 4.разреда у
Прањанима.
На почетку школске године изабрани су руководиоци одељенске заједнице , а то су:
председник – Лука Вуковић, потпредседник – Алекса Вукашиновић и благајник – Анђела Раилић.
Одељенски старешина је упознао ученике са Кодексом понашања у школи, а одељенска заједница
је донела правила понашања у разреду којих су се придржавали.
На часовима одељенског старешине и одељенске заједнице су реализоване многе теме
везане за: правила понашања, односа између ученика или ученика и наставника, решавање
проблема у учењу и владању, развијању хуманости, солидарности и емпатије међу ученицима,
развијању другарства, позитивне климе у одељењу, учествовање у активностима које школа
организује (културна и спортска дешавања, секције...).
Као разредни старешина, пратила сам рад и владање ученика, упознала ученике са
дужностима и обавезама у школи, разматрала проблеме ученика, пружала помоћ за побољшање
успеха, по потреби спроводила појачан васпитни рад. На часовима одељенског старешине
разматрано је и учешће у ваннаставним активностима, такмичењима, конкурсима, реализовању
екскурзије... Педагог школе заједно са библиотекаром и учитељицом продуженог боравка
одржале су радионицу, предавање, скеч, поводом Дана толеранције 16.11.2015.године.
Одржане су две радионице из програма ,,Школа без насиља“. Одељенска заједница четвртог
разреда је учествовала у прослави Дана школе, Светог Саве, Осмог марта...
Одељенски старешина четвртог разреда: Бранка Рајчевић

КОМБИНОВАНА ОДЕЉЕЊА
Рад одељенске заједнице у издвојеном одељењу у Теочину
У школској 2015/2016.години радила сам са ученицима који похађају трећи и четврти
разред и предшколски програм.На почетку школске године ученике сам упознала са планом рада
и активностима програма „Школа без насиља“.Сваки од ученика на челу са председником има
задужење да се стара о културно-забавном животу одељења, да прати успех у учењу и владању,
учешћу у слободним активностима, хигијени, излетима, посетама позоришним представама.
На часовима одељенске заједнице у сарадњи са педагогом и психологом школе
организовали смо и радионице у вези болести зависности, водили смо дискусију на тему – Шта да
учинимо да нам успех буде бољи. Један од важних услова за успех јесте распоред дневног
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времена сваког појединца. Констатовано је да одељенска заједница има велику улогу у настојању
да ученици постигну позитиван успех.
Одељенска заједница у Теочину активно ради на активностима:
- У сусрет Дечијој недељи;
- Новогодишња приредба;
- Прослава школске славе Светог Саве;
- Живот у одељењу – однос дечака и девојчица;
- Понашање на јавним местима;
- Лепа реч и гвоздена врата отвара;
- Емоционална интелигенција-Суочавање са непријатним емоцијама-едукативна радионица у
сарадњи са педагогом и психологом школе.
Рад са ученицима као одељенски старешина
Број
Групни
36
Индивидуални
80
Тимски рад, организација рада, међусобна сарадња, нове идеје су резултат успеха сложне
заједнице нашег одељења.
У прилогу достављам један од упитника(о степену интересовања ученика активности у слободном
времену).
Упутство за рад: Овим упитником желимо сазнати шта желите да радите у слободном времену,
чиме се интересујете и шта би се могло урадити да вам се створе повољније могућности. Молимо
вас да искрено одговорите на питања.Ваше ће име остати тајна. Уз свако питање написани су
одговори. Потребно је само да запишете број одговарајућег одговора.
1. Врло радо;
2. Радо;
3. Мање радо;
4. Нерадо;
5. Не долази у обзир.
Врло радо

Радо

Мање радо

Нерадо

Не долази
обзир

у

Читамо књиге
Бавимо
се
спортом
Интересујемо се
за
уметност
Возимо бицикл
Шетамо у
природи
Проводимо
време са
другарима
Причам анегдоте

Ана Петровић
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ПЕТИ РАЗРЕД
Извештај о раду одељењске заједнице 5/1 одељења у Прањанима
У току школске 2015/2016. године одржано је 36 часова одељењске заједнице.
Обрађиване су теме везане за прилагођавање на нову средину и предметну наставу,проблеми у
учењу и методе учења. Посебна пажња поклоњена је развоју сарадничке комуникације,
толеранцији и другарству. Анализиран је кућни ред, донета су одељењска правила и реституцију
ако се она не поштују. Неколико часова посвећено је учењу и то пре свега начинима учења и
мерама за побољшање успеха. Говорили смо и о односима у породици (равноправност у
породици) и физичким променама у пубертету. Спорт, слободно време, хоби такође су биле теме
којима смо се бавили. Ученици су активно учествовали у уређењу учионице, школског дворишта и
окружења у коме боравимо. У оквиру часова одељењске заједнице педагог, психолог и
библиотекар су држали радионице,предвиђене њиховим плановима рада.
Представници СУП-а Горњи Милановац су у два наврата одржали своја предавања. Једно
на тему „Вршњачко насиље“, а друго „ Штетност алкохола и дрога“.
Ова одељењска заједница активно је учествовала у свим активностима које су
организоване у школи. Учествовали су у обележавању Дечје недеље, Савиндана, китили јелку,
учествовали у Школском кросу и спортским турнирима. Били смо на екскурзији, на Фестивалу
науке у Београду, обилазили знаменитости у околини Лазаревца и Струганика, поводом Јавног
часа „101 година од Колубарске битке.
Потрудићемо се да и убудуће остваримо све што је планирано, укључујући у притом све
ученике нашег одељења.
Одељењски старешинапетог разреда: Велимир Александров
Извештај о раду одељењске заједнице 5/2 одељења у Каменици
У току школске 2015/2016. године одржано је 36 часова одељењске заједнице. Обрађиване
су теме везане за прилагођавање на нову средину и предметну наставу,проблеми у учењу и
методе учења. Посебна пажња поклоњена је развоју сарадничке комуникације, толеранцији и
другарству. Донели смо кућни ред, одељењска правила и реституцију ако се не поштују правила.
Неколико часова посвећено је учењу и то пре свега начинима учења и мерама за побољшање
успеха. Говорили смо и о односима у породици (равноправност у породици) и физичким
променама у пубертету. Спорт, слободно време, хоби такође су биле теме којима смо се бавили.
Ученици су активно учествовали у уређењу учионице, школског дворишта, Каменице. У оквиру
часова одељењске заједнице педагог, психолог и библиотекар су држали радионице,предвиђене
планом рада.
Ова одељењска заједница активно је учествовала у свим активностима које су
организоване у школи. Учествовали су у обележавању Дечје недеље, Савиндана, китили јелку,
учествовали у Школском кросу, кросу РТС-а и спортским турнирима. Заједно са осталим ученицима
и наставницима сакупили су новац за куповину ормара за учионицу. Били су на екскурзији, на
Сајму науке, обилазили знаменитости у околини Лазаревца. Гледали су позоришне представе и
учествовали у представи „ Стара и нова школа“ са којом смо се представили на Школској сцени,
учествовали у снимању филма „Енци, менци“ и манифестацији „Илиндански дани“.
И наредне школске године трудићемо се да остваримо све што је планирано, укључујући у
активности све ученике.
Одељењски старешина, Слободанка Гавриловић
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Извештај о раду одељењске заједнице 5/3 одељења у Брезни
У току школске 2015/2016. године одржано је 36 часова одељењске заједнице. Обрађиване
су теме везане за прилагођавање на нову средину и предметну наставу,проблеми у учењу и
методе учења. Посебна пажња поклоњена је развоју сарадничке комуникације, толеранцији и
другарству. Донели смо кућни ред, одељењска правила и реституцију ако се не поштују правила.
Неколико часова посвећено је учењу и то пре свега начинима учења и мерама за побољшање
успеха. Говорили смо и о односима у породици (равноправност у породици) и физичким
променама у пубертету. Спорт, слободно време, хоби такође су биле теме којима смо се бавили.
Ученици су активно учествовали у уређењу учионице, школског дворишта, Каменице. У оквиру
часова одељењске заједнице педагог, психолог и библиотекар су држали радионице,предвиђене
планом рада.
Ова одељењска заједница активно је учествовала у свим активностима које су
организоване у школи. Учествовали су у обележавању Дечје недеље, Савиндана, китили јелку,
учествовали у Школском кросу, кросу РТС-а и спортским турнирима. Заједно са осталим ученицима
и наставницима сакупили су новац за куповину ормара за учионицу. Били су на екскурзији, на
Сајму науке, обилазили знаменитости у околини Лазаревца. Гледали су позоришне представе и
учествовали у представи „ Стара и нова школа“ са којом смо се представили на Школској сцени,
учествовали у снимању филма „Енци, менци“ и манифестацији „Илиндански дани“.
И наредне школске године трудићемо се да остваримо све што је планирано, укључујући у
активности све ученике.
Одељењски старешина: Биљана Станковић

ШЕСТИ РАЗРЕД
Извештај о раду одељењске заједнице 6/1 одељења у Прањанима
Што се тиче рада и активности одељенске заједнице у току школске 2015/2016. године
били смо веома активни. Учествовали смо на општинском кросу као и на турниру у малом фудбалу
у Г. Милановцу, обележили смо Дечју недељу.
У оквиру часова одељењске заједнице заједно са педагог школе реализовали смо
радионицу под називом „Односи у школи“. Ученици су активно учестовали у раду радионице.
Умеју да дају реалну критику шта у школи није добро и шта треба поправити. Договорили смо се
да ћемо у току следеће школске године реализовати више радионица са педагогом школе, то је
одлука ученика шестог разреда. Учествовали смо и на Кросу под покровитељством РТС-а, слушали
смо предавање о совама ''Сове на опрезу''; учествовали смо на спортском турниру који је
организован у Прањанима поводом завршетка школске године. Затим смо заједно са осталим
одељенским заједницама припремали програм који је изведен пред родитељима на Видовдан
.Одржано је 36 часова одељенске заједнице.
Даћемо све од себе да у наредној школској години будемо још активнији и да постигнемо још
бољи успех у учењу.
Одељењски старешина: Горица Ристановић
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Извештај о раду одељењске заједнице 6/2 одељења у Каменици
Што се тиче рада и активности одељенске заједнице у току школске 2015/2016. године
били смо веома активни. Учествовали смо на општинском кросу као и на турниру у малом фудбалу
у Г. Милановцу, обележили смо Дечју недељу, учествовали у снимању филма ''Енци, менци'' о
традиционалним дечјим играма, а све то у организацији Музеја рудничко-таковског краја, ишли на
сајам науке у Београд, обишли знаменитости у околини Лазаревца поводом обележавања
стогодишњице Колубарске битке, гледали смо разне представе, уређивали школско двориште;
ученик Драган Вуковић је путем размене ученика пет дана боравио у Хрватској, припремали смо
програм поводом прославе школске славе.
У оквиру часова грађанског васпитања припремили смо и извели представу ''Шлихтара
године'' која је посвећена вршњачком насиљу. Од новца прикупљеног од продаје улазница за ову
представу купили смо једну лопту. Учествовали смо у припреми пригодног програма који је
изведен приликом пројекције филма ''Енци, менци'' у Коштунићима почетком марта ове године.
Учествовали смо и на Кросу под покровитељством РТС-а, слушали смо предавање о совама ''Сове
на опрезу''; на 10.-тој Школској сцени смо извели представу ''Стара и нова школа''; успешно смо
реализовали дводневну екскурзију на релацији Прањани-манастир Лелић-Ваљево-ТекеришТршић-Троноша-Бања Ковиљача-Мишар-Шабац-Прањани; ученик Драган Вуковић је примио на
смештај једног ученика из Хрватске приликом њихове посете нашој школи; учествовали смо на
спортском турниру који је организован у Прањанима поводом завршетка школске године. Затим
смо заједно са осталим одељенским заједницама припремали програм који је изведен пред
родитељима на Видовдан као и манифестацију ''Илиндански дани''.
Одржано је 36 часова одељенске заједнице.
Даћемо све од себе да у наредној школској години будемо још активнији и да постигнемо још
бољи успех у учењу.
Одељењски старешина: Мирјана Матовић
Извештај о раду одељењске заједнице 6/3 одељења у Брезни
На првим часовима је изабрано руководство ОЗ. Председник је била Тамара Биорац .
На тим часовима је увек присуствовала и одељ.старешина.
Неке од тема које су обухваћене на овим часовима су биле:култура понашања и одевања,како да
организујемо свој радни дан,анализа успеха,прослава Дана школе ,Нове
године,Савиндана,екскурзије,такмичења,проблеми у учењу,брига о здрављу однос са другим
ученицима у школи итд.
На овим часовима се разговарало,договарало , дискутовало ,предлагало и усвајало.
Решавани су текући проблеми као и активности које треба предузети да не дође до проблема.
Поред ових часова где су били заједно и ученици и одељењски старешина вођени су и
индивидуални разговори са сва три ученика када се указала потреба .
Ови часови су веома значајни како за ученике тако и за одељењског старешину, јер се на тим
часовима увек нађе начин како помоћи сваком ученику коме је потребна помоћ.
Одељењски старешина: Милка Обренић
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СЕДМИ РАЗРЕД
Извештај о раду одељењске заједнице 7/1 одељења у Прањанима
У школској 2015/2016 планиран број часова одељенског заједнице је 36 и сви су одржани према
предвиђеном плану и програму.У седмом разреду у Прањанима школску годину су уписала и
завршила 15 ученика, од тога један ученик је дошао из старијег разреда(понављао је разред). Лепо
се уклопио.На часовима су обрађиване разне теме везане за школу,породицу, ситуације из
свакодневног живота и сл...Решавани су ситни проблеми током године , анализирале се се
активности у којима смо учествовали,резултати са писмених задатака,контролних вежби ,
такмичења, . Проналазила су се решења за постизање што бољег успеха у школи, на
такмичењима...
Урђена потпуна анализа екскурзије на којој су учествовала сва четири ученика 7 разреда у Брезни
Одељенска заједница 7 разреда у Прањанима учествовала је на свим кутурним манифестацијама
у школи: Дан школе , Нова година, фер плеј турнирима.
Циљ и задаци одељенске заједнице за школску 2015/2016 су у потпуности испуњени .
Одељењски старешина: Милољуб Ристановић
Извештај о раду одељењске заједнице 7/2 одељења у Каменици
У школској 2015/2016 планиран број часова одељенског заједнице је 36 и сви су одржани према
предвиђеном плану и програму.У седмом разреду у Каменици школску годину су уписала и
завршила осам ученика. На часовима су обрађиване разне теме везане за школу,породицу,
ситуације из свакодневног живота и сл...Решавани су ситни проблеми током године , анализирале
се се активности у којима смо учествовали,резултати са писмених задатака,контролних вежби ,
такмичења, . Проналазила су се решења за постизање што бољег успеха у школи, на
такмичењима...
Урђена потпуна анализа екскурзије на којој су учествовала сва осам и ученика 7 разреда у
Каменици
Одељенска заједница 7 разреда у Брезни учествовала је на свим кутурним манифестацијама у
школи: Дан школе , Нова година, Савиндан, Теочински дани, Илиндански дани и приредба на
крају школске године....
Циљ и задаци одељенске заједнице за школску 2015/2016 су у потпуности испуњени .
Одељењски старешина: Миленко Петровић
Извештај о раду одељењске заједнице 7/3 одељења у Брезни
У школској 2015/2016 планиран број часова одељенског заједнице је 36 и сви су одржани према
предвиђеном плану и програму.У седмом разреду у Брезни школску годину су уписала и завршила
четири ученика. На часовима су обрађиване разне теме везане за школу,породицу, ситуације из
свакодневног живота и сл...Решавани су ситни проблеми током године , анализирале се се
активности у којима смо учествовали,резултати са писмених задатака,контролних вежби ,
такмичења, . Проналазила су се решења за постизање што бољег успеха у школи, на
такмичењима...
Урђена потпуна анализа екскурзије на којој су учествовала сва четири ученика 7 разреда у Брезни

141

Одељенска заједница 7 разреда у Брезни учествовала је на свим кутурним манифестацијама у
школи: Дан школе , Нова Година, Митровдан, Савиндан, Теочински дани, крај школске године....
Циљ и задаци одељенске заједнице за школску 2015/2016 су у потпуности испуњени .
Одељењски старешина: Дејан Јеверица

ОСМИ РАЗРЕД
Извештај о раду одељењске заједнице 8/1 одељења у Прањанима
У току школске 2015/2016.године одржано је 34 часа одељењске заједнице у осмом разреду у
матичној школи у Прањанима.
На часовима одељењске заједнице смо разговарали и реализовали различите радионице о
понашању ученика у школи, на екскурзији, на прослави мале матуре. О њиховом успеху, навикама
и њиховим важностима за свакодневни живот. Како мењати лоше навике, како поправити успех,
како утицати на климу у разреду, важност другарства и подршке.
Заједнички смо донели правила понашања у школи, током наставе и на одморима. Правила су
била видно истакнута у учионици и поштовала су се током целе године.
Током године је реализовано девет радионица Професионалне орјентације и четири радионице
Школе без насиља.
Разредни старешина: Зоран Лекић
Извештај о раду одељењске заједнице 8/2 одељења у Каменици
У току школске 2015/2016.године одржано је 34 часа одељењске заједнице у осмом разреду у
издвојеном одељењу ОШ ,,Иво Андрић'' у Каменици.
На часовима одељењске заједнице смо разговарали и реализовали различите радионице о
понашању ученика у школи, на екскурзији, на прослави мале матуре. О њиховом успеху, навикама
и њиховим важностима за свакодневни живот. Како мењати лоше навике, како поправити успех,
како утицати на климу у разреду, важност другарства и подршке.
Заједнички смо донели правила понашања у школи, током наставе и на одморима. Правила су
била видно истакнута у учионици и поштовала су се током целе године.
Током године је реализовано девет радионица Професионалне орјентације и четири радионице
Школе без насиља.
Разредни старешина 8.разреда у Каменици: Драгана Бабовић
Извештај о раду одељењске заједнице 8/3 одељења у Брезни
У току школске 2015/2016.године одржано је 34 часа одељењске заједнице у осмом разреду у
издвојеном одељењу ОШ ,,Иво Андрић'' у Брезни.
На часовима одељењске заједнице смо разговарали и реализовали различите радионице о
понашању ученика у школи, на екскурзији, на прослави мале матуре. О њиховом успеху, навикама
и њиховим важностима за свакодневни живот. Како мењати лоше навике, како поправити успех,
како утицати на климу у разреду, важност другарства и подршке.
Заједнички смо донели правила понашања у школи, током наставе и на одморима. Правила су
била видно истакнута у учионици и поштовала су се током целе године.
Током године је реализовано девет радионица Професионалне орјентације и четири радионице
Школе без насиља.
Разредни старешина: Бранка Станојевић
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9.РАД СЕКЦИЈА
БИБЛИОТЕЧКА СЕКЦИЈА
Библиотечка секција је организована сваке среде у времену од 12:40 до 13:25 у просторији
школске библиотеке. Укупно је одржано 36 часова. Секција је имала 11 чланова.
Током ових 36 реализованих часова остварили смо план рада Библиотечке секције који се састојао
у следећем: формирање секције, упознавање са радом, учешће у активностима поводом Дечје
недеље;учешће на наградним конкурсима; школским приредбама; обележавању важних датума;
радионицама ; књижевним сусретима; изложбама радова; проналажењу информација на
Интернрту; промоцији читања итд.
На наградном конкурсу КД ,, Запис “ из Горњег Милановца Стефан Браловић , ученик 4.разреда из
Прањана ,члан Библиотечке секције освојио је другу награду на конкурсу за песму ,, Мој завичај “ .
Деца су задовољна радом секције. Редовно су долазили и учествовали у раду.Секција ће наставити
са радом и следеће школске године.
Гордана Поповић, библиотекар

МЛАДИ ФИЗИЧАРИ
Секцију ,,Млади физичари'' у протеклој школској години је похађало укупно 13 ученика шестог
и седмог разреда у матичној школи и издвојеним одељењима. Од тога, најбоље резултате током
трајања секције пружали су од шестака:
 Драган Вуковић из Каменице,
 Тамара Биорац из Брезне, а од ученика седмог разреда:
 Јована Жижовић из Прањана,
 Ана Рајчевић из Прањана
 Марија Весковић из Брезне.
Ових 5 ученика је изборило учешће на општинском такмичењу, а Марија Весковић је успела да оде
и корак даље и учествује на смотри најбољих физичара у нашем округу.
Секција наставља са радом и у овој школској години, а искрено се надамо да ће број
младих физичара ове године бити већи и да ће на такмичењима остварити још боље резултате.
наставник физике, Александар Миловановић

ДРАМСКА СЕКЦИЈА
Драмска секција у Прањанима има двадесетак чланова. Часови су одржавани уторком или
средом седми час. Реализовано је 30 часова.
Припремљено је неколико представа: Поход на Мјесец, изведена за Дан школе, Шлихтара
године, припремана поводом новогодишњих празника, тематски је везана за вршњачко насиље,
приредба за Савиндан, Покондирена тиква, изведена пред ученицима првог разреда као знак
пажње и добродошлице најмлађим ученицима.
За Видовдан је одиграна Избирачица, текст комедије је изведен у целини. У представи су
играли: Кристина Јеремић, Бојан Томовић, Немања Старчевић, Дијана Дамљановић, Јана
Милосављевић, Павле Вуковић, Невена Милосављевић, Владимир Јанковић, Ана Толић, Владица
Старчевић и Лазар Браловић. Ова представа је круна рада секције у овој школској години.
Подносилац извештаја Горица Ристановић
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10.УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
10.1. ВРШЊАЧКИ ТИМ
Почетком школске 2015/2016. године најпре је извршен реизбор чланова и координатора тима.
Чланови тима у овој години били су : Марија Стефановић, Стефан Марковић, Алекса
Вукашиновић (четврти разред), Никола Веселиновић, Милица Веселиновић (пети разред), Ана
Толић, Тамара Толић, Невена Васиљевић (шести разред), Бојан Петровић, Јована Жижовић (седми
разред) , Јелена Дрманац, психолог-координатор. Ученици издвојених одељења у Брезни и
Каменици су учествовали у појединим акцијама, али је због удаљености школа било теже
организовати рад ученика.
Ученици су се најпре упознали са циљевим, задацима Програма рада ВТ и донели план рада за
ову школску годину.
Вршњачки тим се, као и претходних година једанпут недељно (повремено двонедељно)
састајао и одговарао на писамца из сандучета поверења. Ову активност чланови тима јако воле,
често је јако занимљиво а често и јако тешко одговорити на поједина питања. Повремено смо
консултовали директора или остале наставнике како би одговорили што адекватније ученицима.
Писамца и стари одговори чувају се код психолога школе. Вршњачки тим у Прањанима је израдио
и редовно уређивао свој пано и фејсбук страницу. Поводом Дана толеранције организовали смо
13.11.2015.год. сајам фризура „Crazzy frizz,који је био изузетно лепо прихваћен од стране
вршњака“. Мото овог такмичења је био „Различито је лепо“. Најкреативнији ученици награђени су
дипломама које су израдили чланови тима, чоколадама и књигама.
Ученици ВТ из Каменице и Брезне су на састанку ВТ израдили пано поводом 9. Фебруара –
Дана безбедног интернета за своју школи али и за издвојена одељења у Гојној Гори и Богданици.
Такође редовно уређују свој пано у холу школе. Уз помоћ наставница српског језика Слободанке
Гавриловић и Славице Јовићевић, ученици су током године одговарали на питања која су њихови
вршњаци убацивали у сандуче поверења.
Чланови ВТ у Прањанима су учествовали у организацији два Фер плеј турнира . У матичној
школи у Прањанима 11.12.2015.год. у оквиру програма „Школа без насиља“ одржан је ферплеј
турнир у фудбалу за дечаке и девојчице старијих разреда. Поред ученика и ученица из Прањана и
Каменице, на турниру су узели учешће и наши драги гости - ученици ОШ „Петар Лековић“ из
издвојеног одељења у Душковцима и ОШ „Емилија Остојић“ из издвојеног одељење у Добрињи.
Уводну реч имали су чланови Вршњачког тима из Прањана који су поздравили госте, позвали све
учеснике на фер плеј игру и навијање и пожелели срећу фудбалерима. Најбољи успех у категорији
девојчица постигла је екипа из Прањана, друго место освојиле су ученице из Пожеге а треће
место екипа из Каменице. У категорији дечака најбољи су били ученици из Добриње, потом
ученици из Душковаца, док су треће место освојили ученици из Прањана. Крајем првог
полугодишта одржан је традиционални Новогодишњи турнир на коме су учествовали родитељи и
мештани из Прањана и околине.
Јуна 2016. године на састанку тима извршена је евалуација рада и договор о активностима које
ће бити реализоване наредне школске године.
Координатор тима: Јелена Дрманац
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10.2.ЦРВЕНИ КРСТ
Сарадња са Црвеним крстом у школској 2015/16.години
У току школске 2015/16..године је остварена значајна сарадња са Црвеним крстом из
Горњег Милановца која се огледа у следећим активностима:
1)Прикупљање новца за чланарину за Црвени крст која је за ученике износила 50,00 а за одрасле
100,00 динара.
У акцији је учествовао 214 ученикa и прикупљено је 10700,00 динара, и 26 одраслих чланова
колектива и прикупљено је 2600,00 динара, што икупно за чланарину испред наше школе износи
13300,00 динара.
2)Ученици наше школе су се укључили у акцију прикупљања новца за Акцију ,,Имамо циљ-дођи
на старт“ која је за ученике износила 50,00 динара.
У акцији је учествовао 215 ученика и прикупљено је 10750,00 динара. Њима су подељене
учесничке картице за учешће у јесењем кросу, који сваке године организује Црвени крст из Горњег
Милановца.Сви ученици наше школе су учествовали у школском кросу, а пласирани ученици су
учествовали и на општинском у Горњем Милановцу и освојили следеће резултате:
Сузана Таловић, 8.разред – I I место
3)Црвени крст из Г. Милановца је и ове године доделио нашој школи три пакета прве помоћи. Сва
три пакета су имала исти садржај, а у њима су се налазили: завоји, компресе, вата, алкохол,
фластер, и хидроциклин – маст.
Пакети су распоређени у све школе према потребама.
4)Црвени крст је и ове године расписао литерарни и ликовни конкурс под називом ,,Крв живот
знчи“, који је трајао током марта и априла 2016.године. Ученици наше школе су и овог пута
учествовали и остварили запажене резултате:
Литерарни радови
У категорији млађих разреда:
1.место - Анђела Старчевић, 3.р. Прањани
2.место - Николина Старчевић, 2.р. Прањани
3.место – Алекса Дамљановић,1.р.Коштунићи
Похвала – Теодора Станојевић, 3.р. Прањани
Алекса Савић, 3.р.Коштунићи
Ана Јеремић, 3.р. Прањани
Николина Трнавац, 2.р. Гојна Гора
Горан Вучковић, 4.р. Теочин
У категорији старијих разреда:
2. место –Слађана Марковић, 8.р. Прањани
Ликовни радови:
Похвала – Огњен Козодер, 4.р. Теочин

Представник Црвеног крста
Мирјана Маћић
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11.РЕАЛИЗАЦИЈА ПОЕБНИХ ПРОГРАМА ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА
11.1. ЗДРАВСТВЕНА ПРЕВЕНЦИЈА
У току школске 2015-2016.године у оквиру програма Заштите здравља реализована су
предавања на теме: „Како препознати шугу“, „Пирамида исхране“, „Болести зависности“,
обележавање Међународног дана здравља, обележавање Дана здраве хране. Редовно се врше
анализе пијаће воде, систематски прегледи ученика и посете стоматолога и вакцинације ученика
према годинама старости.
Имамо одличну сарадњу са МУП из Горњег Милановца, Црвеним крстом, Заводом за јавно
здравље. Са ученицима петог разреда представници МУП-а из Горњег Милановца одржали су
предавање на тему: „Како се заштити од болести зависности“. Ученици редовно учествују у
спортским манифестација к су: јесењи и пролећни крос, крос РТС –а,фер плеј турнирима.

11.2.ЗАШТИТА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМРИВАЊА У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ УСТАНОВАМА
ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА-19.2.2016.
Дана 19.2.2016. одржан је састанак тима за заштиту деце од насиља. Размотрен је извештај од
прошле године и упоређено стање са првим полугодиштем ове школске године.Чланови тима су
констатовали да је ситуација добра и да насиља другог и трећег нивоа није било.Милољуб
Ристановић је рекао да се не може сматрати насиљем ако на фудбалској утакмици дође до мале
чарке између деце у жару борбе.На то је директор школе рекао да се са тим слаже и да треба
пратити да ли се то касније преноси у разред.Уколико се неко негативно понашање понови више
пута треба одмах предузети мере према посебном протоколу.
У првом полугодишту одржана су два фер-плеј турнира.На њима је Вршњачки тим промовисао
ненасилну комуникацију и фер навијање.Гости су били из ОШ“Петар Лековић“ Пожега(издвојено
одељење у Душковцима), и ОШ“Емилија Остојић“ Пожега(издвојено одељење Добриња).Такође је
одржано општинско такмичење у рукомету где се спортски навијало и без инцидената.
У школи је покренут појачан васпитни рад са два ученика, али не због насилног понашања већ због
односа према раду на часу и учењу.
Милољуб Ристановић је предложио да, када се покрене ПВР, психолог школе преузме
координацију између разредног старешине,ученика, наставника и родитеља, сматарјући да би то
дало боље резултате.Директор школе је подржао овај предлог, јер је психолог стручији за ове
случајеве од наставника.
Потом је,директор школе, дао задатак психологу да обави разговор са учеником првог разреда
Николом Томић.Наиме, његова учитељица Милена Томовић се пожалила да он омета рад на часу
и да не ради задатке које ми задаје. Такође је рекла да је обавила разговор и са родитељем
ученика, Светоликом Томић.Иначе, ученик је интелигентан и има капацитете да буде добар
ђак.Директор школе је упознао присутне да је са њим обавио кратак разовор и да је он дете
разведених родитеља.
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Потом је свим присутним поделио копије шеме за интервенцију у случају појаве насиља са
задатком да је истакну на видно место и да је ученици, који лепо цртају, ураде на већем папиру(
хамеру).На то је Ненад Тешовић рекао да у Брезни постоји таква шема.
Директор је предложио Славици Ј Бабовић да покрене опет форум театар( пошто је нова
наставница) и обајснио јој како то функционише.
Такође и даље функционише сандуче поверења, које редовно ажурирају Вршњачки тим и психолог
школе Јелена Ђорђевић.
Истакунто је да на правила понашања и правила другарства треба редовно указивати ученицима,
како би их они што боље усвојили.
Присутни су предали празне табеле евиденције насиља јер насиља није било.
Директор школе Зоран Пантовић

11.3. ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА
Програм Професионална оријентација на прелазу у средњу школу реализован је у току ове
школске године у матичној школи и у издвојеним одељењима у Каменици и Брезни.
Одељењске старешине ученика 8.разреда (Драгана Бабовић, Бранка Станојевић и Зоран
Лекић) држали су радионице на часовима одељењске заједнице.У радионице су били укључени
сви ученици. Родитељи су упознати са Професионалном оријентацијом и њеном улогом на
родитељском састанку коме су присуствовали психолог или педагог.
Индивидуалне саветодавне разговоре и анкетирање ученика и родитеља обавила је
психолог Јелена Дрманац у циљу пружања стручне помоћи при доношењу одлуке о будућем
занимању. Сви ученици су обухваћени психолошким испитивањем. Педагог и психолог упознали су
ученике са мрежом средњих школа у Моравичком округу.
Кроз предавање и радионице ученици су упознати са факторима који утичу на избор
занимања. Посебна пажња је поклоњена 1. кораку програма који се односи на упознавање
сопствених карактеристика личности . Психолог је информисала родитеља ученика са сметњама у
развоју о упућивању на лекарску комисију у циљу избора одговарајућег образовног профила.
Од Националне службе за запошљавање добили смо информације о дефицитарним и
суфицитарним занимањима у округу.
Представници појединих средњих школа посетили су нашу школу и упознали ученике са
специфичностима својих школа и образовним профилима које нуде.
Тим за ПО састао се три пута и са сви активностима упознат је и директор школе.
У току ове школске године у Регионалном центру у Чачку није било састанака Тимова за
ПО. Није организован ни Дан девојчица.
Остале активности које су планиране за ову школску годину су реализоване.
Координатор
Слободанка Гавриловић
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11.4.ПРОГРАМ „ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА“
У току школске 2015/2016. године реализовано је низ активности везаних за програм «
Школа без насиља «.
На основу анализе стања безбедности, остварености програма заштите за претходну
школску годину и предвиђених корака у оквиру програма «Школа без насиља» тим за заштиту је
донео план активности за 2015/16.годину.
На почетку школске године на нивоу одељењских заједница ажурирана су одељењска
правила, о чему су обавештени и родитељи на родитељским састанцима.
Ажурирани списак чланова Тима за заштиту ученика од насиља, као и списак чланова
Вршњачког тима истакнути су на видном месту. Такође, кораци у интервенцији у ситуацијама
насиља су истакнути на видно место.
Све одељењске старешине су у складу са својим плановима реализовале превентивне
радионице са ученицима на тему решавања конфликата и унапређивања социјалних вештина.
У сарадњи са родитељима, кроз родитељске састанке и индивидуалне разговоре истицан је
значај и потреба усклађеног деловања школе и породице у настојању да се смањи насиље у
школи. Родитељи си упознати са функционисањем унутрашње и спољашње заштитне мреже у
циљу сузбијања насиља.
Традиционално је обележена Дечија недеља бројним активностима током целе недеље.У
матичној школи и издвојеним одељењима организоване су презентације на тему дечијих права,
представе, спортске игре, посете песника, посета бомбонџије, музички садржаји итд.
ВТ је дао значајан допринос развоју културе ненасиља у школи кроз организовање различитих
активности у које су учешће узели и други ученици, Тим за заштиту од насиља, наставници и
родитељи.
Дан толеранције је обележен 13.11.2015. кроз такмичење луцкастих фризура „ Crazy frizz“
које су организовали чланови Вршачког тима . Мото такмичичења је гласио : “ Различито је лепо „.
Најкреативнији ученици су награђени књигом, дипломом и чоколадом. Библиотекар школе
одржала је у Прањанима и Каменици презентацију за ученике млађих разреда о толеранцији кроз
поучну причу ,,Јабука “, Драгана Лукића. Учитељица продуженог боравка извела је скеч такође
посвећен Дану толеранције, а затим је педагог школе одржала радионицу са ученицима.
Чланови вршњачког тима су заједно са психологом тима су давали савете ученицима који су своја
писамца убацивали у сандуче поверења. Чланови ВТ су израдили плакате о начину реаговања на
насиље за сва издвојена одељења (УЗМ).
12.2.2013. на Дан безбедног интернета наставници информатике, чланови ВТ су разговарали
са ученицима о томе како да се заштите на интернету. Чланови ВТ су том приликом правили
плакате са порукама за безбедно коришћење интернета и савремених информационих
технологија. Психолог школе је јуна одржала две радионице са ученицима петог и шестог разреда
у Прањанима на тему дигиталног насиља.
У матичној школи у Прањанима 11.12.2015.год. одржан је ферплеј турнир у фудбалу за дечаке
и девојчице старијих разреда. Поред ученика и ученица из Прањана и Каменице, на турниру су
узели учешће и наши драги гости - ученици ОШ „Петар Лековић“ из издвојеног одељења у
Душковцима и ОШ „Емилија Остојић“ из издвојеног одељење у Добрињи. Уводну реч имали су
чланови Вршњачког тима из Прањана који су поздравили госте, позвали све учеснике на фер плеј
игру и навијање и пожелели срећу фудбалерима. Најбољи успех у категорији девојчица постигла је
екипа из Прањана, друго место освојиле су ученице из Пожеге а треће место екипа из Каменице.
У категорији дечака најбољи су били ученици из Добриње, потом ученици из Душковаца, док су
треће место освојили ученици из Прањана.
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По трећи пут узастопно, 10.01.2016. године, у хали основне школе у Прањанима, одржан је
новогодишњи хуманитарни фер плеј турнир у малом фудбалу, а титулу је већ по навици,
одбранила екипа Дружетићи у саставу: Милан Милисављевић (капитен), Владимир Благојевић,
Иван Петровић и Радиша и Дејан Мићовић, иначе сви чланови локалног фудбалског клуба Брезак.
На турниру, који основна школа ,,Иво Андрић'' организује у склопу програма ,,Школа без
насиља'',учествовало је осам екипа. Треба поменути да се сваке године финалисти награде
пехарима које је победницима уручио директор школе Зоран Пантовић, а новчана средства
прикупљена симболичним учешћем екипа се искористе у хуманитарне сврхе. Ове године ђаци
прањанске школе добиће лопте које ће бити распоређене и у сва истурена одељења. Чланови
Вршњачког тима креирали су и редовно ажурирају фејсбук страницу посвећену овој тематици.
У школи је успостављена евиденција насилног понашања на посебним образцима за
евиденцију . Успостављене су процедуре функционисања Унутрашње заштитне мреже коју су на
посебним плакатима представили чланови Вршњачког тима .
Школа је прилагодила школска акта и документацију у складу са Правилником о
протоколу поступања у установи у одговору на насиље и мерама ресторативног васпитања. Места
на којима најчешће долази до насиља обележена су коришћењем паноа и плаката на тему
ненасиља и толеранције.
У оквиру превентивних активности представници МУП-а су током школске године одржали
предавање за ученике првог разреда о безбедности саобраћаја, предавање о вршњачком насиљу
и предавање о психоактивним супстанцама за ученике петог разреда.
У оквиру самовредновања програма крајем школске године психолог је спровела
анкетирање ученика трећег, петог и седмог разреда, чији ће резултати бити један од показатеља
остварености програма и основа за планирање Програма за заштиту ученика за следећу школску
годину.
У току школске 2015/2016.год. Тим за заштиту од насиља састао се четири пута у циљу
планирања и раелизације превентивних и интервентних активности , као и самовреновања
оствареног.
Подаци добијени од одељењских старешина, из евиденције Тима сведоче да је у току
школске године пријављено је 20 случајева насиља првог нивоа.
Тим је реаговао у складу са Правилником о протоколу реаговања установе у ситуацијама
насиља. Остварена је успешна сарадња са МУП-ом и Центром за социјални рад у Горњем
Милановцу. На тај начин омогућено је пружање што адекватније и потпуније подршке ученицима.
Анкетирање ученика у оквиру прогрма „Моја школа-школа без насиља“
Крајем јуна 2016. Године извршено је анкетирање ученика како би се испитала њихова
искуства и ставови према насилном поншању које се дешава у школи. Анкета је била анонимна и
као и претходних година њиме су обухваћени ученици трећег, петог и седмог разреда.
Психолог школе: Јелена Дрманац
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11.5. ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Извештај о реализацији програма социјалне заштите
Током школске 2015/16.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, 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 . Дечја недеља и
дан толеранције су обележени упознавањем са дечјим правима и различитим активностима
којима се промовишу позитивне вредности.
За ученике из осетљивих група (ученици са посебним потребама, који живе у социјално
нестимулативној средини итд. ), школа, пре свега, одељењске старешине, педагошко-психолошка
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.
Ученици са посебним потребама су добили дидактичка и наставна средства како би се унапредило
пружање додатне образовне подршке.
Наши ученици су заједно са ученицима из Хрватске учествовали у пројекту „ И твој глас може бити
део решења“ на тему солидарности који акценат ставља на рад са слепом и слабовидом децом и
децом са посебним потребама. Школа је као и претходних година учествовала у хуманитарним
акцијама Црвеног крста. У акцији коју је организовао Ђачки парламент прикупљене су играчке и
сликовнице за децу која похађају вртић у Прањанима.
Школа успешно сарађује са установама локалне заједнице за бригу о деци и социјалној заштити
(Црвени крст, Интерресорна комисија за процену потреба за додатном подршком за ученике,
Центар за социјални рад, МУП , здравствене установе итд.).
Школа ће настојати да и даље унапређује програм социјалне заштите, посебно подршку
ученицима из осетљивих група.
Психолог школе
Јелена Дрманац
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11.6. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Извештај о реализацији програма Заштита животне средине
Током школске 2015/2016 године у оквиру програма заштита животне средине реализоване су
разноврсне активности кроз обележавање међународних важних датума, рад Еко школе,
различите радионице, акције, излети и наставне активности.
-Обележавање међународних дана: Међународни дан вода, Међународни дан климатских
промена, Међународни дан борбе против сиде, Дан здравља и Дан планете земље, Светски дан
заштите животног омотача, Дан здраве хране и Светски Дан заштите биодиверзитета. Ови
међународни важни датуми су обележени кроз јавне часове, предавања, гледање научних
филмов, израде инсектаријума и пирамида, кроз паное и различите постере у школи.
- ,,Еко –школа''-пројекат који се реализовао током целе школске године и у оквиру ког су биле
реализоване радионице , излети, акције, предавања и наставне активнисти на тему заштите
животне средине. У пројекат Еко школе је укључен велики број ученика који учествују у
активностима и раду Еко патрола бавећи се креативним и истраживачким радом. Такође је
укључен и велики број наставника који реализују ове активности са ученицима.
-Радионице које су реализоване током године: Израда новогодишњих украса од материјала који
се рециклирају, такмичење на нивоу школе у кићењу јелки од ових украса, украшавање Ускршњих
јаја од природних материјала, израда разлишитих предмета од тетра пак амбалаже.
-Акције: Замена корпи, замена старих клупа, сађење цвећа, акција ,,Очистимо општину'', акција
,,Укључи се-искључи се''(WWF организација), акција рециклирања и одвајање отпада у школи,
сређивање школских дворишта.
-Предавања: Посета гостију предавача ,, Сове на опрезу'', при чему смо добили кућице за птице
које су постављене у школским двориштима у Прањанима, Брезни и Каменици.
-Излети: Посета Ботаничкој башти у Београду и посета хемијском факултету у Београду.
-Наставне активности: Значај екологије и заштити животне средине реализовано је и кроз
наставне јединице из: биологије, хемије, физике, географије, грађанског васпитања, физичког
васпитања, математике, веронауке, ликовне културе, историје, српског, енглеског и немачког
језика, техничко и информатичко образовање, природа и друштво, народна традиција, свет око
нас, чувари природе.
Чланови тима: Драгана Бабовић, Јелена Петровић, Александар Миловановић и Невенка Видојевић.
Подносилац извештаја: Драгана Бабовић
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11.7. ПРОГРАМ ЕКО-ШКОЛЕ
Извештај о раду Еко-школе
У оквиру програма Еко-школа, у протеклој школској години реализоване су разноврсне
активности кроз обележавање међународних важних датума, различите радионице, акције, излети
и наставне активности у склопу предмета биологије, хемије, физике, географије, грађанског
васпитања, физичког васпитања, математике, веронауке, ликовне културе, историје, српског,
енглеског и немачког језика, техничко и информатичко образовање, природа и друштво, народна
традиција, свет око нас, чувари природе.
Кроз јавне часове предавања, израде паноа и различитих посера, обиласке терена,
обележени су: Међународни дан вода, Међународни дан климатских промена, Међународни дан
борбе против сиде, Дан здравља и Дан планете земље, Светски дан заштите животног омотача,
Дан здраве хране и Светски Дан заштите биодиверзитета.
У пројекат Еко школе је укључен велики број ученика који учествују у активностима и раду
Еко патрола бавећи се креативним и истраживачким радом. Постојале су по три Еко патроле у свим
осмогодишњим школама (Прањани, Каменица и Брезна) које су се бавиле различитим
активностима. Једна група је вршила контролу трошкова електичне енергије, друга водила
евиденцију о количини прикупљених старих батерија за рециклажу, а трећа група је била задужена
за одржавање чистоће школског дворишта. Такође је укључен и велики број наставника који
реализују ове активности са ученицима током целе школске године.
Пред нову годину обављена је израда новогодишњих украса од материјала који се
рециклирају, такмичење на нивоу школе у кићењу јелки од ових украса, а пред ускршњи распуст
украшавање Ускршњих јаја од природних материјала, израда разлишитих предмета од тетра пак
амбалаже итд, а у току школске године извршена је замена корпи, замена старих клупа, сађење
цвећа, акција ,,Очистимо општину'', акција ,,Укључи се-искључи се''(WWF организација), акција
рециклирања и одвајање отпада у школи, сређивање школских дворишта.
Наставници већа природних наука водили су у посету ученике Ботаничкој башти у Београду
и хемијском факултету у Београду, a eко-координатор, Александар Миловановић је у децембру
био присутан на састанку Еко-школа у Сремским Карловцима.
Чланови еко-одбора одржали су 4 састанка током школске године на којима су договарали кораке
о даљем раду Еко-школе.
Подносилац извештаја: Александар Миловановић
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11.8. ПРОГРАМ ВАСПИТНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА
Извештај о реализацији програма васпитни рад са ученицима
У школској 2015/2016.години у оквиру програма васпитни рад са ученицима реализоване су разне
активности: предавања, представе, хуманитарне акције и укључивање Ученичког парламента и
Вршњачког тима у помоћ ученицима који имају проблема у понашању.
Током школске године покренуто је седам решења о појачаном васпитном раду са ученицима
млађих и старијих разреда. Кроз разговоре директора, педагога, психолога, одељењских
старешина, вршњака и родитеља ученици који су имали проблема у понашању су се поправили.
Нико од ученика није имао смањену оцену из владања. Што говори да смо озбиљна школа и да на
адекватан начин умемо да уочимо проблем и да решимо на најбољи начин.
Педагог школе заједно са библиотекаром одржали предавање и радионицу на тему „Толеранција“
са ученицима млађих и старијих разреда.
Ученици су били укључени у два пројекта: „ Корак по корак“ и „Буди као Тесла“. Са ученицима
педагошко-психолошка служба води индивидуалне и груне разговоре.

11.9. ПРОГРАМ КОРЕКТИВНО-ПЕДАГОШКИ РАД
Извештај о реализацији програма корективно-педагошког рада
Током школске 2015/2016.године у оквиру програма корективног- педагошког рада било је
потребе са пар ученика који имају физичких и психичких потешкоћа. Ученици који су имали
физичких потешкоћа рађене су посене вежбе да би се отклонили настали проблеми. Ученици који
имају говорне проблема наставници су на часовима редовне и допунске наставе радили посебне
вежбе, као би помогли ученицима. Било је напредка, али ће морати да се настави у наредну
школску годину. Дата је препорука родитељима чија деца полазе у школу, а не изговарају
поједине гласове да иду код локопеда на вежбе пре почетка школовања.

11.10.ПРОГРАМ ДРУШТВЕНО-КОРИСНОГ РАДА
Извештај о реализацији програма Друштвено-корисног рада
У оквиру реализације програма Друштвено-корисног рада у школској 2015-2016.години, било је
активности и то: дежурство у ђачкој кухињи у Прањанима, Каменици и Брезни. Затим у акцијама
„Очистимо Србију“, ученици су заједно са предметним наставницима, педагог и одељењским
старешинама очистили своје село.

11.11. ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ
Извештај о реализацији програма Безбедности на раду
Током године 2015/2016.у оквиру програма Безбедност на раду реализоване су активности:
куповина против пожарних апарата у матичној школи и издвојеним одељењима, уградња
громобрана и издвојеним одељењима и израда планова евакуације за Прањане, Брезну и
Каменицу.
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12.РЕАЛИЗАЦИЈА ОСТАЛИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА
12.1.СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА
У професионални развој наставника и стручних сарадника спада стално стручно усавршавање,
развијање компетенција ради бољег обављања посла, унапређивање нивоа постигнућа
ученика. Потребе и приоритете установе планира на основу резултата самовредновања
квалитета рада установе, личних приоритета наставника и стручних сарадника, као и на основу
извештаја о остварености стандарда постигнућа.
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 64 сати
годишње различитих облика стручног усавршавања, од чега је 20 сата одобрених програма и
стручних скупова, а 44 сата стручног усавршавања у установи (изведено из Решења о 40-то
часовној радној недењи).
Планом стручног усавршавања предвиђено је да се реализују предавања...
Подаци о оствареним сатима стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора
школе налазе се бази података код педагога школе.
Семинари који су реализовани:
1.Активно учење-базични део
2.Активно учење-супервизиски део
3.Зимски сусрети учитеља“Закме нових зависности“
4.Интерактивна настава у основној школи
5. Музичка култура као подстицај учењу психомоторном развоју и социјализацији
6. Облици и закони мишљења у настави математике
7.Израда мултимедијалних наставних садржаја
8.“Директор – основ успешног образовно-васпитног система“.
Табела: Укупно сати стручног усавршавања директора, наставника, учитеља и стручних сатадника
Број сати стручног усавршавање
Запослени
У установи
Ван установе
Укупно:
Директор
105
64
169
Наставници
1036
591
1627
Учитељи
1013
448
1461
Стручни сарадници
438
80
518
Укупно:

2.592

1.167

3.759
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12.2. САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ
У нашој школи остваривање сарадње са породицом реализује се кроз следеће облике и то :
- информативни (усмена и писмена комуникација),
- саветодавна,
- едукативна,
- учешће у реализовању образовно-васпитног рада и
-учешће у одлучивању.
Информативни облик сарадње са породицом реализован је кроз родитељске састанке на
почетку школске године, на првом класификационом периоду, на првом полугодишту, на трећем
класификационом периоду и за крај школске године. одељењске старешине су на родитељским
састанцима информисали родитеље о постигнућима, владању ученика , као и сва битна питања за
раст и развој ученика.
Саветодавни облик сарадње са породицом , педагог и психолог су реализовали кроз
индивидуалне и групне развоворе везани са учење, адапрацију ученика, порешкоће у учењу и
раду, писању програма за додатну подршку ученика.
Едукативни облик сарадње са породицом стручни сарадници су одржали предавање за
родитеље ученика првог разреда на тему „Адаптација на школске услове“. Циљ састанка је био
едукација родитеља о важним аспектима адаптације ученика на школске обавезе, начину рада и
радне навике. Састанак је одржан у матичној школи 25.12.2015.године. На крају предавања
родитељи су попуњавали анкету у вези предавања. Сви родитељи 29 су присустовали
предавању.од родитеља смо добиле позитивно мишљење у вези предавања.
Стручни сарадници су одржали предавање за родитеље ученика петог разреда на тему
„Прилагођавање на предменту наставу“, „Технике учења“. Педагог је одр Предавање је
реализовано од 16-19.11.2015.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 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.
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 8.4.2015.године на
Теочину, „Миртодвански дани“у Брезни који је одржан 8.11.2015, хуманитарној акцији „Један
играчка или сликовница хиљаду осмеха“ , акција је трајала од окробра до децембра где су се
родитељи заједно са својом децом укључили у реализацији акције и доносили су играчке. Циљ ове
акције је помоћ вртићу и библиотеци у сликовницама и очуваним и исправним играчкама за
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будуће ученике наше школе. Ученици Ученичког парламента заједно са координатором Данијелом
Ракићевић и библиотекаром Горданом Поповић и директором школе Зораном Пантовићем
уручили 30.12.2015.године директору вртића Владом Драгијловићем и васпитачицама Данијели
Папић и Гордани Рајчевић у вртић „Сунце“ у Прањанима. Учешће у одлучивању као облик сарадње
са породицом реализовано је четири састанка Савета родитеља која је одржана 22.6.2016.године.
Родитељи су се договорили да од продаје секундарних сировина опреме учионицу са новим
клупама, столицама и ормарима за ученике.Одличивање родитеља у вези екскурзијама и одабиру
туристичких агенција које ће изводити екскурзије и маршуте. Донета је одлука о донацији
родитеља по 1.000, 00 динара школи., не по детету ,већ по породици.
Вођење индивидуалних и групних разговора са родитељима који су били током године у циљу
помоћи ученицима у учењу и понашању. Помоћ родитељима чија деца раде по ИОП-у помоћ у
раду и праћењу учења код куће. Помоћ родитељима у попуњавању листе жеља за ученике осмог
разреда.
Педагог:
Данијела Ракићевић

12.3. САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
Извештај о реализованој сарадњи са друштвеном средином
У току школске 2015/2016.године остварена је сарадња са великим бројем културних и јавних
институција.
Традиционално добру сарадњу имамо са Општинском организацијом Црвеног крста и
„Пријатељи деце“ Горњи Милановац.
Веома је добра сарадња са предшколском установом „Сунце“ и вртићем у Прањанима. У
току године је организована је хуманитарна акција под називом „Једна играчка или сликовница,
хиљаду осмеха“. Ученици наше школе су реализовали ову акцију у прикупљању играчака и
сликовница за вртић. За Ховогодишње празнике су поклонили вртићу. Деца вртића су се
обрадовали очуваним играчкама и сликовницама и поводом тога приредили су приредбу нашим
ученицима. Било је организовано неколико сусрета са предшколцима из Прањана и Горњег
Милановца: приредбе, спортски дани.
Сјајну сарадњу имамо и са књижарама „Примом“, „Најом“, „Мишковићем“ и
„Оригиналом“ из Горњег Милановца. Преко њих набављамо канцелариски материјал и наставна
средства за школу. Са шталмаријама из Чачака „Cerox“.
Редовно смо сарађивали са осталим школама у окружењу, Општином Горњи Милановац,
Школском управом у Чачку, Центром за социјални рад, МУП-ом, Домом здравља, Јавним
здрављом из Чачка, Трезором.Затим „Пролетером“ у вези набавке хране за кухињу. „Невен
комерц“ за набавку материјала за кречење, ИТП –Трбушани за набавку гориво за школски ауто.
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12.4. ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ И АЖУРИРАЊЕ САЈТА
Извештај о раду тима за уређивање школског сајта
Пре више од годину дана, у циљу обавештавања ученика, њихових родитеља, запослених и
других лица о свим питањима важним за рад школе и за остваривање њихових права, обавеза и
одговорнисти, именован је тим за уређивање школског сајта који чине 6 чланова: Зоран Лекићкоординатор, Братислав Средојевић, Велимир Александров, Драгана Бабовић, Горица Ристановић
и Александар Миловановић.
У сарадњи са осталим колегама, које су редовно слали извештаје о дешавањима и постигнутим
резултатима, везаним за њихов предмет, тим је ажурирао сајт и у сваком тренутку се могло видети
која дешавања су актуелна и шта се очекује у наредном периоду. Такође, уређен је списак свих
запослених у установи и постављен годишни план рада доступан свакоме ко посети нашу
страницу. Распоред контролних и писмених задатака, распоред часова и кратка прича о
издвојеним одељењима од Гојне Горе па све до Срезојеваца, доступни су у артиклу
,,Организација''.
Тим ће и у будуће наставити по старом како би, првенствено ученицима, олакшао да што
ефикасније савладају градиво, а њиховим родитељима да буду у току дешавања током целе
школске године.
Тим за уређивање сајта

13.ПРОЈЕКАТ
У оквиру међународног“Ацес“ пројекта који се заснива на размени ученика, учествовале су
школе из 14 земаља. Циљ је био испланирати активности са другом школом из друге земље на
тему ,,Солидарност''. Од преко 500 пристиглих пројеката, 42 је награђних, међу награђенима је и
пројекат ,,И твој глас може бити део решења'' ОШ ,,Иво Андрић'' из Прањана и ОШ ,,Свети Петар
Ореховец'' из Ореховеца из Хрватске.
У децембру су шест учениика и два наставника из Прањана били гости у Хрватској, а од 13.до 18
априла је шест ученика и два наставника из Хрватске посетило Србију.
Циљ пројекта је пробуђивање свести код младих за солидарност и хуманост, разбијање
предрасуда о људима са посебним потребама, различитих вера и нација, упознавању
различитости, развијању тимског и сарадничог духа, стварању нових пријатељстава.
Поред ученика из ове две школе у дружењу су учествовали и пет ученика из Крагујевца из
школе са домом ученика за глуве и наглуве и осморо деце из Удружења родитеља деце са
посебним потребама из Г. Милановца. Пројектом је било предвиђен велики број разноврсних
активности.
На Таковском стадиону деца су учила од најбољих, да бацају диск и куглу и да стичу
вештине у овим дисциплинама, да истрче трку победе, где им је учитељ била Нада Вуксановић,
слепа параолимпијка која је носилац многих златних медаљама са олимпијада.Учили су да вајају,
цртају и осликавају развијајући креативноост и машту у друштву вајарке Валерије Нађ. На
луткарској радионици су од разноврсних материјала настале лутке које су гости понели са собом
као успомену на ово дивно дружење.
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Дружење ученика и наставника из Србије и Хрватске било је испуњено низом посета где су
гости могли упознати историјски и културни значај Прањана, Такова, Горњег Милановца, Чачка и
Крагујевца обиласком музеја и библиотека. ,,Владимир Петковић Дис'', ,,Таковски устанак'',
,,Крагујевачки октобар'', учествовали на Теочинским данима, посетили школу у Такову и школу у
Крагујевцу, посетили етно село Коштунићи. Боравком у породицама, гости из Хрватске су упознали
наше обичаје и традицију.
Као продукт овог пројекта настале су две звучне књиге за слепе и слабовиде и два филма о
животним причама, једна снимљена у Србији а друга у Хрватској.
Велику захвалност због подршке у реализацији овог пројекта дугујемо запосленима у
Културном центару из Горњег Милановца.
Драгана Бабовић

14.ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ЕВАЛУАЦИЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
Годишњи план рада школе сачињен је у складу са прописима.
Структура и садржај омогућили су синхронизовано и континуирано остваривање планираних
активности без стихијности и импровизације у раду.
Елементи школског програма, развојног плана и годишњег плана рада школе међусобно су
усклађени.
Остваривање програмскох задатака праћено је током године: самоконтролом свих
запослених, увидом у педагошку документацију и рад задужених наставника, педагога, психолога
и директора школе, анализом реализације садржаја програма на нивоу стручних органа школе и
подношењем извештаја.
На нивоу праћења и из извештаја произилази да су успешно обављене све планом предвиђене
активности везане за реализацију образовно-васпитног рада школе. Таође успешно су
реализоване активности које су се дешавале у ходу.
Тим за спољашње вредновање рада школе анализирао је Годишњи план рада школе.
Констатовао је да су стандарди у већој мери остварени и да су Школски програм, Годишњи план и
Извештаји о раду школе урађени у складу са прописима, да су документа прегледна и
информативна и да осликавају у довољној мери специфичности рада школе.
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Активности предвиђене Годишњим планом рада школе усмеравају рад у текућој школској
години, што је добар начин планирања. Међутим, задаци нису у потпуности операционализовани
кроз различите планове рада.
Планови стручних органа школе су усаглашени и разноврсни имају довољно планираних
стручних тама и дискусија као и међусобних посета часова у оној мери које не ремети рад
образовно-васпитног процеса, док посебни програми васпитног рада уважавају у довољној мери
конкретне и специфичне услове рада школе.
Годишњи извештај о раду школе је прегледан и садржи пуно података, али извештаји о
реализованим активностима не садрже критички осврт, што није добра основа за планирање у
следећој школској години.
Годишњи план рада школе је усмерен на задовољавање потреба ученика и прилагођен
специфичностима одељења.
На основу анализа Извештаја Тима за спољашње вредновање предузете су мере за
отклањање уочених слабости.
Годишњи извештаји стручних већа и тимова допуњени су критичкм освртом и предложене
су мере за унапређивање рада.
Годишњи планови стручних, руководећих и управних органа школе ће бити међусобно
усаглашени и садржаће више стручних тема и дискусија, доставиће се план посета часова и других
облика хоринзонталног учења наставника.
Из свих извештаја о раду у претходној години извучене су мере за унапређивање рада
којима је допуњен Годишњи план рада за следећу школску годину.

Прањани, 15.9.2016.

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
__________________________________
Зоран Пантовић

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА
________________________________
Данијела Ракићевић
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