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ПРИМАРНИ ЗАДАЦИ У  РАДУ ШКОЛЕ 
 

На основу показатеља и закључака  које су стручни и управни органи школе 
усвојили током праћења реализације Годишњег плана рада, утврђују се следећи 
примарни задаци за рад у школској 2017/2018. години: 

1. Активности усмерене на васпитни рад и развој личности ученика: 
а)   Одељењске старешине ће уз помоћ стручног сарадника школе интезивирати 

активности усмерене на васпитни рад кроз часове редовне наставе, допунског и 
додатног рада, секција, слободних активности; 

б) Новопридошле наставнике, преко организоване обуке коришћења 
мултимедијалне учионице оспособити за иновативне методе рада уз помоћ 
интерактивне табле, мултимедијалних енциклопедија и приручника за први и други 
циклус образовања како би се ниво наставе подигао на виши ниво, обучени наставници 
ће током године наставити са реализацијом наставае; 

в) Тим за ИОП ће и даље пратити и унапређивати реализацију  ИОП-а и 
помагати малим тимовима; 

г)   Стручни сарадник уз помоћ одељењских старешина ће се укључити у 
испитивање ученичких интересовања, способности и склоности за организовање 
активности школског и ваншколског живота; 

д)  Стручни активи и већа ће, уз помоћ педагога школе, приступити правилном 
организовању слободних активности ученика; 

ђ)   Одељењске старешине ће, уз помоћ стручних сарадника, пратити услове 
живота ученика у породици како би се предузеле адекватне педагошке мере за 
неометан развој деце и омладине. 

2.Радном васпитању као чиниоцу развоја свестране личности ученика треба 
посветити више пажње тако што ће се: 

а)   Стручни сарадници, одељењске старешине  и предметни наставници 
ангажовати на правилној организацији и реализацији професионалног информисања и 
усмеравања ученика од I до VIII разреда. Тим за професионалну оријентацију ће 
стеченим знањем помоћи ученицима осмог разреда као и њиховим родитељима да се 
определе за  занимања у складу са индивидуалним способностима; 

б)   Учитељи, одељењске старешине, предметни наставници ће се у сарадњи са 
стручном службом школе, више ангажовати на стварању бољих услова за рад 
културних, спортских, слободних активности, здравствене, социјалне и заштите 
животне средине, као и што ефикаснијој сарадњи школе и породице. 

3. Остварити правилнију везу између школе и друштвене средине тако што ће 
се: 

а)   Школски одбор, Савет родитеља, органи и организације МЗ у којој се налази 
школа, више укључити у рад школе и у оквиру својих надлежности обавезати да 
учествује у обезбеђивању што бољих услова за рад у школи; 

б)   Школа ће се обавезати не само да подстиче развој ученика у складу са 
друштвеним потребама, већ и да помаже родитељима и у остваривању својих функција. 

4. У циљу унапређења делатности припремања деце за полазак у школу, школа 
ће: 

а)   организовати испитивање педагошко - психолошке зрелости деце за полазак 
у школу у циљу правилнијег формирања одељења; 

5. Физичком и здравственом васпитању ученика и заштити њиховог 
здравља као и заштити и унапређивању животне средине посветиће се знатно 
више пажње, тако што ће се: 



а)   преко часова ОС, редовне наставе, додатног рада, секција слободних 
активности  као и осталих активности школе реализовати Програм школског спорта и 
спортских активности, као и Програм здравствене заштите ученика у школи и Програм 
заштите животне средине, преко пројекта МПНТР „Покренимо нашу децу“; 

б)   организовати излете и кросеве,  
в)   стручно веће наставника физичког васпитања ће остварити сарадњу са 

стручним медицинским организацијама у вези са здравственим образовањем деце и 
омладине и здравственим просвећивањем родитеља; 

г)   преко одељењских заједница и свих облика рада укључити све ученике у 
естетско и хигијенско уређење и очување животног и радног простора; 

6. У циљу рационализације и осавремењивања васпитно-образовног 
процеса у школи ће се приступити следећим иновацијама везаним за 
организацију васпитно-образовног рада: 

a)   у матичној школи биће организован хор старијег узраста; 
б)   рад у централној школи ће се организовати у две смене и то преподневна 

настава за ученике другог циклуса, а поподневна смена за ученике првог циклуса 
образовања и васпитања (смене ће се мењати при добијању сагласности локалне 
самоуправе). У издвојеном одељењу Доњи Добрић где се настава одвија од првог до 
четвртог разреда смене ће се мењати према предвиђеном ритму на месечном нивоу. У 
ИО Стража, Ново Село и Чокешина због рада у комбинованим одељењима и 
материјално-техничких услова рада настава ће се одвијати у преподневној смени. 

7. На основу Правилника о нормативима школског простора, опреме и 
наставних средстава за основну школу, снимљеног стања нивоа опремљености 
извршити опремање школе општим и посебним наставним средствима, а према 
материјалним могућностима. 

8. У циљу унапређивања организације образовно-васпитног рада, као и у циљу 
подизања активности вођења педагошке документације на виши ниво радиће се на 
реализацији следећих задатака: 

а)   глобално-оријентационо и оперативно планирање васпитно-образовног рада 
за све облике непосредног рада са ученицима  вршиће се по договореној методологији; 

б) усклађивање активности вођења педагошке документације и реализацији свих 
облика непосредног рада са ученицима изводиће се по упутствима за вођење 
документације; 

в) израда индивидуално образовних планова. 
8. У складу са потребом унапређивања стручно-педагошког 

руковођења школом и са обавезом стручног усавршавања наставника у 
школи радити на:  

а)   остваривању планске и програмске концепције перманентног стручног 
усавршавања наставника 

б)   успостављању боље сарадње између породице и школе како би се остварила 
не само културна и јавна, већ и педагошка делатност школе.  

10. У циљу заштите ученика од насиља, на  основу Посебног протокола за 
заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-
васпитним установама и Оквирног акционог плана за превенцију насиља, школа ће 
реализовати низ активности које су садржане у Програму заштите ученика од насиља 
од школске 2016/2017 године, а засноване су на процесу самовредновања рада школе и 
Развојног плана. Тим за заштиту ученика од насиља, одељењске старешине, помоћни 
радници, ученици, стручни сарадници, директор и родитељи (сви актери школе) 
укључени су  у реализацију планираних активности. 



11. Пошто је школа ушла у пројекат базичне обуке „Професионална 
оријентација на преласку у средњу школу“ урађен је План имплементације који је 
саставни део ГПРШ. У циљу што боље реализације ПО биће реализован низ радионица 
за ученике осмог разреда и њихове родитеље.  
 

 
Приоритети  
 
 На основу Извештаја о раду школе у протеклој години, извршеног 
самовредновања и Развојног плана, одређени су приоритети за рад у овој години: 

1. Наставити    са   успешном    реализацијом    обавезне    наставе,    уз  
примену образовних стандарда; 

2. Даље  наставити  са едукацијом  наставног  кадра, сталним стручним 
усавршавањем наставника; 

3. Наставити  са  успешном   реализацијом   активности  из  Програма   за  
заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања;  

4. Појачати  рад ваннаставних активности, обухватити већи број ученика 
и помоћи деци у проналажењу и препознавању својих специфичних интересовања и 
способности; 
 5.  Покушати обезбедити средства за комплетну реконструкцију канализационе 
мреже и замену столарије у  ИО Доњи Добрић; 

6. Наставити промоцију школе путем  интернет презентације, као и са 
штампањем школског листа(прављење школског листа у електронској форми); 
 7. Покушати обезбедити средства за организовање семинара; 
 8. Даље наставити са имплементацијом програма Професионална оријентација 
на прелазу у средњу школу укључивањем свих актера који имају утицај на процес 
доношења одлука при избору занимања: родитељи, наставници, стручни сарадници, 
лекари, стручњаци при Националној служби за запошљавање и други; 
 9. Још више јачати васпитни рад у школи и проналазити начине успешне 
комуникације са децом, појачати примену програма превeнције, малолетничке 
деликвенције, превенције болести зависност и опасности од секти; 
 10. Даље наставити са успешно започетом реализацијом инклузивног 
образовања. 

11. Интензивирати сарадњу са родитељима и радити на њиховом већем 
ангажовању у вези питаа живота и рада школе. 

 
 
Мисија школе 
 
Ми смо школа која негује савремену наставу, љубав, хуманост, пријатељство, 

разумевање и међусобно поштовање на релацији наставник- ученик-родитељ. 
 

Визија школе 
Желимо да постанемо школа која константно унапређује наставни процес кроз 

перманентно стручно усавршавање, промовише успехе ученика и примере добре праксе 
инклузивног образовања. 

 
 
 



УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 
 

3.1.Материјално-технички ресурси 
 
У овој школској години настава и сви облици ваннаставних активности 

реализоваће се у постојећим школским објектима  и школским теренима. 
Школа поседује школске зграде у матичној школи и издвојеним одељењима 

Чокешина, Ново Село, Доњи Добрић и Стража. 
Настава у матичној школи се изводи у класичним учионицама којих има 22. 

Опремљени су кабинети за ликовну културу, музичку културу, ТИО, кабинет за 
информатику и рачунарство, кабинет за географију, физику, хемију и једна 
мултимедијална учионица. Сва издвојена одељења поседују фискултурне терене. 

 
3.1.1.  Објекти за образовно-васпитни рад у школским згадама 
 
  

ОБЈЕКТИ ЗА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД  У ШКОЛСКИМ ЗГРАДАМА 

Ред. Намена простора 
Број Површина 

број просторија м2 
1 Учионице опште намене (класичне)   13 682,56 
2 Специјализоване учионице (физика, 

географија, информатика, ликовно, 
 Музичко, хемија и мултимедијална) 

   6 235,53 

3 Кабинет за ТИО са припремном просторијом  1 50,40 
4 Учионица одељења са посебним 

потребама 
    

1 
 

15 
5 Учионица за предшколско васпитање   1 46,20 
6 Библиотека     1 40,36 
   УКУПНО    23 1072,23 

    
ОСТАЛЕ ПРОСТОРИЈЕ У ЗГРАДИ 

  

Ред. Намена простора Број Површина 
број просторија м2 

1 Наставничка канцеларија    1 45,51 
2 Канцеларија директора и помоћника 

директора 
   1 14,58 

3 Канцеларија секретара  1 14,58 
4 Канцеларија за администрацију    1 14,58 
5 Канцеларија педагога    1 10,59 
6 Канцеларија социјалног радника   1 10 
7 Кухиња      1 39,06 
8 Архива      1 21 
9 Спремиште     3 28 
10 Ходници, холови,  степеништа, ВЦ    12 1088,5 
11 Котларница     1 100,9 
   УКУПНО    13 1769,21 

 
 
 
 
 
 
 



ПРОСТОРИЈЕ У ИЗДВОЈЕНИМ ОДЕЉЕЊИМА 

СТРАЖА 

Ред. Намена простора 
Број Површина 

број просторија м2 
1 Учионице      2 106,60 
2 Специјализована учионица за предшколско васпитање 1 17,5 
3 Кухиња    1 11.55 
4 Трпезарија      1 49,20 
5 Ходник, ВЦ      1 58,04 
  УКУПНО   6 267,84 

ДОЊИ ДОБРИЋ 

Ред. Намена простора 
Број Површина 

број просторија м2 
1 Учионице      2 109,2 
2 Специјализована учионица за предшколско васпитање 1 18,36 
3 Канцеларија 1 15 
4 Кухиња са трпезаријом    1 67,20 
5 Ходник, ВЦ      1 97,56 
   УКУПНО    6 306,28 

НОВО СЕЛО 

Ред. Намена простора 
Број Површина 

број просторија м2 
1 Учионице      2 93,60 
2 Специјализована учионица за предшколско васпитање 1 26,88 
3 Канцеларија 1 10,24 
4 Кухиња са трпезаријом    1 17,40 
5 Ходник, ВЦ      1 35,38 
   УКУПНО    6 183,46 

ЧОКЕШИНА 

Ред. Намена простора 
Број Површина 

број просторија м2 
1 Учионице      2   102 
2 Канцеларија 1 11,55 
3 Ходник, ВЦ      3 89 
   УКУПНО    6 120,74 

 
 Опрема - намештај 

Опремљеност школе намештајем је и даље незадовољавајућа.  
У издвојеним одељењима је такође дотрајао школски намештај (клупе везаног 

типа).  
Током септембра од Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

стигао је допис са обрасцима за пријаву пројеката за 2017. годину у оквиру програма 
расподеле инвестиционих средстава. Рок за достављање пријава за пројекте је 15. 
октобар 2017. године. Школа ће и ове године конкурисати за реконструкцију 
санитарних чворова у ИО Доњи Добрић и набавку гимнастичких справа (централна 
школа). 
Промене у току школске године 
 



 У оквиру активности за унапређивање хигијенских, еколошких и естетских 
услова рада школе урађено је следеће: 
у ИО Ново Село:  

- У току је реализација пројекта уређења школског дворишта 
- Учионице су прекречене  

у ИО Чокешина:  
- Реализован је пројекат терена за мале спортове 
- Увођење грејања у ИО Чокешина 

у ИО Доњи Добрић:  
- Урађена пројектна документација за централно грејање, 
- У току је израда документације за учионицу за предшколско 

У матичној школи: 
- кречење фасаде школе и фарбање ограде  
- опремљен кабинет географије, физике и хемије 
- за наставу физичког васпитања набављени спортски реквизити 
- за кабинет хемије набављене лабораторијске посуде и материјал 
- опремљена мултимедијална учионица 
- адаптирана нова просторија за педагога и помоћника директора 
- сређивање тоалета на другом спрату старог дела школе 

 
 Наставна средства 

Опремљеност школе наставним средствима ове школске године је боља у 
односу на претходну школску годину, али је још увек далеко од 
задовољавајућег.Захваљујући МПНТР наша школа је кроз пројекат опремања кабинета 
хемије, физике и биологије, добила наставна средства за поменуте кабинете.  
 
    Ресурси локалне средине 
 

Друштвени амбијент, остваривање образовно-васпитног рада у објектима ван 
школске зграде. 

   
ОБЈЕКТИ ЗА 

КОРИШЋЕЊЕ РАЗРЕДИ ВРЕМЕ 
КОРИШЋЕЊА 

Библиотека "Вук 
Караџић" Лешница I - VIII Током целе 

године 

Канцеларија за младе 
Лешница I - VIII Током целе 

године 

Дом културе I - VIII Током целе 
године 

Спортски терен ФК 
"Борац" I - VIII Током целе 

године 
 
Финансирање рада школе  
 
Школа се финансира из буџета Републике Србије и локалне самоуправе града Лозница. 

 



РАДНИЦИ ШКОЛЕ 
 
 Директор и  помоћник директора 
 
Ред.
бр. Презиме и име  Радно место Стручна 

спрема 

Године 
радног 
стажа 

 
Лиценца 

1. Ђокић Драган  директор VII 13 да 
2. Богдан Маравић  помоћник директора VII 6 да 

* Радно време: од 7,00 - 15,00 час.  
 
3.2.2. Наставници разредне и предметне наставе 
 
Ред
бр.                   ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 

                    НАСТАВНИКА 
ОДЕЉЕЊЕ* 
ПРЕДМЕТ 

Недељни 
фонд часова 

обавезне 
наставе 

Степен 
стручности 

Године 
радног 
стажа 

Лиценц
а 

1 Ољачић Новка, наст. раз. наставе I-1* 20 VII 28 Да 
2 Лучић Биљана, проф. раз. наставе I-2* 20 VII 22 Да 
3 Костић Раденка, наст. раз. наставе I-3,III-3* 20 VI 30 Да 
4 Јевтић Милена, наст. раз. наставе I-4,II-4* 20 VI 34 Да 
5 Павловић Славиша, проф. раз. наставе I-5* 20 VII 21 Да 
6 Антонић Весна, наст. раз. наставе I-6/ III-6* 20 VII 27 Да 
7 Искић Видоје, наст. раз. наставе  II-1* 20 VI 34 Да 
8 Искић Драгица наст. раз. наставе IV-6 20 VI 34 Да 
9 Добрић  Станица, наст. раз. наставе II-2* 20 VI 38 Да 

10 Тадић Звездан, проф. раз. наставе II-3,IV-3* 20 VII 28 Да 
11 Михаиловић Верица, наст. раз. наставе II-5* 20 VI 29 Да 
12 Милићевић  Мирјана, наст. раз. наставе II-6* 20 VII 16 Да 
13 Тадић Драгослав, проф.раз.наставе III-1* 20 VII 40 Да 
14 Павловић  Драгица, наст. раз. наставе III-2* 20 VI 34 Да 
15 Милинковић  Мирослава,наст.раз.наставе III-4,IV-4* 20 VI 32 Да 
16 Росић Миленка, проф. раз. наставе III-5* 20 VII 28 Да 
17 Митровић Милица, наст. раз. наставе IV-1* 20 VI 29 Да 
18 Мандић Милена, проф. раз. наставе IV-2* 20 VII 32 Да 
19 Лазаревић Мирјана, наст. раз. наставе IV-5* 20 VI 26 Да 
20 Танасић Јована, наст. српског јез. српски језик 

5/1,2,3                      8/1 19 VI 3 Да 

21 Богдановић Гордана  проф српског јез. 
српски језик 

6/1*,                        
7/1,2,3 

16 VII 11 Не 

22 Петровић  Светлана, проф. спског јез. српски језик 
6/2,3,4                   8/2,3* 20 VII 19 Да 

23 Андрић Снежана, наст. енглеског  
енгл. jезик 
3/1,2  4/1,2,  

ПП        7/2,3    8/1,2,3     
20 VI 28 Да 

24  
Горданић 

 
Радмила, проф. Енглеског 

енгл. језик 
1/4-4/4, 1/1 ,1/2 ,2/1 2/2,      

5/1    6/3,4      7/1 
20 VII 22 Не 

25 Јовановић Мирјана, проф. Енглеског 
енгл. језик 

1/3-4/3, 1/5, 1/6-4/6,  
5/2,3   6/1,2 

20 VII 13 Да 

26 Васић                  Мирјана, проф. француског                5/1,2      7/1,2,3      8/1,2 14 VII 8 Да 
27 Јаћимовић Весна, проф. француског јез. 5/3       6/1,2,3       8/3 

Спец. одељење 14 VII 12 Да 

28 Васић Душан, проф. музичког 
муз.културa 

5,6,7,8 разред 
хор и оркестар 

16+4 VII 17 Да 

29 Петровић Гордана, наст. лик. кул. 5,6,7,8 разред 16 VI 17 Да 



30 Ђурђевић  Весна, проф. историје     6/1,2,3,4 
7/1,2,3       8/1*,2,3 20  

VII 19 Да 

31 Тривковић Дијана, проф. историје 5/1 1 VII 13 Да 

32 Карапанџић 
 
Драгана, проф. географ. 
                   

географија 
6/1,2,3,4     7/1,2,3 

8/1,2,3 
20 VII 21 Да 

33 Николић Миодраг, проф. географ. географија 
5/1,2,3 3 VII 28 Да 

34 Митрић  Зоран, професор физике 
физика 

6/1,2,3, 4   7/1*,2,3,   
8/1,2,3 

20 VII 23 Да 

35 Вујанић Данијела, дипл.инг. 
архитектуре 

математика 
5/1*,3,         6/1,3 16 VII 11 Не 

36 Стефановић   Борис, проф.раз.наставе математика 
5/3         8/1,2,3 16 VII 4 Да 

37 Бељац Гордана, машински 
инжењер 

математика 
6/2,4         7/1,2,3 20 VII 31 Не 

38 Живановић Томислав, наст. биологије 
биологија 

5/1,2,3                    
6/1,2,3, 

7/3                 8/1,2,3 

22 VI 38 Да 

39 Љиљана Гавриловић, проф. 
Биологије** 

Биологија 
7/1,2 4 VII 0 Не 

40 Јеремић Ивана, проф. хемије Хемија 
7/1,2,3, 8/1,2,3 12 VII 4 Да 

41 Ивановић Спасенија, проф. техничког 
образовања 

ТиО 
5/1,2,3  6/1,2,3,4* 

7/1,2,3 
20 VII 15 Да 

42 Перишић Светислав, проф. физичког 5/3, 8/1,2,3 9 VII 15 Да 
43 Живковић Марко, проф. физичког 5/1,2,3   6/3   8/1 10 VII 5 Не 

44 Симић Јасмина, проф. Физичког 
Физичко, изабрани 

спорт 
5/2*   6/2,4, 7/1,2,3 

20 VII 11 Да 

45 Југовић Милан, историја Историја  5/2,3 
Грађанско 1+4 VII 3 Не 

46 Лазић Славиша, вероучитељ 
1/5, 2/5, 3/5, 4/5 
1/6-3/6, 2/6-4/6, 

5/1,2,3,    6/1    7/1,2,3 
14 VI 3 Не 

47  
Јевтић 

 
Марија, вероучитељ 

1/1,1/2, 2/1,2/2 3/1, 3/2, 
4/1, 4/2, 1/3-3/3, 2/3-4/3, 

1/4-3/4, 2/4-4/4  ПП 
6/2,3       8/1,2,3 

18 VI 16 Не 

48 Maравић 
Богдан, проф. информат. 
                техничко 
образовање 

ТиО 8/1,2,3 
групе 8. разред 

8/1,2,3 
6+4 VII 6 Да 

49 Илић Драгана, дипл.дефектолог    Специјално одељење 19 
 

VII 5 
 

Не 

50  Костадиновић Слободан струковни 
инжењер 

Инф. и рачунарство 
5/1,2,3    6/1,2,3,4    

7/1,2,3 
13 VI 4 Не 

51 Петковић Бранка, проф. Енглеског II-5, III-5, IV-5 6 VII 3 Да 

 *  одељењско старешинство 
      **  Љиљана Гавриловић мења запослену Ивану Васић која је на породиљском 
боловању 
      **  Милићевић Мирјана мења запослену Коловић Славицу која је на породиљском 
боловању 
 
 



Наставници предметне наставе који раде у више школа 
 
Ред.
бр. Презиме и име  Радно место Школа Стручна 

спрема 
 % 

ангажовања 
1. Љиљана Гавриловић  проф. биологије ОШ “Краљ А. Карађорђевић“ VII 80% 
2. Лазић Славиша  вероучитељ ОШ “Краљ А. Карађорђевић“ VI 20% 
3. Јаћимовић Весна  проф. Фран. јез. ОШ „Вера Благојевић“ VII 33% 
4. Перишић Светислав  проф. физичког ОШ „Анта Богићевић“ VII 55% 
5. Живковић Марко  проф. физичког ОШ „Жикица Јовановић Шпанац“ VII 20% 
6. Тривковић Дијана  проф. историје СШ „Техничка“ VII 95% 
7. Николић Миодраг  проф. географ ОШ „Свети Сава“ VII 85% 
8. Петровић Гордана  наст. лик. кул ОШ „Вера Благојевић“ VI 20% 
9. Богдановић Гордана  Проф.српс.јез. Гимназија VII 22% 

10. Југовић Милан проф. историје 
СШ „Свети Сава“, Економска 
школа VII 10% 

ОШ „Јован Цвијић“ 25% 

11. Слободан  
Костадиновић  дипл. менаџер ОШ „Вук Караџић“ VI 22% 

ОШ „Јован Цвијић“ 25% 
 
Стручни сарадници 
 
Ред
.бр. Презиме и име  Радно место Стручна 

спрема 
Године радног 

стажа 
 

Лиценца 
1. Павловић Душко социјални рад VII 33 да 
2. Марковић Драгана педагог VII 2 не 
3. Ђурђевић Мирјана библиотекар VII 22 да 

 * Радно време : од 7,00 - 15,00 час.  
 * Педагог: 1. смена од 7,00 - 15,00;  2. смена од 10,00 - 18,00 часова 

 
Административни радници 
Ред. 
бр. ПРЕЗИМЕ 

РАДНИКА 
ИМЕ 

РАДНИКА 
РАДНО 
МЕСТО 

ОБИМ 
ПОСЛОВА 

СТЕПЕН 
СТРУЧНОСТИ 

ГОДИНЕ 
РАДНОГ 
СТАЖА 

1 Ерић Дуња секретар 100% VII 26 
2 Мирковић Смиљана шеф рачуноводства 100% IV 29 
3 Тинтеровић Невена Финансијско-админ. сарадник 100% IV 17 

 * Радно време : од 7,00 - 15,00 час 
Помоћно особље 
Ред.
бр. 

ПРЕЗИМЕ ИМЕ РАДНО ОБИМ СТЕПЕН ГОДИНЕ 
РАДНОГ 
СТАЖА РАДНИКА РАДНИКА МЕСТО ПОСЛОВА СТРУЧНО

СТИ 
1 Андрић Миломир ложач 100% III 13 
2 Бошковски Јелена помоћни радник 100% I 18 
3 Тошић Драга помоћни радник 100% I 22 
4 Кузмановић Драган помоћни радник 100% I 5 
5 Катанић Стојанка сервирка 100% II 37 
6 Кузмановић Миливоје домар 100% III 34 
7 Кузмановић Милисав помоћни радник 100% I 35 
8 Марковић Марко ложач 100% II 36 
9 Мићановић Драгана помоћни радник 100% I 16 

10 Стевановић Гордана помоћни радник 100% I 23 
11 Тадић Светлана помоћни радник 100% I 13 
12 Николова Миланка помоћни радник 100% I 20 
13 Андрић Стојанка помоћни радник 100% I 2 



 ПОДАЦИ О УЧЕНИЦИМА 
 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 
 
Централна школа 

Разре
д 

Одељење и број ученика 
Свег

а 1.одељењ
е 

2.одељењ
е 

3.одељењ
е 

4.одељењ
е 

5.одељењ
е 

6.одељењ
е 

1.раз. 19 19 7 11 12 4 72 
2.раз. 23 26 6 4 8 13 80 
3.раз. 29 30 4 11 7 9 90 
4.раз. 16 18 5 5 12 6 62 

1-4. разреда 304 
5.раз. 23 22 21    66 
6.раз. 24 23 23 23   93 
7.раз. 24 24 24    72 
8.раз. 26 25 25    76 

5-8. разреда 307 
Одељ. са 

посеб.потребама 1 одељење 4 

1-8. разреда 615 
Издвојена одељења 

Издвојено одељење у Чокешини Издвојено одељење у Новом Селу 
Разред Број ученика Разред Број ученика 

I3 7 I4 11 
II3 6 II4 4 
III3 4 III4 11 
IV3 5 IV4 5 

Свега 22 Свега 31 
Издвојено одељење у Д.Добрићу Издвојено одељење у Стражи 

Разред Број ученика Разред Број ученика 
I5 12 I6 4 
II5 8 II6 13 
III5 7 III6 9 
IV5 12 IV6 6 

Свега 39 Свега 32 
С п е ц и ф и к а ц и ј а 
 

Школа или одељење Бр.одељења Бр. ученика 
Матична школа 22 491 
Издвој. одељ. Чокешина 2 22 
Издвој. одељ. Ново Село 2 31 
Издвој. одељ. Д. Добрић 4 39 
Издвој. одељ. Стража 3 32 

С В Е Г А 33 615 
 
 
 



 Кретање броја ученика – 10 година уназад 

Школска година Укупан број ученика у школи 
(матична школа и ИО) 

2008/2009 753 
2009/2010 736 
2010/2011 714 
2011/2012 677 
2012/2013 661 
2013/2014 656 
2014/2015 624 
2015/2016 625 
2016/2017 626 
2017/2018 616 

 
 

Обавезни изборни предмети, изборни предмети и страни језици 
 

У овој школској години у 5, 6, 7. и 8. разреду изводиће се изборни програми - 
Информатика и рачунарство и Хор и оркестар. 

Реализација ће се одвијати по посебном распореду - један час седмично, по 
групи, током школске године. 

Обавезни изборни предмети: 
Предмет Разред Број група Број часова 

Грађанско васпитање V, VI, VII и 
VIII 4 144 

Веронаука Од I до VIII 
разреда 29 1044 

 
Изборни предмети: 
Предмет Разред Број група Број часова 

Информатика и 
рачунарство 

V, VI, VII и 
VIII 17 604 

Хор и оркестар V, VI,VII и VIII 
разред 4 142 

Народна традиција I, II, III и IV 9 324 
Од играчке до рачунара I, II и III 4 144 
Чувари природе I,II, III и IV 10 360 
 

Страни језици: 
Предмет Разред Број група Број часова 

Енглески језик Од I до VIII 
разреда 33 1188 

Француски језик V, VI,VII и VIII 
разред 13 432 

 
 
 
 
 



Услови друштвене средине 
 
а) Ученици путници 

Р а з р е д 

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

2 2 5 4 13 31 43 45 43 162 175 
 

б)Ученици чији родитељи примају социјалну помоћ од Центра за  
                                социјални рад у  Лозници 

Р а з р е д 
I II III IV I-IV V VI VII VIII V-VIII I-VIII 
8 9 9 6 32 6 12 9 7 34 66 

 
в)Стамбени услови 

Раз- 
ред 

Број  
уче- 
ника 

ИМАЈУ КУЋУ ИМАЈУ СТАН ПОДСТАНАРИ 
довољна 

квадратура 
недовољна 
квадратура 

довољна 
квадратура 

недовољна 
квадратура 

довољна 
квадратура 

недовољна 
квадратура 

I 73 65 6   2  
II 81 79 1   1  
III 91 89 2     
IV 62 60 2     
V 66 59 6   1  
VI 93 90 3     
VII 72 69 3     
VIII 77 70 7     
Уку
пно 615 581 30   4  

 
II 81 14 18 65 56 1 5 1 2 
III 91 22 26 67 61 / 4 2 / 
IV 62 15 8 42 49 4 2 1 3 
V 66 10 17 52 46 1 / 3 3 
VI 93 25 34 64 58 1 1 3 / 
VII 72 26 29 42 39 1 2 3 2 
VIII 77 16 23 58 51 2 2 1 1 
Укупно 615 139 175 449 409 12 18 15 13 

 
Здравствени услови ученика 

 
а) Ученици са посебним потребама   
 

Р а з р е д 
I II III IV I-IV V VI VII VIII V-VIII I-VIII 
1 3 1 / 5 2 / 5 1 8 13 

 
 
 
 



УСЛОВИ И ПРОБЛЕМИ ЖИВОТА И РАДА УЧЕНИКА У ШКОЛИ 
 

 а)  предности наше школе 
 

 - Традиција дуга преко 170. година у образовању и васпитању ученика 
 - Стручан наставни кадар 
 - Стално стручно усавршавање 

- Реализовано преко 25 пројеката у последњих 7 година 
 - Систем подршке ученицима из осетљивих група 
 - Примери добре праксе ИО 
      - Солидна опремљеност кабинета (физике, географије, хемије, музичке културе, 
ликовне културе и информатике) 

- Одвијање наставе у мултимедијалном кабинету са интерактивном таблом 
 - Одвијање наставе у новој фискултурној сали 
      - Изузетна сарадња са Саветом родитеља, Школским одбором, Локалном     

самоуправом, ШУ Ваљево и МПНТР 
 

б) слабости у раду 
 

- Недовољна опремљеност наставним средствима 
- Ограничен радни материјал за креативне радионице 
- Оскудан број спортских реквизита 
- Лош материјални положај ученика 

 
ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ  

 
Организациона структура школе и руковођење 
 

Образовано васпитни рад организован је по утврђеном плану и програму и 
одвија се у 19 одељења млађих разреда (од тога 11 у издвојеним одељењима) и 13 
одељења старијих разреда. У школи постоји и 1 одељење ученика са посебним 
потребама. Настава се одвија по одељењима која просечно броје по 19 ученика а 
допунска, додатна настава и секције изводе се по групама.  

Дежурство у школи 
 
У циљу организованијег и ефикаснијег одвијања укупног радног процеса и свих 

педагошких и образовних активности са ученицима, утврђује се обавезан фонд часова 
дежурства за све наставнике. Наставници дежурају у смени у којој имају часове, уз 
помоћ ученика. 

Дежурни наставници су обавезни да воде књигу дежурства, прате реализацију 
свих активности, усмеравају ученике - на ред  и дисциплину, помоћне раднике - на 
неопходне интервенције у одржавању хигијене, домара школе - на хитне и неодложне 
послове поправки и контролишу и усмеравају дежурне ученике. Такође, дежурни 
наставници су дужни да воде рачуна о распореду звоњења , усмеравају родитеље  и 
странке код лица код којих су пошли, интервенишу у случају непотребних посета и 
ометања рада у школи од стране непознатих лица. 

У школском објекту,  у приземљу - дежурају по  један наставник и помоћни 
радник,  на спратовима - по један наставник, а учитељи - дежурају на сваком спрату по 
један. 



Дежурство обављају ученици седмих, осмих, трећих и четвртих разреда. 
Дежурство ученика се одвија по истом принципу и са скоро истим задацима као и 
дежурство наставника. Ученици дежурају у својој смени а за недолазак ученика на 
дежурство одговорне су одељењске старешине. За њихово ажурно и марљиво обављање 
дежурства сматрају се одговорним дежурни наставници и одељењске старешине. 
Постављањем видео надзора у новој школској зради  знатно је  олакшано дежурство и 
ученика и наставника. 

Распоред дежурства наставника налази се на сваком спрату школе, а ученици 
дежурају по азбучном реду из одељењског дневника, од првог до другог одељења 
(млађи разреди) односно од првог до четвртог одељења (старији разреди) и тако у круг. 
Дежурни наставници и ученици  воде књигу дежурства. 

У дежурство су укључени и помоћни радници.  
 
Рад ученичке библиотеке 
 
Ђачка библиотека је смештена у приземљу старе школе. Сви ученици  и 

наставници школе су чланови школске библиотеке. 
Током прошле школске године акцијом МПНТР у све основне школе су 

обогатиле своје књижевне фондове, том приликом школа је добила 666 нових наслова. 
Тако да библиотека тренутно броји 11.536 књига.   

Радно време библиотеке је од 7,00 до 15,00 часова. 
 

КРАТАК ПРЕГЛЕД 
 

Образовно-васпитни рад организован је по утврђеном плану и програму и 
одвијао се у укупно 33 одељење. Од тог броја 32 одељења је у редовној настави и 1 
одељење ученика са посебним потребама. 

У редовној настави  млађи разреди су бројали 20 одељења, а старији 13. Сви 
старији разреди наставу су похађали у матичној школи, као и одељење са посебним 
потребама, док се за млађе разреде настава организовала и у издвојеним одељењима. 

 
У издвојеним одељењима школе у Чокешини, Новом Селу и у Стражи настава се 

реализује у комбинованим одељењима. Укупан број ученика у редовној настави у 
септембру износио је 616 и 4 ученика(за једног ученика првог разреда је реализована 
кућна настава) у одељењу  са посебним потребама. 

 
Дакле, од укупног броја ученика наставу је у издвојеним одељењима похађало 124 
ученика, а у матичној школи 492 ученика. 

           Број ученика се у току школске године се мењао. Ученици који су мењали 
средину у току школске године углавном потичу из некомплетних породица, односно 
реч је о деци разведених родитеља који мењају пребивалиште, а разлог флуктације је и  
територијална удаљеноста - близина школе.  

 
 
 
 
 
 



АНАЛИЗЕ УСПЕХА И ВЛАДАЊА УЧЕНИКА ТОКОМ  ШКОЛСКЕ 2017/2018. 
ГОДИНЕ 

 
 

Успех ученика је разматран: 
- ИНТЕРНО: на часовима одељенске заједнице, часовима разредног старешине, 

родитељским састанцима, индивидуалној сарадњи са родитељима и сл; 
- КВАРТАЛНО: на седницама Одељенских и Наставничких већа, Школског 

одбора и на Савету родитеља; 
- ПОЛУГОДИШЊЕ: на седници Одељенских и Наставничких већа где је праћена 

детаљна анализа успеха и владања ученика. 
 

АНАЛИЗА УСПЕХА И ВЛАДАЊА УЧЕНИКА НА КРАЈУ I 
ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ 

 
 

      На основу извештаја одељенских старешина извршена је анализа успеха и владања 
ученика на крају I полугодишта школске 2017/2018. године. 
 
      I разред – 72 ученика  
 

- Описно оцењивање; 
- Реализовани су сви планирани часови обавезне наставе, изборне наставе, као и 

часови допунске наставе из српског језика и математике; 
- Сви ученици прати редован план и програм 
- Ученици су у задовољавајућој мери усвојили планиране садржаје из свих 

наставних предмета; 
- Ученици су заинтересовани за рад, учествују у активностима на часу, раду у 

групи, редовно извршавају обавезе у складу са могућностима, што се све може 
видети из продуката ученичких портфолија. 
На основу извештаја одељенских старешина извршена је анализа успеха и 

владања ученика на крају I класификационог периода школске 2017/2018. године. 
      I разред – 72 ученик + 1ученик који је уписан у специјалном одељењу. 
Описно оцењивање; 

Реализовани су сви планирани часови обавезне наставе, изборне наставе, као и 
часови допунске наставе из српског језика и математике; 

Сви ученици прате редован план и програм, осим 2 ученика са којим се у раду 
примењује ИОП; 

Ученици су у задовољавајућој мери усвојили планиране садржаје из свих 
наставних предмета; 

Ученици су заинтересовани за рад, учествују у активностима на часу, раду у 
групи, редовно извршавају обавезе у складу са могућностима, што се све може видети 
из продуката ученичких портфолија; 

 



 
Графиконски приказ успеха ученика млађих разреда 

 
Као што можемо да видимо у другом разреду имамо 80 ученика од којих њих 79 

(98,75%) има позитиван успех, један ученик има недовољан успех. У трећем разреду 
имамо 86 ученика и сви (100%) имају позитиван успех. У четвртом разреду имамо 62 
ученика од којих 62 (100%) ученика има позитиван успех. 99,33% ученика млађих 
разреда има позитиван успех, само 0,67% има недовољан. 

 
Један ученик похађа специјално одељење за ученика је организована кућна 

настава, наставу јој држи дефектолог, педагог иде једном месечно и учествује у 
развијању вештина, вежби које изводи дефектолог.  

 
 

Успех ученика на крају I класификационог периода школске 2017/2018. године (V 
– VIII разреда) 

V VI VII VIII
ПП

УКУПНО

66 94
72 76

4

31254 72
42 57

3

228
81.18 76.59 58.33 75 75 79.75

Укупан бр. ученика Укупно поз. успех %

 
Графиконски приказ успеха ученика старијих разреда 

 
У петом разреду имамо 66 ученика од којих њих 54 (81,18%) има позитиван 

успех, у шестом разреду имамо 94 ученика, а њих 72 (76,59%) има позитиван успех, у 
седмом разреду имамо 72 ученика и њих 42 (58,33%) има позитиван успех, у осмом 
разреду имамо 76 ученика и њих 57 (75%) има позитиван успех. У специјалном 

II III IV УКУПНО 

80 86 
62 

208 

79 86 
62 

207 

98,75 100 100 99,33 

Укупан бр. ученика 



одељењу имамо 4 ученика и њих троје је оцењено. Посматрано у глобалу имамо 312 
ученика, а 228 ученика са позитивним успехом или 79,75%.  

 
 
 

V VI VII VIII ПП УКУПНО

66 94 72 76
4

312

12 22 30 19 0
83

18,18 23,4 41,66 25
100

26,6

Укупан број ученика од 5. до 8.разреда који имају недовољан успех

Укупан бр. ученика Укупно недовољан успех %

Графички приказ укупног броја недовољних ученика 
 

 На основу анализе графикона можемо видети следеће: у петом разреду од 
укупно 66 ученика њих 12 (18,18%) има недовољан успех, у шестом разреду од укупно 
94 ученика њих 22 (23,4%) има недовољан успех, у седмом разреду од укупно 72 
ученика њих 30 (41,66%) има недовољан успех, у осмом разреду од укупно 76 ученика 
њих 19 има недовољан успех што чини 25%. У специјалном одељењу немамо 
недовољних ученика. На основу последњег ступца закључујемо да је укупно 83 
недовољних ученика или 26,6% од укупног броја ученика старијих разреда. 
 

 
На графикону је представљен укупан број недовољних оцена у петом разреду имамо 14 
недовољне оцене у шестом 51, у седмом 42 и у осмом 19. Што укупно представља 
126недовољних оцена. 
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Графички приказ недовољних оцена по наставним предметима 
  

Као што и сами можемо да видимо највише недовољних оцена имамо из 
математике 39, затим из историје 31, из географије 7, из физике 18, српског језика 17, 
из француског језика 13, енглеског језика 19, билологије 3, музичке културе 2 и 
информатике  5 и 9 недовољне оцене из хемије. 
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На графикону је представљен упоредни приказ позитивних и недовољних 

ученика, на предходним графиконима је извршена детаљнија анализа успеха 



ученика.Од 540 ученика од II  до VIII разреда 455 ученика имају позитиван успех, док 
84 ученика имају недовољан успех. Један ученик из специјалног одељења није оцењен. 

 
Васпитне мере које су спроведене су следеће: у петом разреду имамо 1УОС, у 

шестом разреду имамо 9 ООС, 2УНВ, у седмом разреду имамо 6ООС и 2УОС и 
6УНВшто је укупно, у осмом разреду имамо 3ООС. Посматрано сумарно стање је 
следеће:  18ООС, 3УОС, 8УНВ. 

 
Успех ученика на првом полугодишту 

2017/2018 
 

 На основу података које смо добили од разредних старешина извршена је 
анализа успеха ученика. 
 

Успех ученика млађих разреда 
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На основу података које смо добили од учитеља извршили смо анализу успеха ученика млађих разреда. Као што можемо да видимо 

36% ученика је остварило одличан успех, 34% је остварило вр.добар успех, 25% је остварило добар успех, 5% ученика је остварило довољан 
успех. Недовољних ученика није било. 

 
Просечна оцена ученика млађих разреда 

 

Разред 
Број 

учени
ка 

Одличн
и % Врло 

добри % Добри % Довољн
и % 

Недовољни 
Просечн
а оцена 
разреда 

Са I 
негативн

ом 
% 

Са II 
негативн

е 
% 

Са III 
негативн

е 
% 

Са IV 
негативн

е 
% 

Са више 
негативни

х 
% 

Укупно 
II разред 80 29 36,25

% 24 30,00
% 19 23,75

% 7 8,75
% 0 0,00% 0 0,00

% 0 0,00
% 0 0,00

% 0 0,00
% 3,90 

Укупно 
III разред 90 36 40,00

% 25 27,78
% 26 28,89

% 1 1,11
% 0 0,00% 0 0,00

% 0 0,00
% 0 0,00

% 0 0,00
% 4,00 

Укупнo 
IV резред 62 18 29,03

% 28 45,16
% 12 19,35

% 4 6,45
%   0,00% 0 0,00

% 0 0,00
% 0 0,00

% 0 0,00
% 3,97 

УКУПН
О 232 83 35,78

% 77 33,19
% 57 24,57

% 12 5,17
% 0 0,00% 0 0,00

% 0 0,00
% 0 0,00

% 0 0,00
% 3,96 



Као што можемо видети у табели у  другом разреду (80ученика) смо имали 29 ученика који 
су остварили одличан успех (36,25%), 24 ученика су остварила вр.добар успех (30%), 19 ученика је 
остварило добар успех (23,75%)  и 7 ученика су остварили довољан успех (8,75%). Укупан просек 
ученика другог разреда је вр.добар 3,9. 

Ученици трећег разреда (90 ученика) остварили су следећи успех: 36 ученик је остварио 
одличан успех (40%), 25 ученика је остварило вр.добар успех ( 27,78%), добар успех је остварило 26 
ученика (12,89%) и 1 ученик су остварио довољан успех (1,1%). Просечан успех ученика трећег 
разреда је вр.добар 4, 0. 

Ученици четвртог разреда (62 ученика) остварили су следећи успех: 18 ученика (29,03%) 
остварило је одличан успех, 28 ученика (45,16%) је остварило вр.добар успех, 12 ученика (19,35%) 
је остварило добар успех и четири ученика(6,45%) су остварили довољан успех. Успех ученика 
четвртог разреда је вр.добар 3,97.Укупна просечан успех ученика млађих разреда је вр.добар 3,96. 
 
 

На графикону је представљена просечна оцена наставних предмета у млађим 
разредима 
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Број изостанака за ученике млађих разреда 
 

 Укупан број оправданих изостанака 6918 
 Број изостанака по ученику 22,54 

 

Разред Број 
ученика Одлични % Врло 

добри % Добри % Довољ-
ни %  Просечна 

оцена 
разреда 

Са I 
негативном % Са II 

негативне % Са III 
негативне % Са IV 

негативне % Са више 
негативних % 

VI-1 24 5 20,83% 10 41,67% 4 16,67% 0 0,00% 2 8,33% 1 4,17% 1 4,17%   0,00%   0,00% 3,38 
VI-2 24 8 33,33% 8 33,33% 4 16,67%   0,00% 2 8,33% 1 4,17% 1 4,17%   0,00%   0,00% 3,67 
VI-3 23 5 21,74% 8 34,78% 5 21,74% 0 0,00% 1 4,35% 3 13,04%   0,00% 1 4,35%   0,00% 3,35 
VI-4 23 5 21,74% 10 43,48% 5 21,74%   0,00% 3 13,04% 2 8,70%   0,00%   0,00%   0,00% 3,70 

Укупно 
V 

разред 
94 23 24,47% 36 38,30% 18 19,15% 0 0,00% 8 8,51% 7 7,45% 2 2,13% 1 1,06% 0 0,00% 3,52 

V-1 23 3 13,04% 6 26,09% 11 47,83% 2 8,70% 0 0,00% 1 4,35%   0,00%   0,00%   0,00% 3,35 
V-2 22 6 27,27% 5 22,73% 8 36,36% 0 0,00% 2 9,09% 1 4,55%   0,00%   0,00%   0,00% 3,50 
V-3 21 5 23,81% 7 33,33% 8 38,10% 0 0,00% 1 4,76%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 3,71 

Укупно 
VI 

разред 
66 14 7,58% 18 27,27% 27 40,91% 2 3,03% 3 4,55% 2 3,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3,51 

VII-1 24 2 8,33% 6 25,00% 11 45,83%   0,00% 4 16,67% 1 4,17% 0 0,00% 0 0,00%   0,00% 3,00 
VII-2 24 1 4,17% 8 33,33% 10 41,67% 1 4,17% 4 16,67%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 3,04 
VII-3 24 3 12,50% 6 25,00% 10 41,67% 1 4,17% 3 12,50%   0,00%   0,00% 1 4,17%   0,00% 3,13 

Укупнo 
VII 

рaзред 
72 6 8,33% 20 27,78% 31 43,06% 2 2,78% 11 15,28% 1 1,39% 0 0,00% 1 1,39% 0 0,00% 3,06 

 
У петом резреду имамо 66 ученика од којих је 14 (7.58%) одличних, 18 ученика је остварило (27.27%), 27(40.91%) ученика је 

остварило добар успех, 2 довољних ученика(3.03%). На полугодишту је било 5 ученика који су имали недовољан успех. 
У шестом разреду је 94 ученика од којих је 23 (24.47%) одличних, 36 (38.3%) ученика је остварило вр.добар успех, 18 (19.15%) 

ученика је остварило добар успех. 17 ученика је остварило недовољан успех. 
У седмом разреду имамо 72 ученика, од којих је 6 (8.33%) ученика је одличних, 20 (27,78%) ученика вр.добрих, 31 (43,06%) ученика 

добрих, 2(2.78%) ученика остварило је довољан успех. 13 ученика је остварило недовољан успех. 



Процентуални приказ успеха ученика 
 
 

 
 

Успех ученика старијих разреда изгледа овако: одличних ученика у старијим разредима је 
одличних ученика има 15,76%, 29,9%, вр.добрих, је 34,73% ученика добрих је, 33%, довољних 20%, 
недовољних је 1,29% ученика у старијим разредима. 

 
Васпитне мере које су спроведене код ученика старијих разреда су следеће: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

16% 

31% 
35% 

1% 17% 

Успех ученика на полугодишту 

Одличних 

Вр.Добрих 

Добрих 

Довољних 

Опомена 
одељењског 
старешине   23 

Укор 
одељењског 
стрешине   3 

Укор 
одељењског 
већа   1 

Оправдани 
изостанци ученика 

Неоправдани 
изостанци ученика 

10700(5-8) 116(5-8) 

Укупан број изостанака по ученику од 5.до 
8.разреда 

36,75 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Табеларни приказ просека оцена наставних премета приказана према наставницима који предају одређени 
наставни предмет

Предмет Наставник Просечна Укупна просечна  
 оцена оцена 

Српски језик 
Танасић Јована 2,77 

2,95 Петровић Светлана 3,11 
Богдановић Гордана 2,97 

Енглески језик 
Горданић Радмила 3,10 

3,23 Јовановић Мирјана 3,46 
Андрић Снежана 3,14 

Француски језик 
Васић Мирјана 2,89 

3,21 
Аћимовић Весна 3,53 

Ликовна култура Петровић Гордана 3,85 3,85 
Музичка култура Васић Душан 3,68 3,68 

Историја 
Ђурђевић Весна 2,81 

2,98 
Трипковић Дијана 3,16 

Географија 
Карапанџић Драгана 2,88 

3,23 
Николић Миодраг 3,58 

Физика Митрић Зоран 2,82 2,82 
Хемија Јеремић Ивана 2,99 2,99 

Биологија 
Живановић Томислав 3,36 

2,95 
Васић Ивана 2,55 

Математика 
Југовић Ђорђе 2,67 

2,62 Бељац Гордана 2,58 
Вујанић Данијела 2,63 

ТИО 
Ивановић Спасенија 4,30 

4,04 
Маравић Богдан 3,79 

Информатика и рач. Слободан Костадиновић 3,89 3,89 
Хор и оркестар Васић Душан 4,34 4,34 

Физичко васпитање 
Симић Јасмина 4,34 

4,62 Перишић Светислав 4,81 
Живковић Марко 4,73 



Просечна оцена према наставним предметима 
 
 

0
1
2
3
4
5

2.95 3.23 3.21 3.853.68
2.98 3.23 2.822.992.95 2.62

4.04 3.894.344.62

Укупна просечна  оцена

 
Укупан број оправданих и неоправданих часова код ученика старијих разреда је следећи

Оправдани изостанци ученика Неоправдани изостанци ученика 

11954 (5-8) 136(5-8) 

Укупан број изостанака по ученику од 5.до 8.разреда 
36,75 
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Успех ученика

 
 

На графикону је представљен успех ученика од другог до осмог разреда 
 

Ученици другог разреда остварили су вр.добар успех 3,9, трећег разреда вр. добар 4,0, ученици 
четвртог разреда вр.добар 3,97.  Ученици петог разреда остварили су добар успех 3, 52, ученици шестог 
разреда остварили су добар успех 2,83, ученици седмог разреда су остварили добар успех 3,06, ученици 
осмог разреда остварили су добар успех 3,37. Ученици из специјално одељења остварили су добар успех. 
 

Анализа успеха ученика на крају трећег класификационог периода 
 

На основу извештаја одељенских старешина извршена је анализа успеха и владања ученика на 
крају III  класификационог периода школске 2017/2018. године. 
      I разред – 72 ученик + 1 ученик за који је у специјалном одељењу. 
 
Описно оцењивање; 

Реализовани су сви планирани часови обавезне наставе, изборне наставе, као и часови допунске 
наставе из српског језика и математике; 

Сви ученици прате редован план и програм, осим 1 ученика са којим се у раду примењује ИОП; 
Ученици су у задовољавајућој мери усвојили планиране садржаје из свих наставних предмета; 
Ученици су заинтересовани за рад, учествују у активностима на часу, раду у групи, редовно 

извршавају обавезе у складу са могућностима, што се све може видети из продуката ученичких 
портфолија; 

Један ученик похађа специјално одељење за ученика је организована кућна настава, наставу јој 
држи дефектолог, педагог иде  једном месечно и учествује у развијању вештина, вежби које изводи 
дефектолог.  



 
 

Ученици млађих разреда остварили су следећи успех: 
Од укупно 80 ученика другог разреда  80 (100%) ученика је остварило позитиван успех, три 

(3,34%) ученика су имала недовољне оцене.  У трећем разреду имамо 60 ученика и сви ученици (100%) 
су остварили позитиван успех. У четвртом разреду  имамо 62 ученика од тога њих 61(98,38%) има 
позитиван успех један ученик (1,62%) има недовољан успех. 

Успех ученика старијих разреда 

 
 

Ученици петог разреда остварили су следећи успех: од 66 ученика 53 ученика (80,3%) је 
остварило позитиван успех. Ученици шетог разреда остварили су следећи успех: од 94 ученика њих 75 
је остварило позитиван успех (79,78%). У седмом разреду имамо 72 ученика и њих 49 (68,55%) је 
остварило позитиван успех. У осмом разреду је 76 ученика од тога њих 57 (75%) је остварило 
позитиван успех. У специјалном одељењу имамо 4 ученика и сви(100%) су остварили позитиван 
успех. Посматрано у глобалу ученици старијих разреда остварили су следећи успех од укупно 312 
ученика 228(75,72%) ученика је остварило позитиван успех. 

 

II III IV УКУПНО 
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Укупан бр. ученика Укупно поз. успех 
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Укупан број ученика од 5. до 8.разреда који имају 
недовољан успех

Укупан бр. ученика Укупно недовољан успех %

 
 

 
 
На графикону је представљен процентуали приказ недовољних ученика. У петом разреду имамо 

13 ученика  који су имали недовољан успех, у шестом разреду смо имали 19 ученика који су имали 
недовољан успех, у седмом разреду смо имали 23 ученика са недовољним успехом и у осмом разреду 
смо имали 19 недовољних ученика. Посматрано на глобалном нивоу успеха ученика старијих разреда то 
изгледа овако од 312ученика њих 74 има недовољан успех што би представњало 39,75% недовољних 
ученика. 



 

 
 

Број недовољних оцена по разредима изгледа овако: у петом разреду има 13 недовољних оцена у шестом разреду 19 у седмом 23 и 
у осмом 19 недовољне оцене што укупно представња 74 недовољних оцена код ученика старијих разреда. 
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Укупан број недовољних оцена од 5. до 8.разреда 
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Број недовољних оцена према наставним предметима 



На графикону је представљен број недовољних оцена по наставним предметима као што можемо да видимо највише недовољних 
оцена имамо из математике 42, затим из историје 23, географије 16, српског језика 19, француског језика 4, физике 9, ТИО  2, из хемије 2, 
енглеског језика 8, информатике 6. 

 
На графикону је представљен упоредни приказ позитивних и недовољних ученика по разредима. 
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Упоредни приказ позитивних и недовољних оцена од 2 до 8 разреда 



На графикону су представљене васпитно-дисциплинске мере 
 
 

Успех ученика на другом полугодишту 

2017/2018 
 

На основу формулара који су попуниле разредне старешине добили смо следеће резултате. 
Успех ученика млађих разреда 
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Изречене васпитно-дисциплинске мере 
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Успех ученика на другом полугодишту 

Одличних 

Вр.Добрих 

Добрих 

Довољних 

Недовољних 



 
Као што можемо да видимо у млађим резредима немамо ученика који су имали недовољне оцене.  38% је одличних ученика, 36% 

ученика је остварило вр.добар успех, 23% ученика је остварило добар испех и 3% ученика је остварило довољан успех. 
 

Успех ученика млађих разреда 
 

Разред 
Број 
учен
ика 

Одлични % 
Врло 
добр

и 
% Добр

и % Довољн
и % 

Недовољни Просечн
а оцена 
разреда 

Са I 
негативно

м 
% 

Са II 
негативн

е 
% 

Са III 
негативн

е 
% 

Са IV 
негативн

е 
% 

Са више 
негативни

х 
% 

Укупно II 
разред 77 29 37,66

% 27 35,06
% 16 20,78

% 5 6,49% 0 0,00
% 0 0,00

% 0 0,00
% 0 0,00

% 0 0,00
% 4,04 

Укупно 
III разред 83 35 42,17

% 25 30,12
% 24 28,92

% 0 0,00% 0 0,00
% 0 0,00

% 0 0,00
% 0 0,00

% 0 0,00
% 4,18 

Укупнo 
IV резред 61 20 32,79

% 29 47,54
% 10 16,39

% 2 3,28%   0,00
%   0,00

% 0 0,00
% 0 0,00

% 0 0,00
% 4,10 

УКУПН
О 221 84 38,01

% 81 36,65
% 50 22,62

% 7 3,17
% 0 0,00

% 0 0,00
% 0 0,00

% 0 0,00
% 0 0,00

% 4,11 

 
 

У табели је приказан број ученика и успех који су остварили на другом полугодишту. У другом разреду имамо 29 одличних ученика 
37,66%, 27 ученика је остварило вр.добар 35,06%, 16 ученика је добро 20,78% и 5 ученик је довољано 6,49%. Просек другог разреда је 
вр.добар 4,04. У трећем разреду имамо 83 ученика 35 је одлично 42,17%, 25 ученика је вр.добро 30,12%, 24 ученика је добро 28,92%.  Просек 
трећег разреда је 4,18 вр.добар. У четвртом разреду имамо 61 ученика од којих је 20 одлично 32,79%, 29 вр.добро 22,58%, 10 ученика је 
добро 16,39% и 2 ученика је довољно 3,28%. Општи просек четвртог разреда је 4,06 вр.добар. Општи просек ученика млађих разреда је 4,10 
вр.добар. 

 
 
 
 

 
 
 
 



Просечна оцена ученика млађих разреда по наставним предметима 
 

Предмет 
Одељење Просечна 

II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 II-6 III-1 III-2 III-3 III-4 III-5 III-6 IV-1 IV-2 IV-3 IV-4 IV-5 IV-6  оцена 
Српски језик 3,56 3,80 3,50 3,75 3,12 3,62 3,96 3,75 3,25 3,18 3,57 3,55 4,12 3,78 3,20 3,75 3,50 3,33 3,57 
Енглески језик 3,78 4,11 4,33 4,25 3,87 4,08 4,10 4,20 4,00 3,36 4,29 3,66 4,25 3,83 3,40 4,00 3,83 3,50 3,94 
Ликовна култура 3,73 4,26 4,33 4,00 4,37 4,38 4,36 4,48 4,00 3,72 4,29 4,11 4,62 4,39 3,60 4,50 4,25 4,50 4,22 
Музичка култура 3,78 4,26 4,33 4,50 3,75 4,62 4,23 4,10 3,50 3,45 4,43 4,22 4,50 4,33 3,40 4,25 4,08 3,66 4,08 
Природа и друштво 3,47 3,80 3,83 4,00 3,25 3,62 3,96 3,62 3,25 3,00 3,86 3,22 4,43 3,44 3,20 4,00 3,25 3,83 3,61 
Изборни- Народна традиција       4,25 3,12         3,81 4,57   5,00 4,95   4,25 4,33   4,29 
Математика  3,47 3,61 3,83 3,50 3,37 3,54 4,00 3,55 3,25 3,00 3,86 3,11 4,00 3,39 3,00 3,75 3,66 3,16 3,50 
Изборни-Чувари природе 3,69 3,88 4,33     4,69 4,30 4,00       4,50     4,00     3,83 4,14 
Физичко васп. 4,47 4,80 4,33 5,00 4,25 4,69 4,93 4,48 4,50 4,45 4,57 4,77 4,87 4,78 4,00 5,00 4,83 4,95 4,65 
Владање  5,00 4,23 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 5,00   5,00 4,95 

 
 
 
 

Графички приказ просека оцена наставих предмета ученика млађих разреда 
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Табеларни приказ успеха ученика старијих разредa 

 
 

Разред Број 
ученика 

Одлич
ни % Врло 

добри % Добри % Довољ-
ни % 

Недовољни 
Просечна 

оцена 
разреда 

Са I 
негативном % Са II 

негативне % Са III 
негативне % Са IV 

негативне % 
Са више 
негатив

них 
% 

Укупно VI 
разред 94 28 29,79% 37 39,36% 20 21,28% 3 3,19% 6 6,38% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3,83 

Укупно V 
разред 66 19 28,78% 26 39,39% 21 31,82% 1 1,52% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3,92 

Укупнo VII 
рaзред 72 10 13,89% 29 40,28% 28 38,89% 4 5,56% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3,58 

Укупнo VIII 
рaзред 76 19 25,00% 21 27,63% 33 43,42% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3,66 

ПП 3   0,00% 1 33,33% 1 33,33%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 2,33 

УКУПНО 311 76 24,43% 114 36,66% 103 33,12% 8 2,57% 6 1,93% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3,53 



У табели је представљен успех ученика старијих разреда као што видимо у петом разреду 
је 66 ученика, укупно 19 одличних ученика или 28,78%, 26 ученик је вр.добар 39,39%, 21 ученик 
је добар или 31,82%, 1 довољна или 1,52%.  Општи успех ученика петог разреда је 3,92 вр.добар.  
У шестом разреду имамо 28 одличних ученика или 29,79%, 37 ученика је вр.добро или 39,36%,  
20 ученика је остварило добар успех или 21,28%, и 3 ученика имају довољан успех или 3,19%. 
Општи просек ученика је 3,83 добар. У седмом разреду имамо 10 одличних ученика или 13,89%, 
29 ученика је вр.добро или 40,28%, 28 ученика је добро или 38,89%, довољних има 4 ученика или 
5,56%. Општи просек ученика седмог разреда је  3,58 вр.добар. Ученици осмог разреда остварили 
су следећи успех 19 ученика је одлично или 25%, 21 ученик је вр.добар или 27,63%, 33ученика је 
остварило добар успех или 43,42%. Општи успех ученика старијих разреда је 3,53 вр.добар. 

 
 

Процентуални приказ успеха ученика 
 

 
 

 
Изостанци ученика 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Васпитне мере 
 

 
  
 
 
 
 

21% 

39% 

35% 

3% 
2% 

Успех ученика на полугодишту 

Одличних 

Вр.Добрих 

Добрих 

Довољних 

Оправдани изостанци 
ученика 

Неоправдани 
изостанци ученика 

15085 (5-7) 136(5-7) 

Укупан број изостанака по ученику од 5.до 
8.разреда 

62,85 

Опомена 
одељењског 
старешине 
9  

Укор 
одељењског 
стрешине   
20 

Укор 
одељењског 
већа   4 

Укор 
директора 
1 

Укор 
Наставничког 
већа 
1 



Приказ просека оцена по наставним предметима 
 

Предмет Наставник Просечна Укупна 
просечна 

оцена оцена 

Српски језик 
Танасић Јована 2,89 

3,08 Петровић Светлана 3,02 
Богдановић Гордана 3,34 

Енглески језик 
Горданић Радмила 3,24 

3,52 Јовановић Мирјана 3,76 
Андрић Снежана 3,57 

Ликовна култура Петровић Гордана 4,16 4,16 
Музичка култура Васић Душан 4,03 4,03 

Историја 
Ђурђевић Весна 2,92 

3,10 Југовић Милан 2,95 
Трипковић Дијана 3,44 

Географија Карапанџић Драгана 3,07 
3,19 

Николић Миодраг 3,31 
Физика Митрић Зоран 3,09 3,09 

Математика 
Стефановић Борис 3,06 

2,96 Бељац Гордана 2,66 
Вујанић Данијела 3,15 

Хемија Јеремић Ивана 2,87 2,87 

Биологија Драгана Михаиловић 3,65 
3,29 Љиљана Гавриловић 2,94 

ТИО Ивановић Спасенија 4,35 
4,26 Маравић Богдан 4,17 

Физичко васпитање 
Симић Јасмина 4,47 

4,60 Перишић Светислав 4,78 
Живковић Марко 4,56 

Француски језик Васић Мирјана 3,02 
3,28 Јаћимовић Весна 3,55 

Информатика и рач. Слободан 
Костадиновић 4,23 4,23 

Хор и оркестар Васић Душан 4,36 4,36 



 
На графикону је представљен просек по наставним предметима. Графикон је урађен 

на основу табеле. 
На крају школске године сви ученици који су полагали поправи испит су га 

положили.  
 
 

Успех ученика осмог разреда 
 

 
 

Графички је представљен успех ученика осмог разреда 
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Успех ученика 
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76 19 25 21 27,63 33 43,42 0 0 3,65 

пп
 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ук
уп но

 

77 19 25 21 27,63 33 43,42 0 0 0 

Успех ученика осмог разреда је представљен табеларно, одличних ученика је 19 или 
25%, вр.добрих је 21 или 27,63%, добрих је 33 или 43,42%. Један ученик специјалног 
одељења није оцењен.  

Сви ученици су изашли на завршни испит, осим ученика из специјалног одељења. 
 

 
Васпитне мере 

 
Опомена 
одељењског 
старешине    

Укор 
одељењског 
стрешине   6 

Укор 
одељењског 
већа  2 

Укор 
Наставничког 
већа 0 

 
 
Реализација часова припремне наставе за завршни испит 

 
Припремна настава за завршни испит за ученике осмог разреда реализована је током 

другог полугодишта од фебруара до маја, као и по завршетку школске године (две седмице 
пре полагања) 

 
Реализација часова припремне наставе за полагање поправних испита и разредног 
испита 

 
Припремна настава је почела 14. августа и трајала је до 19. августа. Поправни 

испити одржани су 19.Августа(за ученике од петог до седмог разреда). 
За учникцу 8.разреда организована је припремна настава из свих предмета јер је 

полагао разредни испит због великог бороја изостанака. Учениица се није појавила на 
полагању разредних испита, из тог разлога ученица није завршила основну школу. 

 
Припремна настава 

За ученике од петог до седмог разреда који ће бити упућени на поправни испит 
организоваће се у периоду од 13. до 19.08.2018. г., а за ученике осмог разреда  почетком 
јуна месеца 2018. год. 

Иницијално тестирање ученика 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања у оквиру пројекта Подршка школи 
након спољашњег вредновања припремио иницијалне тестове знања из математике и 



српског језика за ученике петог и седмог  разреда основне школе, који обухватају наставне 
садржаје претходног разреда, а усмерени су ка реализацији образовних стандарда.  

Тест из српског језика –  14. септембра за ученике V разред         14. септембра за ученике 
VII разреда                                       Тест из математике –       21. септембра за ученике V 
разреда        22. септембра за ученике VII разреда 

 
3.5. Награђивање и похваљивање ученика и наставника 
 

Према  одлуци  Наставничког  већа  похваљени  су  сви  ученици који су разред 
завршили са одличним успехом. Од укупног броја ученика у редовној настави са одличним 
успехом завршио је  ученик. 
            Награђени су ђак генерације, носиоци дипломе “Вук Караџић“, ученици који су 
освојили једно од прва три места на такмичењима и сви одлични ученици четвртог и осмог 
разреда. 
Носиоци дипломе «Вук Караџић»: 

1. Tеодора Поповић 8/1 
2. Рада Алимпић 8/1 
3. Ана Терзић 8/1 
4. Неда Ивановић 8/2 
5. Милица Горданић 8/3 
6. Урош Саватић 8/3 
7. Александра Лазаревић 8/3 

 
Носиоци посебних диплома: 
   
Српски језик 

1. Теодора Поповић 
2. Рада Алимпић 
3. Ана Терзић 
4. Тијана Саватић 

Математика 
1.      Милица Горданић 

 
Историја 

1.Теодора Поповић 
2. Нина Кладесић 
3. Неда Ивановић 
4.Тијана Тадић  
5.Милица Горданић 
6. Бојана Гундић 
7.Урош Саватић 

 
Географија 

1. Марија Николић 
2. Јован Тадић 
3. Урош Саватић 

 



Биологија 
1.    Марија Николић   
2.Милица Горданић 

  
Музичка култура 

1. Ана Терзић 
2. Рада Алимпић 
3. Александра Васић 
4. Нина Калдесић 
5. Тијана Тадић 
6. Николина Микић 

 
Физика 

1.   Милица Горданић    
Хемија 

1. Милица Горданић 
 

Ликовна култура 
1. Рада Алимпић 
2. Саво тошић 
3. Нина Калдесић 
4. Тијана тадић 

 
            На предлог комисије и Одељењског већа за ђака Генерације од стране 
Наставничког већа, проглашен је, једногласно, Милица Горданић 8/3 
 



Награђивање наставника 
  

За постигнуте резултате у раду са ученицима, у току школске 2017/2018. године, 
а на основу Правилника о похваљивању и награђивању ученика и 
наставника,  похваљени су и награђени вредносним поклон честиткама: 

         
Датум Такмичење Предмет Разред Име и презиме 

ученика 
Име и презиме 

Наставника 
Освојено 

место 
Награде 

наставницима 
19.10.2017. Општинско Стонитенис  Екипно дечаци Звездан Тадић 1  
19.10.2017. Општинско Стонитенис  Екипно девојчице Јасмина Симић 1  
19.10.2017. Општинско Стонитенис 4 Недељковић Дарко Звездан Тадић 1 1500 
19.10.2017. Општинско Стонитенис 4 Иван Радановић Звездан Тадић 2  
19.10.2017. Општинско Стонитенис 4 Урош Радановић Звездан Тадић 3  
19.10.2017. Општинско Стонитенис 5 Јована Враголић Јасмина Симић 1 1500 
19.10.2017. Општинско Стонитенис 8 Ива Буквички Јасмина Симић 3  
11.11.2017. Општинско TиО 6 Стефан Тадић Спасенија 

Ивановић 2 1500 

18.2.2018. Општинско Физика 5 Стефан Тадић Зоран Митрић 2 1500 

24.2.2018. Општинско Математика 5 Николина 
Глигорић Борис Стефановић 2  

24.2.2018. Општинско Математика 5 Милутин 
Ковачевић Борис Стефановић 3  

24.2.2018. Општинско Математика 3 Емилија Симић Драгица Павловић 2 1500 

24.2.2018. Општинско Математика 3 Раденка 
Стефановић Весна Антонић похвала  

3.3.2018. Општинско Хемија 7 Ана Јовановић Ивана Јеремић 2  
3.3.2018. Општинско Хемија 8 Милица Горданић Ивана Јеремић 2  
11.3.2018. Општинско Географија 7 Јована Јовић Драгана 

Карапанџић 2  

11.3.2018. Општинско Географија 8 Урош Саватић Драгана 
Карапанџић 2  

11.3.2018. Општинско Географија 8 Марија Николић Драгана 
Карапанџић 2  

10.3.2018. Општинско Књижевност 8 Теодора Поповић Јована Танасић *  
17.3.2018. Општинско Историја 8 Урош Саватић Весна Ђурђевић 1  
17.3.2018 Општинско Историја 8 Милица Горданић Весна Ђурђевић 3  
17.3.2018 Општинско Историја 8 Тијана Тадић Весна Ђурђевић 3  
17.3.2018 Општинско Историја 7 Јана Курдулић Весна Ђурђевић 3  
17.3.2018 Општинско Биологија 6 Михаило 

Влајковић 
Драгана 

Михаиловић 2  

17.3.2018 Општинско Биологија 8 Јован Тадић Драгана 
Михаиловић 3  

24.3.2018. Општинско 
Српски 
језик 5 Николина 

Глигорић Jована Танасић 3 1000 

24.3.2018. Општинско 
Српски 
језик 6 Михаило 

Влајковић 
Гордана 

Богдановић 2 1500 

24.3.2018. Општинско 
Српски 
језик 6 Кристина 

Стојановић 
Гордана 

Богдановић 3  

25.3.2018. Окружно Математика 5 Николина 
Глигорић Борис Стефановић 2 3000 

21.4.2018. Окружно Биологија 6 Михаило 
Влајковић 

Драгана 
Михаиловић 3 2000 

22.4.2018. Окружно Хемија 7 Ана Јовановић Ивана Јеремић 1 4000 



23.4.2018. Окружно Хемија 8 Милица Горданић Ивана Јеремић 1  
23.4.2018. Окружно Историја 8 Милица Горданић Весна Ђурђевић 3  
23.4.2018. Окружно Историја 8 Урош Саватић Весна Ђурђевић 2 3000 

28.4.2018. Окружно Географија 7 Јована Јовић Драгана 
Карапанџић 3  

28.4.2018. Окружно Географија 8 Урош Саватић Драгана 
Карапанџић 3 2000 

29.3.2018. Општинско 
Ликовна 
култура 6 Николина Пајић Гордана Петровић 2  

29.3.2018. Општинско1 
Ликовна 
култура 6 Кристине 

Стојановић Гордана Петровић   
13.5.2018. Општинско РЦТ 8 Тијана Тадић Весна Ђурђевић 2  
13.5.2018. Општинско РЦТ 8 Урош Саватић Весна Ђурђевић 3  
13.5.2018 Општинско РЦТ 8 Неда Ивановић Весна Ђурђевић 3  
30.4.2018. Окружно 

Ликовна 
култура 6 Николина Пајић Гордана Петровић 1 4000 

2.6.2018. Републичко Историја 8 Неда Ивановић Весна Ђурђевић 3 5000 
За наставнике и учитеље који су учествовали на такмичењима издвојена је следећа сума новца: 33 000 дин. 

 
 

Резултати ученика на завршном испиту 
 
Ове године је по пети  пут у основним школама организовано полагање 

завршног испита ученика осмих разреда за упис у  средње школе. На испит, у јуну, је 
изашао 75 ученика.. 

У односу на пробни тест, ученици су завршни урадили боље тест из Српског 
језика, док су тест из Математику и Комбинованог урадили знатно боље. Просечан 
број бодова из Српског језика на пробном је био 8,75 а на завршном 9,12, док је 
просечан број бодова на тесту из математике био 10,45 а на пробном 6,74. 
Комбиновани тест ученици на пробном су имали просечно 12,7 бод, а на завршном 
тесту 8,17.  
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На седницама Наставничког већа посебно се обраћа пажња на остварен успех 
ученика на класификационим периодима и на крају школске године као и на предлог 
мера које могу да се предузму да би се успех ученика побољшао. Педагог школе на 
почетку сваке школске године држи радионице и предавања на тему ,,Технике учења 
ученика“. 
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остварила резултате на нивоу просека Републике 
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ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 
 
Графички приказ опште организације рада школе: 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 СТРУЧНИ,  РУКОВОДЕЋИ,  УПРАВНИ    И  
                         САВЕТОДАВНИ  ОРГАНИ ШКОЛЕ 
 
-    Наставничко веће 
- Одељењска већа 
- Стручно веће за разредну наставу 
- Стручна већа за области предмета 
- Стручни актив за развојно планирање 
- Стручни активи за развој школског програма 
- Педагошки колегијум 
- Тим за самовредновање рада школе 
- Тим за заштиту ученика од насиља 
- Стручни тим за инклузивно образовање 
 
 

СТРУЧНИ ОРГАНИ 
 
 НAСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 
 

Наставничко веће школе чини 56 радник: 52 наставника у непосредној настави и 
3 стручна сарадника и директор школе. 

 
На седници Наставничког већа одржаној 31.8.2017. године директор је именовало 

чланове следећих комисија: 
 

 
1. КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ШКОЛЕ И ГОДИШЊЕГ 

ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 
- Драгана Марковић  
- Маравић Богдан  
- Ерић Дуња   
-Драгана Марковић  
2. КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ ИЗВЕШТАЈА О УСПЕХУ И ВЛАДАЊУ УЧЕНИКА 

- Драгана Марковић  
- одељењске старешине  

3. КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНУ И ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ 
а) разредна настава б) предметна настава 

- Јована Танасић - Милена Мандић 
- Васић Душан - Милица Митровић 

4. ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 
- Марковић Драгана   
- Ивановић Спасенија  
- Ђурђевић Весна  
- Симић Јасмина   

5. ПОДМЛАДАК ЦРВЕНОГ КРСТА 
- Павловић Душко  
- Добрић Станица  
- Лукић Драгана  
- Тадић Звездан  



6. КОМИСИЈА ЗА УРЕЂЕЊЕ ЕНТЕРИЈЕРА ШКОЛЕ 
- Ивановић Спасенија  
- Ђурђевић Мирјана  
- Петровић Гордана  
 

7. КОМИСИЈА ЗА САРАДЊУ СА УЧЕНИЧКИМ ПАРЛАМЕНТОМ 
- Весна Ђурђевић  
- Снежана Андрић  
- Светлана Петровић  
- Радмила Горданић  

8. КОМИСИЈА ЗА ЛИКОВНЕ И ЛИТЕРАРНЕ КОНКУРСЕ 
- Верица Михаиловић  
- Гордана Петровић  
- Гордана Богдановић  

9. КОМИСИЈА ЗА УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКЕ СРЕДИНЕ 
- Ивановић Спасенија  
- Кузмановић Миливоје, помоћни радник  
- Андрић Миломир, ложач  
- у издвојеним одељењима: учитељи и помоћни радници 

10. КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД ДНЕВНИКА 
а) разредна настава б) предметна настава 

-  Јасмина Симић - Славиша Павловић 
-  Гордана Петровић                                                                       - Милица Митровић 
- Радмила Горданић                                                                          - Драгица Павловић 

11. СПОРТСКО ДРУШТВО УЧЕНИКА 
- Перишић Светислав  
- Симић Јасмина  
- Марко Живковић  
- Звездан Тадић  

12. ВОЂЕЊЕ ЛЕТОПИСА ШКОЛЕ 
- Ђурђевић Мирјана  

13. ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА  ШКОЛЕ 
-Драган Ђокић  
-Мирјана Ђурђевић  
-Звездан Тадић  
-Драгана Марковић  
-Богдан Маравић  
-Видоје Искић  
-Биљана Лучић  

14. СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
-Драгана Лукић  
-Драгана Марковић  
-Мирјана Јовановић  
-Мирјана Милићевић  
-Радмила Горданић  
-Мирослава Милинковић  
-Зоран Митрић  
-Снежана Андрић  



15. ТИМ ЗА БОРБУ ПРОТИВ НАСИЉА 
-Душко Павловић  
-Драгица Искић  
-Драгана Карапанџић  
-Весна Ђурђевић  
-Данијела Вујанић  

16. ТИМ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 
-Драган Ђокић  
-Звездан Тадић  
-Драгана Лукић  
-Светлана Петровић  
-Ивана Јеремић  
-Драгана Марковић  

17. ТИМ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
-Драган Ђокић  
-Богдан Маравић  
-Славиша Павловић  
-Биљана Лучић  
-Слободан Костадиновић  

18. ТИМ ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА У ПРИЛАГОЂАВАЊУ ШКОЛСКОМ 
ЖИВОТУ (придошли ученици) 

-Душко Павловић  
-Драгана Марковић  
-Богдан Маравић  
-Разредне старешине  

18. ТИМ ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ БАЗУ ПОДАТАКА И САЈТ ШКОЛЕ 
-  Маравић Богдан  
-  Ивановић Спасенија  
-  Ерић Дуња  

20. ТИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРОЈЕКАТА 
- Маравић Богдан  
- Слободан Костадиновић  
- Драгана Илић  
 
 ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА 

Одељењска већа образују се ради разматрања и решавања питања извођења 
наставног и васпитног рада и других питања од интереса за одељење. 
Одељењско веће сачињавају наставници који изводе наставу у одређеном одељењу 

 
СТРУЧНО  ВЕЋЕ  ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ 
 
Стручно веће за разредну наставу -Mирослава Милинковић, руководилац већа 
Остали чланови тима:Сви наставници разредне наставе 
Сарадници у реализацији плана:Драгана Марковић стручни сарадник 
 
 
 
 



СТРУЧНО ВЕЋЕ  ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА 
 

Стручно веће за области предмета чине наставници који изводе наставу из 
групе сродних предмета. 

Основни задатак рада у стручном већу је стручно, методичко и педагошко 
усавршавање у циљу унапређивања наставе у целини. То се остварује на стручним 
састанцима већа, предавањима и саопштењима самих чланова или стручњака ван 
школе, мада је присутна  свакодневна размена искустава чланова већа. 
 
КОМБИНОВАНО  СТРУЧНО  ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ И ДРУШТВЕНИХ 
НАУКА  ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 

 
Стручно веће природних и друштвених наука (физика, биологија, хемија, географија и  
историја) 
Чланови тима: Драгана Марковић (педагог), Зоран Митрић (професор физике), Ивана 
Васић (професор биологије), Томислав Живановић (професор биологије), Драгана 
Карапанџић (професор географије) и Весна Ђурђевић (професор историје) 
 

СТРУЧНА  ВЕЋА 
Стручно веће наставника физичког васпитања 
руководилац стручног већа  - Јасмина Симић 
Остали чланови тима: Светислав  Перишић-наставник физичког вaспитања; Јасмина 
Симић -наставник физичког васпитања 
 
Стручно веће наставника математике 
руководилац стручног већа : Данијела Вујанић 
Остали чланови тима: Данијела Вујанић, Гордана Бељац, Борис Стефановић 
 
 Стручно веће наставника страног језика 
 руководилац стручног већа  - Весна Јаћимовић,  наставник француског језика 
Остали чланови тима: Мирјана Васић - наставник француског језика, Снежана Андрић- 
наставник енглеског језика, Радмила Горданић – наставник енглеског језика, Мирјана 
Јовановић наставник енглеског језика; 
 
Стручно веће наставника српског језика 
Одговорно лице: руководилац стручног већа  - Гордана Богдановић 
Остали чланови тима: Јована Танасић - наставник српског језика, Светлана Петровић 
наставник српског језика; 

 
 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ  
 

 Школски развојни план урађен је за период од пет година (2013-2018 године). 
Основ за израду Развојног плана  су нереализоване активности из претходног РП (2008-
2013 године), приоритети проистекли из процеса самовредновања рада школе и 
активности – «Разговори о развоју школе». 
 

Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника, стручних 
сарадника, јединице локалне самоуправе, ученичког парламента и савета родитеља. 



Чланови актива су упознати са начином рада, годишњим планом и 
реализацијама неопходних активности 

-Настава се редовно одржава у мултимедијалној учионици одржано је.... часова,  
као и у кабинету информатике, такође и  у кабинетима је инсталирана опрема тако да и 
они сада поседују рачунаре и пројекторе. 

-Наставници су реализовали цетири заједничка часа. 
-Наставно особље и похађа семинаре у складу са својим могућностима, учитељи 

и педагог су прошли обуку за пројектну наставу и за ШП за ученике првог разреда, 
ушли смо у пројекат ,,2000 дигиталних учионица“ , сваки наставник и учитељ који је 
похађао семинар је добио опрему кја тек треба да стигне у школе, наши запослени су 
похађали и семинар ,,Уча-софт“ као и многе друге семинаре, трибине и промоције на 
којима су наши запослени продубљивали своја постојећа знања 

 
-Ученици су упознати са Правилима понашања, 
-Иницијално тестирање ученика је обављено на почетку школске године 
-Обележени су међународни дани, организована је и манифестације поводом 

Дана планете Земље у виду Еко-бала,  
-За ученике 8р и 7.р. је организован квиз, а за ученике млађих разреда није 

организован квиз (због обуке учитеља) 
-ученици који раде по ИОП-у су идентификовани и о њиховом напредовању се 

води евиденција, а и дискусија на седницама ОВ и НВ, као и на састанцима 
СТИО.Њихово праћење се одвијаа континуирано. 

-ПО се врши континуирано кроз радионице и посете средњим школама у 
околини 

-Министарсво је у сарадњи са Министарством унутрашљих послова остварило 
сарадњу тако да су у току школске године одржана предавања од стране инспектора и 
ватрогасаца из Лознице, предавања су организована за ученике 4 и 6 разреда. 

- У школи се редовно одржавају сатанци Тима за борбу против насиља, јер се 
прати безбедносна ситуација у школи.  

-Анализа успеха ученика се врши континуирано на свим квалификационим 
периодима  

-ове године је реализован већи бр.часова припремне наставе 
-Успеси ученика се промовишу кроз јавне похвале и на фб страници 
-Школа и даље чека на одобрење пројекта ,,Школа без насиља“ 
-Евиденција о бр.ученика се редовно води 
-Дан отворених врата је утврђен на опчетку школске године 
-Анктете о сарадњи се спроводе на полугодиштима 
-Пројекат за замену столарије у Д.Добрићу је послат министарству и чека се 

њихово одобрење 
-Санитарни чворови у Д.Добрићу још увек нису попраављени 
-Школско двориште у Н.Селу је уређено. 
-реконструисан је санитарни чвор у Чокешини 
-У току је реализација поправљања ограде у Стражи 
- -Чланови тима су се договорили око радионица поводом писања новог 

развојног плана за период од 2018-2023 
- -Направљен је и сценарио за радионицу  
-Финални договор око радионице за нови развојни план.  
-Реализована радионица за нов РП за период од 2018-2023. 
-Драгана Лукић и Драгана Марковић-обављају радионице са ученицима, 
-Богдан Маравић и Мирјана Ђурђевић-обављају радионице са родитељима 



-Драган Ђокић и Славиша Павловић- обављају радионице са локалном 
самоуправом  

-Звездан Тадић и Биљана Лучић-обавили радионице са наставним особљем. 
 
 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 
 

На седници Наставничког већа одржаној 21.9.2017. године, донета је одлука да 
се шк. 2017/2018. године изврши самовредновање Области – Образовна постигнућа, 
коју смо први пут самовредновали шк. 2012/2013. године. 
            Испитивање остварености стaндарда спроведено тако што смо извршили 
анализу успеха ученика у последњих пет година. У обзир је узет успех ученика и 
резултати које су ученици остварили на ЗИ. Сви подаци су прикупљени и обрађени у 
електронској форми. 
 
ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА 
 
 Тим за заштиту ученика од насиља формиран је  04.02.2008. године и успешно 
реализује своје активности у циљу заштите ученика. 

 Стварање услова за безбедно одрастање и заштита деце од насиља 
приоритетан је задатак наше школе. 
Чланове Тима за заштиту ученика од насиља чине: 

1. Вујанић Данијела - наставник математике,  
2. Драгица Искић - професор разредне наставе ИО Стража 
3. Весна Ђурђевић  – професор историје; 
4. Павловић Душко – социјални радник - координатор; 
5. Драгана Карапанџић -наставник географије 
У школској 2017/2018 тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања одржао је шест редовних и два вандредна састанка. Годишњи план 
рада је реализован кроз планиране активности. Рад тима можемо оценити добрим са 
предлогом да се он мора перманентно одсавремењавати, допуњавати и 
побољшавати. 
На тај начин насиље ће постати видљиво како би се на њега могло брже и боље 
одреаговати. У овој школској години највећи број ученика који су испољавали неки 
од облика насиља потицали су из нестимулативних друштвених група не 
комплетних породица из рањивих друштвених заједница са лошим материјалним 
стањем . Највећи број насилноиг понашања био је изражен у форми психолошко-
емотивног, социјалног и физичког насиља. Места где се оно испољавало било је 
најчешће у учионицама школа, ходницима и свлачионицама спортске хале за време 
одмора.  
У зависности од природе учињеног дела (насилног облика понашања) примењене су 
и одређене мере у школи (1. и 2. ниво заштите, а по потреби и 3. ниво заштите од 
стране представника локалне самоуправе- медицински центар, Ц.С.Р и  полиција). У 
зависности од законских могућности које школа има били су укључени и поменути 
представници у екстремниом случају. Ученица осмог разреда попила је већу дозу 
лекова због слабе оцене, и за друге теже случаје трећег нивоа. У циљу предавања о 
заштите ученика од насиља у школи је реализовано преко часова одељенске 
заједнице разредног старешине, стручних сарадника и информација о насиљу на 
родитељским састанцима.Службеници полиције одржали су више предавања на 
тему заштите ученика од свих облика насиља. Насиља у саобраћају, заштите од 



трговине људима (трафикинг), развијање саобраћајне културе код младих, заштите 
од пожара и свих других вандредних ситуација. 
У овој школској години укупно је опоменуто девет ученика и кажњено смањењм 
оцене из владања седамнаест ученика и то врло добирм владањем (9), добрим (6) и 
довољним (2). 
 
Кординатор тима за заштиту ученика од насиља,злостављања и занемаривања 
Дип.соц. радник Душко Павловић 

 
ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
 
Чланови Тима за инклузивно образовање су: 

1. Драган Ђокић-директор школе 
2. Драгана Марковић-педагог 
3. Драгана Лукић - кординатор 
4. Мирослава Милинковић - наставник разредне нааставе, 
5. Радмила Горданић – наставник енглеског језика 
6. Зоран Митрић- наставник  физике 
7. Снежана Андрић- наставник енглеског језика - записничар 
8. Мирјана Јовановић-наставник енглеског језика 
9. Мирјана Милићевић-наставник разредне нааставе 

 
Реализовани садржаји током шк. 2017/18 год. предвиђени планом рада 
Урађени и прегледани ИОП-и и усвојени од стране ПК. 
Интерресорној комисији континуирано достављани захтеви за проценом 
новоидентификованих ученика којима је потребна додатна подршка као и извештаји о 
раду и напредовању ученика који раде по ИОП-у, у сарадњи са Медицинским центром 
вршени прегледи новоиндетификованих ученика за рад по ИОП-у, у сарадњи са 
Центром за социјални рад обезбеђена материјална помоћ за ученике којима је потребно. 
СТИО је упутио захтев за додатном проценом способности и могућност за ученика М.А 
који је наставу током првог разреда радио по ИОП-1 те је учитељица предложила даљи 
рад по ИОП-2.  
 На седницама ОВ, НВ, континуирано током године разговори о начинима реализације 
наставе по ИОП-у,  сходно способностима сваког ученика, разговори са дефектологом 
школе... што за резултат има већу спремност наставника за рад. Дефектолог и педагог 
школе су одражали предавање у Техничкој школи на тему ИОП-а 
СТИО-у достављени извештаји о раду и напредовању ученика током 4 класификациона 
периода. 
Анализирана постигнућа ученика на тромесечном или полугодишњем нивоу, 
документован степен остварености у извештајима. 
Континуирано током године СТИО прати ток реализације спровођења ИОП-а. 
За рад са УП испред Тима ИО изабрана је Весна Јаћимовић. Ученици редовних 
одељења су реализовали радионице са ученицима из специјалног одељења као и 
ученицима који раде по ИОП-у. Укњучени су у еколошку секцију. Циљ: смањење 
предрсуда и дискриминације о популацији деце која захтевају додатну подршку. 
Директор школе, координатор тима, педагог и социјални радник као и разредне 
старешине обавиле су 2 посета породицама ученика обухваћених ИОП-ом у циљу 
делотворнијег рада и напредовања ученика. 



Педагог школе у сарадњи са учитељима и Саветом родитеља пред почетак шк.године 
сагледавајући успех ученика, социјалну и полну структуру као и број ученика којима је 
потребна додатна подршка, извршио структуирање одељења 5.их разреда 
СТИО је поднео годишњи извештај о раду. Чиме се постиже увид о реализацији 
планираних активности као и њиховим ефектима. 
Вршена су прилагођавања у смислу места седења ученика, за ученицу петог разреда 
извршено је прилагођавање у смислу положаја учионице-приземлје због срчаних 
сметњи. Седење у првој клупи за циљ има побољшање пажње, бољу визуелну и 
аудитивну јасноћу. Такоће је кроз вид аугментативне комуникације (обележавање пута 
до тоалета и стручне службе) омогућено ученику са сметњама слуха и говора да се 
боље сналази у простору 
На почетку као и током школске године школа је поделила наставна средства 
ученицима из социјално депревираних и материјално угрожених породица чиме је 
ученицима обезбеђено неометано реализовање наставе. 
Кроз заједничке састанке СТИО и Малих тимова вршена је размена информација о 
потребној стручној литератури неопходној за допуну знања о појединостима сметњи 
код датог ученика 
Континуирано спровођена сарадња СТИО и Малих тимова у циљу бољег напредовања 
ученика који раде по ИОП-у. 
Извршено је прикупљање информација и података о деци из предшколске установе, 
СТИО упознат да два детета предшколског програма раде по ИОП-у 1 и они ће од 1. 
септембра кренути у редовну наставу, по ИОП-у 1, такође за  девојчицу предшколског 
узраста која није похађала предшколски програм због тешког здрав.стања- тешког 
облика церебралне парализе има тешкоће свакодневног функционисања па ће због тога 
настава за И.Т  бити реализована у кућним условима, поднет захтев ИРК за упис у 
специјално одељење. Такође педагог школе је приликом тестирања идентификовала 
потребу за индивидуализацијом за ученика А.Ј која би требала да се реализује са 
поласком у први разред. 
Чланови СТИО су присуствовали на родитељским састанцима одељења која похађају 
ученици који раде по ИОП-у у циљу боље сарадње са родитељима те а и остале деце. 
Направљен и реализован план стручног усавршавања чланова Тима, извршена размена 
информација са осталим актерима школе у циљу бољег разумевања и сталног подизања 
квалитета инклузивне наставе. 
/ 
Обезбеђен превоз, исхрана у школи, уџбеници за децу која раде по ИОП-у 
Путем креативних радионица, изложбеног вашара, прилога на тв-у, инклузивног кутка 
утиче се на подизање новао свести свих актера укључених у живот и рад школе 
 
ТИМ ЗА ПРУЖАЊЕ ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

 
 Чланове Тима за пружање додатне подршке ученицима чине Мали 

тимови именовани од стране директора школе, на основу предлога Стручног тима за 
инклузивно образовање 
Чланови тима су: 

• координатор тима ПО Весна Ђурђевић(наставник историје), 
• Спасенија Ивановић(наставник техничког и информатичког образовања), 
• социјални радник Душко Павловић,записничар 
• Педагог Драгана Марковић 
 
Реализовани садржаји током шк. 2017/18 год. предвиђени планом рада 



Урађени и прегледани ИОП-и и усвојени од стране ПК. 
Интерресорној комисији континуирано достављани захтеви за проценом 

новоидентификованих ученика којима је потребна додатна подршка као и извештаји о 
раду и напредовању ученика који раде по ИОП-у, у сарадњи са Медицинским центром 
вршени прегледи новоиндетификованих ученика за рад по ИОП-у, у сарадњи са 
Центром за социјални рад обезбеђена материјална помоћ за ученике којима је потребно. 
СТИО је упутио захтев за додатном проценом способности и могућност за ученика М.А 
који је наставу током првог разреда радио по ИОП-1 те је учитељица предложила даљи 
рад по ИОП-2.  

 На седницама ОВ, НВ, континуирано током године разговори о начинима 
реализације наставе по ИОП-у,  сходно способностима сваког ученика, разговори са 
дефектологом школе... што за резултат има већу спремност наставника за рад. 
Дефектолог и педагог школе су одражали предавање у Техничкој школи на тему ИОП-а 

СТИО-у достављени извештаји о раду и напредовању ученика током 4 
класификациона периода. 

Анализирана постигнућа ученика на тромесечном или полугодишњем нивоу, 
документован степен остварености у извештајима. 

Континуирано током године СТИО прати ток реализације спровођења ИОП-а. 
За рад са УП испред Тима ИО изабрана је Весна Јаћимовић. Ученици редовних 

одељења су реализовали радионице са ученицима из специјалног одељења као и 
ученицима који раде по ИОП-у. Укњучени су у еколошку секцију. Циљ: смањење 
предрсуда и дискриминације о популацији деце која захтевају додатну подршку. 

Директор школе, координатор тима, педагог и социјални радник као и разредне 
старешине обавиле су 2 посета породицама ученика обухваћених ИОП-ом у циљу 
делотворнијег рада и напредовања ученика. 

Педагог школе у сарадњи са учитељима и Саветом родитеља пред почетак 
шк.године сагледавајући успех ученика, социјалну и полну структуру као и број 
ученика којима је потребна додатна подршка, извршио структуирање одељења 5.их 
разреда 

СТИО је поднео годишњи извештај о раду. Чиме се постиже увид о реализацији 
планираних активности као и њиховим ефектима. 

Вршена су прилагођавања у смислу места седења ученика, за ученицу петог 
разреда извршено је прилагођавање у смислу положаја учионице-приземлје због 
срчаних сметњи. Седење у првој клупи за циљ има побољшање пажње, бољу визуелну 
и аудитивну јасноћу. Такоће је кроз вид аугментативне комуникације (обележавање 
пута до тоалета и стручне службе) омогућено ученику са сметњама слуха и говора да се 
боље сналази у простору 

На почетку као и током школске године школа је поделила наставна средства 
ученицима из социјално депревираних и материјално угрожених породица чиме је 
ученицима обезбеђено неометано реализовање наставе. 

Кроз заједничке састанке СТИО и Малих тимова вршена је размена 
информација о потребној стручној литератури неопходној за допуну знања о 
појединостима сметњи код датог ученика 

Континуирано спровођена сарадња СТИО и Малих тимова у циљу бољег 
напредовања ученика који раде по ИОП-у. 

Извршено је прикупљање информација и података о деци из предшколске 
установе, СТИО упознат да два детета предшколског програма раде по ИОП-у 1 и они 
ће од 1. септембра кренути у редовну наставу, по ИОП-у 1, такође за  девојчицу 
предшколског узраста која није похађала предшколски програм због тешког 
здрав.стања- тешког облика церебралне парализе има тешкоће свакодневног 



функционисања па ће због тога настава за И.Т  бити реализована у кућним условима, 
поднет захтев ИРК за упис у специјално одељење. Такође педагог школе је приликом 
тестирања идентификовала потребу за индивидуализацијом за ученика А.Ј која би 
требала да се реализује са поласком у први разред. 

Чланови СТИО су присуствовали на родитељским састанцима одељења која 
похађају ученици који раде по ИОП-у у циљу боље сарадње са родитељима те а и 
остале деце. 

Направљен и реализован план стручног усавршавања чланова Тима, извршена 
размена информација са осталим актерима школе у циљу бољег разумевања и сталног 
подизања квалитета инклузивне наставе. 

Обезбеђен превоз, исхрана у школи, уџбеници за децу која раде по ИОП-у 
Путем креативних радионица, изложбеног вашара, прилога на тв-у, инклузивног 

кутка утиче се на подизање новао свести свих актера укључених у живот и рад школе 
 
ТИМ ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА У ПРИЛАГОЂАВАЊУ ШКОЛСКОМ 
ЖИВОТУ  
1. Директор 
2. Помоћник директора 
3. Секретар школе 
4. Одељенске старешине 
5. Стручни сарадници 
 
 
ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 
 
****** 
Самостално,одговорно и ваљано одлучивање о избору школе и занимања  радионице су 
реализоване по предвиђеном плану,ученици су посетили „Дан отворених врата“( 
21.04.2018 Гимназија и Техничка школа   28.04.2018.Економска и Хемијска школа 
И организоване су посете   предузећима( у здравствену установу- разговор са доктором, 
стоматологом, зубним техничарем, медицинском сестром, 
фармацеутом,ДОО,,Симанић“,посластичарница ,,Сара“) 
 
 
 
ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

 
Педагошки колегијум чине: 
1. Ђокић Драган – директор школе и председник Актива РП 
2. Драгана Марковић – педагог 
3. Новка Ољачић- председник одељењског већа 1. разреда  
4. Верица Михајловић - председник одељењског већа 2. разреда  
5. Мирослава Милинковић - председник одељењског већа 3. разреда  
6.Милица Митровић– председник одељењског већа 4. разреда  
7. Данијела Вујанић– председник одељењског већа 5. разред 
8. Гордана Петровић– председник одељењског већа 6. разреда  
9. Зоран Митрић - председник одељењског већа 7. разреда  
10.Данијела Вујанић– председник одељењског већа 5. разреда и председник актива за 
математику 
11.Мирослава Милинковић – председник стручног већа за разредну наставу 



13.Весна Јаћимовић- председник стручног већа за стране језике 
14.Спасенија Ивановић - председник стручног већа за физику, техничко образовање и 
информатику 
15.Душан Васић - председник стручног већа за ликовну и музичку културу 
16.Јеремић Ивана - председник стручног већа за комб. природне и друштвене науке 
17.Гордана Богдановић – председник стручног већа за српски језик 

 
 ШКОЛСКИ ОДБОР 

 
Школски одбор је орган управљања школом. Школски одбор наше школе чини 
девет чланова: 
 

1. Маравић Богдан Члан Наставничког већа 
2. Васић Ивана Члан Наставничког већа 
3. Лучић Биљана Члан Наставничког већа 
4. Димитријевић Горан Члан Савета родитеља 
5. Мићановић Недељко Члан Савета родитеља 
6. Ненадовић Радојка Члан Савета родитеља 
7. Марко Андрић Члан локалне заједнице 
8. Мирковић Мирослав Члан локалне заједнице 
9. Милан Обреновић Члан локалне заједнице 

 
 Законом прописани послови школског одбора у својој операционализацији имају 
следећу програмску структуру: 

1. Статут школе; 
2. планови рада 
3. извештај о раду 
4. наставни кадар 
5. организовани сусрети 
6. организоване акције 
 

У овој школској години, због истека мандата, дошло је до промене чланова школског 
одбора. Скупштина града Лознице, на својој седници одржаној 17.7.2018. године 
именовала је нов школски одбор.  
 Претходни школски одбор одржао је 8 седница Школског одбора на којима је 
разматрао више питања и донео више одлука. 

- на седници одржаној 13.9.2017. године:  
- усвојени су Извештај о раду школе за 2016/2017. годину; Годишњи извештај о раду 
директора школе; Годишњи план рада школе за школску 2017/2018. годину, Анекс 
Школског програма 5. разреда и План стручног усавршавања;  
- утврђен предлог финансијског плана школе за 2018. годину; 
- анализирани материјално-технички услови; 
- прихваћени предлози Савета родитеља: 

- да се од ученика, на име осигурања, прикупи по 150,00 динара за прво и друго 
дете, а по 100,00 динара за треће, четврто и свако наредно дете; 

- да се од ученика на име „ђачког динара“ прикупља по 350,00 динара за набавку 
наставних средстава, књига за библиотеку и за текуће одржавање школе; 

- именован Стручни актив за развојно планирање; 
- на седници одржаној 27.12.2017. године: 

 - на седници одржаној 10.01.2018. године: 



- усвојен финансијски план за 2017. годину;  
- изабран заменик председника школског одбора; 

 - на седници одржаној 30.01.2018. године: 
- усвојен полугодишњи извештај о раду директора школе; 

 - на седници одржаној 26.02.2018. године: 
- усвојени: извештај о финансијском пословању школе за 2017. годину; Статут; 

извештај комисије за попис школске имовине; план стручног усавршавања у установи; 
- на седници одржаној 30.3.2018. године: 
- дата сагласност на „Правилник о организацији и систематизацији послова у 

ОШ „Петар Тасић“ Лешница; 
- на седници одржаној 05.4.2018. године: 
- усвојени: Правилник о раду, Правила понашања у школи, Правилник о 

дисциплинској и материјалној одоговорности ученика, Правилник о дисциплинској и 
материјалној одоговорности запослених, Правилник о испитима, Правилник о избору 
ученика генерације, Правилник о похваљивању и награђивању ученика, Правилник о 
поклонима запослених, Правилник о унутрашњој организацији рада школе, Правилник 
о спречавању сукоба интереса 

- на седници одржаној 26.6.2018. године: 
- усвојени Анекси школски програми за 1, 5 и 6. разред, измена финансијског плана за 
2018. годину, извештај о самовредновању; 
- донета одлука о расписивању конкурса за избор директора; 
 
- анализиран програм заштите ученика од насиља, његових резултата и дати предлози и 
мере; 
- школски одбор информисан о успеху ученика и о ученицима који раде по ИОП-у. 
 
 Новоименовани школски одбор одржао је 3 седнице Школског одбора на 
којима је разматрао више питања и донео више одлука. 

- на седници одржаној 19.7.2018. године: 
- конституисан школски одбор; 
- именована Комисија за избор директора; 
- на седници одржаној 09.8.2018. године: 
- усвојен Развојни план школе; 
- на седници одржаној 31.8.2018. године: 

 - усвојена одлука о отпису 80 школских клупа везаног типа и њиховој продаји по 
цени од 300,00 динара за једну клупу; 
 

 
 
 

 ДРУШТВЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ШКОЛИ 
 

 Друштвене организације у школи обухватају активности ученика и друштвених 
организација у циљу што потпунијег друштвеног васпитања ученика, чиме школа 
омогућава друштвеним организацијама да оснивају своје подмлатке у школи.  

Од друштвених организација у школи постоје и континуирано раде: 
а)   Ученички парламент 
б)   Подмладак Црвеног крста 
в)   Млади Извиђачи 
 



УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 
Један од главних циљева рада Ученичког парламента је остваривање квалитетне 
сарадње и постојање споне са Наставничким већем , Школским одбором ,Саветом 
родитеља ,руководством школе и  насавницима . Ученици могу  активно учествовати у 
„животу и раду“ школе и кроз своје представнике да дају предлоге и жеље које ће 
утицати на квалитетнији и разноврснији васпитно –образовни процес .На овај начин се 
успоставља повратна информација између наставника и ученика и родитеља ,јер се 
брже информишу о питањима од значаја за њихово школовање .Односи између ученика 
и наставника ,као и међусобни односи између ученика су такође тема састанака 
Ученичког парламента и то доприноси  бољој атмосфери у школи .Ученици , али и 
запослени ,тако „практикују“  понашање базирано на демократији –поштовању права 
мишљења и гласа свих у школи,развијају културу дијалога ,подстичу се на солидарност 
и толерацију . Сараднички односи између ученика , али и ученика и наставника су у 
првом плану.У току школске године одржано је осам састанака. 
ͦФормирани су и Вршњачки тимови: 
Тим за подршку ИОП-у(Јелена Враголић и Урош Миловановић)и Тим за борбу против 
насиља(Теодора Поповић и Милица Самардзић) Конституисан је УП ( .Чине га 
представници одељења седмог и осмог разреда ,наставници ,педагог , а по потреби и 
социјални радник и помоћник директора).За председника УП изабрана је Милица 
Горданић ,за заменика председника Бојан Васић,  записничара Александра 
Лазаревић,.За чланове ШО изабране су Иван Вучетић и Петар Ћурчија .Члан Тима за 
самовредновање је Јована Јовић,a за Стручни актив за развијно планирање Тијана 
Тадић.Чланови Комисије за најуређенију учионицу су Наталија Перишић и Урош 
Миловановић 
 
-Усвојен је план рада за школ.2017/2018.г 
Извештај о успеху поднела педагог Драгана Марковић 
 
Чланови УП су узели активно учешће прослави Дана школе(26.9) 
   Члан Тима за заштиту ученика од насиља , Весна Ђурђевић, упознала  је  
ученике са Програмом рада Тима ЗУН.Прочитала им је главне одреднице из Протокола 
и указао пажњу на важност превентивног деловања. 
 
Директор шкле Драган Ђокић,  упознао је ученикe са Планом рада школе за 
школ.2017/2018. ,као и активностима из Развојног плана 
  Организовање игранке за ученике осмог, седмог  и шестог разреда Осећај добро 
уређеног радног простора утиче  на боље резултате.То не морају увек бити наставна 
средства и инвентар у учионицама већ и све оно што ученици сами осмисле и 
направе.Оно што да сваком одељењу његов лични печат и дух.Неке основне смернице 
су дефинисане  Правилима понашања ученика у школи. Комисији за избор најуређеније 
учионице(ученици и соц радник Д Павловић) сваког месеца обилазиће учионице и 
одлучивати о најуређенијој учионици..Ученици најуређенијих учионица су редовно 
похваљивани. 
 Педагог школе Драгана Марковић је упознала чланове УП са успехом ученика 
током 2017/2018.Ученици су увек имали увид у постигнуте резултате у виду 
штампаних извештаја. 
После сваког класификационог периода извештавала је ученике о успеху . 
Коментарисане су недовољне оцене и истакнут је значај похађања допунске наставе, 
како би се оне поправиле и шта урадити да ученици схвате да је потребно ићи на часове 



допунске наставе,.Допунска и додатна настава је јако битна и због полагања завршног 
теста. 
 Настаница  физичког васпитања Јасмина Симић је упознала  чланове УП са 
Кодексом понашања учесника школ.спорта и Правилима за Фер-плеј турнире. Ученици 
су  у сарадњиса наставницима о томе даље разговарали и пренели сазнања осталима ,на 
часовима редовне наставе као и на часовима одељ.заједнице. 
  
-Чланови УП подржали су предлог директора школе о појачаним мерама безбедности у 
школи (закључавање капије,укључивање већег броја уч. у дежурство ). 
 
Наставница Драгана Илић је УП упознала са ИОП-ом,и формиран је вршњачки тим за 
подршку уч.који раде по ИОП-у.као и са инклузивном радионицом 
 
Обележен Дан борбе против СИДЕ(1.12.) 
         Разговарано је о сарадњи ученика са  наставницима и стручним сарадницима . 
 Ученици су похвалили рад неких наставника ,и истакли замерке на рад других. То је и 
наставницима добра смерница шта треба да коригују у раду и односу са уч.,а ради 
побиљшања међусобних односа и квалитета рада .  
         -Ученици суразговарали са наставницима о значају и вредности тестова које су 
набавили за припрему завршног испита. 
-Педагог и остали чланови Тима за сарадњу са УП су обавештавали ученке. о 
такмичењима , припреми за завршни испит,пробном завршном испиту,и сл. 
           
         -Одржана је новогодишња креативна радионица на којој су уч.израђивали 
украсне предмете ,новогод.честитке,дружили се и радовали предстојећим празницима . 
  -Ученици су ове године остварили запажене резултате на свим нивоима 
такмичењима ,и из појединих предмета, и из спортских дисциплина. --Похваљен је 
велики труд ученика и њихових наставника . 
 
-Исткнут је значај постојања ваннаставних активности,значај рада секција(ликовне 
,еколошке ,рецитаторске ,хор и оркестар) у школи ,јер оне омогућују  ученицима да 
остваре интересовања из различитих области и омогућавају ученицима да испоље 
креативност. 
 
-Разговор о успеху ученика на крају 8.разреда је довео до закључка да већина 
ученика  на крају године постигла бољи успех ,у односу на 1.полугодиште. 
-Један ученик  иде на поправни испит (српски језик,). 
-Укупан успех је у складу са оценама,али је такође  дошло до закључка да по успеху на 
такмичењима је прошла генерација ученика постигла боље резултате. 
 
-Резултати завршног испита су у складу са оценама. 
   
-Припремна настава 
 
-.Тест из српског  језикаје имао већи број поена у односу на комбиновани тест и тест из 
математике . 
 
-За Ђака генерације ученици су предложили  већи број ученика уодносу на прошлу 
годину.Једногласно је изабрана Милица Горданић 



         -Ученици 8.разреда су пренели осталим члановима УП своје утиске са 
екскурзије.Екскурзија је изведена на релецији Лешница – Београд –Смедерево-Велика 
Плана-Деспотовац-Неготин-Зајечар –Кладово-Лепенски Вир-Београд-Лешница. 
Ученици су задовољни ,што је потвдрила и анкета (једина примедба је смештај у 
хотелу,,Лепенски Вир“ у Доњем Милановцу). 
Чланови УП присуствовали су заједничком родитељском састанку свих одељења 8. 
разреда, у мају,и дали своје предлоге везано за организацију матурске вечери.  

 
ЦРВЕНИ КРСТ 

  
Освојене награде на конкурсу „Крв живот значи“ – ликовни радови 2 и 3.   место; 
Успешно реализоване акције као доказ довољне мотивисаности ученика 
Акције и активности Црвеног крста Акције: „Друг – другу“ 
Учешће на квизу „Ко зна више о Црвеном крсту и здрављу“ 
Учешће на такмичењу„Прва помоћ“ / 
Трка за срећније детињство  / 
Бирамо најуређенију школску средину и учионицу 
  
   
 
ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 

Екскурзија је облик образовно-васпитног рада којим се доприноси остваривању 
плана и програма и циљева основног образовања и васпитања. 

Екскурзија је факултативна ваннаставна активност која се остварује ван школе. 
Циљ екскурзије, као облика образовно-васпитног рада је да допринесе 

остаривању циљева и задатака образовања и васпитања, циљева и задатака наставних 
предмета, као и непосредно упознавање с појавама и односима у природној и 
друштвеној средини, с културним, историјским и духовним наслеђем и привредним 
достигнућима 

У табелама које следе дати су планови екскурзија од првог до осмог разреда: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЛАН ЕКСКУРЗИЈЕ ПРВОГ РАЗРЕДА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образовно- васпитни 
циљеви и задаци 

 
 
 
 
 
 

Циљеви екскурзије: 
- Савлађивање и усвајање дела наставног програма 

непосредним упознавањем појава и односа у природи и 
друштвеној средини; 

- Упознавање наше ближе прошлости; 
- Упознавање начина живота и традиције нашег народа; 
- Развијање љубави према завичају и упознавање природних 

лепота у околини Лознице; 
Задаци ексурзије: 

- Продубљивање, проширивање и обогаћивање  
      знања и искуства ученика; 
- Повезивање и примењивање знања и умења; 
- Неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја 

заједништва 
- Развијање љубави и интересовања према према отаџбини, 

њеној историји, култури и природним лепотама, неговање 
позитивног односа према свим њеним грађанима и њиховим 
националним, културним, етичким и естетским вредностима; 

- Проуочавање објеката и феномена у природи; 
- Уочавање узрочно-последичних односа у  
      конкретним природним и друштвеним условима  
- Упознавање са начином живота и рада људи појединих 

крајева; 
- Развој и практиковање здравих стилова живота; 
- Развијање способности оријентације у простору; 
- Развијање свести о значају одрживог развоја 
- Изграђивање еколошких навика; 

 
 

- Обилазак манастира Троноша и чесме Југовића 
- Обилазак родне куће Вука Караџића, цркве и саборишта у 

Тршићу 
- Разгледање парка и Три чесме у Бањи Ковиљачи 

Носиоци предвиђених 
садржаја 

Директор, стручни вођа, одељењске старешине 

Планирани обухват 
ученика 

100% 

Трајање 1 дан 
 

Путни правци 
 

 
ЛЕШНИЦА - ТРОНОША - ТРШИЋ - БАЊА КОВИЉАЧА – 

ЛЕШНИЦА 
Техничка организација Директор школе 

Начин финансирања Из средстава родитеља 
 
 
 
 
 
 



ПЛАН ЕКСКУРЗИЈЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образовно- васпитни циљеви и 
задаци 

 
 
 
 
 
 

Циљеви екскурзије: 
- Савлађивање и усвајање дела наставног програма 

непосредним упознавањем појава и односа у природи 
и друштвеној средини; 

- Упознавање наше ближе прошлости; 
- Упознавање начина живота и традиције нашег народа; 
- Развијање љубави према завичају и упознавање 

природних лепота  
- Задаци ексурзије: 
- Продубљивање, проширивање и обогаћивање  
      знања и искуства ученика; 
- Повезивање и примењивање знања и умења; 
- Неговање солидарности, хуманизма, другарства и 

осећаја заједништва 
- Развијање љубави и интересовања према према 

отаџбини, њеној историји, култури и природним 
лепотама, неговање позитивног односа према свим 
њеним грађанима и њиховим националним, 
културним, етичким и естетским вредностима; 

- Проуочавање објеката и феномена у природи; 
- Уочавање узрочно-последичних односа у  
      конкретним природним и друштвеним условима  
- Упознавање са начином живота и рада људи 

појединих крајева; 
- Развој и практиковање здравих стилова живота; 
- Развијање способности оријентације у простору; 
- Развијање свести о значају одрживог развоја 
- Изграђивање еколошких навика; 

 
Садржаји којима се остварују 

постављени циљеви 
 

- посета „Музеју Срема“ 
- обилазак ископина Сирмиума 
- посета дечјем парку крај Саве 
- обилазак природног парка „Засавица“ 

Носиоци предвиђених садржаја Директор, стручни вођа, одељењске старешине 
Планирани обухват ученика 100% 

Трајање 1 дан 
 

Путни правци 
 
 
 

 
ЛЕШНИЦА – ЗАСАВИЦА –ШАБАЦ - ЛЕШНИЦА 

 
Техничка организација 

 

 
Директор школе 

Начин финансирања Из средстава родитеља 
 
 
 
 



ПЛАН ЕКСКУРЗИЈЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образовно- васпитни 
циљеви и задаци 

 
 
 
 
 
 

Циљеви екскурзије: 
- Савлађивање и усвајање дела наставног програма 

непосредним упознавањем појава и односа у 
природи и друштвеној средини; 

- Упознавање наше ближе прошлости; 
- Упознавање начина живота и традиције нашег 

народа; 
- Развијање љубави према завичају и упознавање 

природних лепота  
- Задаци ексурзије: 
- Продубљивање, проширивање и обогаћивање  
      знања и искуства ученика; 
- Повезивање и примењивање знања и умења; 
- Неговање солидарности, хуманизма, другарства 

и осећаја заједништва 
- Развијање љубави и интересовања према према 

отаџбини, њеној историји, култури и природним 
лепотама, неговање позитивног односа према 
свим њеним грађанима и њиховим националним, 
културним, етичким и естетским вредностима; 

- Проуочавање објеката и феномена у природи; 
- Уочавање узрочно-последичних односа у  
      конкретним природним и друштвеним условима  
- Упознавање са начином живота и рада људи 

појединих крајева; 
- Развој и практиковање здравих стилова живота; 
- Развијање способности оријентације у простору; 
- Развијање свести о значају одрживог развоја 
- Изграђивање еколошких навика; 

 
Садржаји којима се 

остварују 
постављени циљеви 

 
 

- посета споменику на Мишару 
- посета и обилазак комплекса на Бранковини 
- обилазак Ваљева – Тешњар, споменик Десанки 

Максимовић, Mуселимов конак, нови део града 

Носиоци предвиђених 
садржаја 

Директор, стручни вођа, одељењске старешине 

Планирани обухват ученика 100% 
Трајање 1 дан 

 
Путни правци 

 
 
 

 
ЛЕШНИЦА - МИШАР - БРАНКОВИНА - ВАЉЕВО - 

ЛЕШНИЦА 

 
Техничка организација 

 

 
Директор школе 

Начин финансирања Из средстава родитеља 
 



ПЛАН ЕКСКУРЗИЈЕ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образовно- васпитни 
циљеви и задаци 

 
 
 
 
 
 

Циљеви екскурзије: 
- Савлађивање и усвајање дела наставног програма 

непосредним упознавањем појава и односа у 
природи и друштвеној средини; 

- Упознавање наше ближе прошлости; 
- Упознавање начина живота и традиције нашег 

народа; 
- Развијање љубави према завичају и упознавање 

природних лепота  
- Задаци ексурзије: 
- Продубљивање, проширивање и обогаћивање  
      знања и искуства ученика; 
- Повезивање и примењивање знања и умења; 
- Неговање солидарности, хуманизма, другарства 

и осећаја заједништва 
- Развијање љубави и интересовања према према 

отаџбини, њеној историји, култури и природним 
лепотама, неговање позитивног односа према 
свим њеним грађанима и њиховим националним, 
културним, етичким и естетским вредностима; 

- Проуочавање објеката и феномена у природи; 
- Уочавање узрочно-последичних односа у  
      конкретним природним и друштвеним условима  
- Упознавање са начином живота и рада људи 

појединих крајева; 
- Развој и практиковање здравих стилова живота; 
- Развијање способности оријентације у простору; 
- Развијање свести о значају одрживог развоја 
- Изграђивање еколошких навика; 

 
Садржаји којима се 

остварују 
постављени циљеви 

 
 

- посета и обилазак музеја ваздухопловства на 
аеродрому 

- посета ЗОО врта, Војног музеја и цркве Ружице 
на Калемегдану, шетња по Калемегдану  

- у повратку посета „Музеју хлеба“ у Пећинцима 

Носиоци предвиђених 
садржаја 

Директор, стручни вођа, одељењске старешине 

Планирани обухват ученика 100% 
Трајање 1 дан 

 
Путни правци 

 

 
ЛЕШНИЦА - БЕОГРАД - АЕРОДРОМ - ЗОО ВРТ – 

ПЕЋИНЦИ - ЛЕШНИЦА 
 

 
 

Техничка организација 
 

 
Директор школе 

Начин финансирања Из средстава родитеља 
 



ПЛАН ЕКСКУРЗИЈЕ ПЕТОГ РАЗРЕДА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образовно- васпитни циљеви и 
задаци 

 
 
 
 
 
 

Циљеви екскурзије: 
- Савлађивање и усвајање дела наставног програма 

непосредним упознавањем појава и односа у 
природи и друштвеној средини; 

- Упознавање наше ближе прошлости; 
- Упознавање начина живота и традиције нашег 

народа; 
- Развијање љубави према завичају и упознавање 

природних лепота  
- Задаци ексурзије: 
- Продубљивање, проширивање и обогаћивање  
      знања и искуства ученика; 
- Повезивање и примењивање знања и умења; 
- Неговање солидарности, хуманизма, другарства 

и осећаја заједништва 
- Развијање љубави и интересовања према према 

отаџбини, њеној историји, култури и природним 
лепотама, неговање позитивног односа према 
свим њеним грађанима и њиховим националним, 
културним, етичким и естетским вредностима; 

- Проуочавање објеката и феномена у природи; 
- Уочавање узрочно-последичних односа у  
      конкретним природним и друштвеним условима  
- Упознавање са начином живота и рада људи 

појединих крајева; 
- Развој и практиковање здравих стилова живота; 
- Развијање способности оријентације у простору; 
- Развијање свести о значају одрживог развоја 
- Изграђивање еколошких навика; 

 
Садржаји којима се остварују 

постављени циљеви 
 
 

- обилазак манастира Хопово 
- посета куће Јована Јовановића Змаја и музеја 
- обилазак тврђаве и сахат куле на Петроварадину 
- обилазак Новог Сада – Природњачки музеј, СПЕНС, 

Српско народно позориште, шеталишна зона, 
дунавски парк 

- обилазак цркве, гимназије, трга и чесме у Сремским 
Карловцима 

- обилазак излетишта и гроба Бранка Радичевића у 
Стражилову 

- обилазак манастира Крушедол (ако буде времена) 
Носиоци предвиђених садржаја Директор, стручни вођа, одељењске старешине 

Планирани обухват ученика 100% 
Трајање 1 дан 

 
Путни правци 

 
 

 
ЛЕШНИЦА- ИРИШКИ ВЕНАЦ -  ХОПОВО - 

ПЕТРОВАРАДИН - НОВИ САД - СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ – 
СРЕМСКА КАМЕНИЦА – ЛЕШНИЦА 

 
Техничка организација 

 

 
Директор школе 

Начин финансирања Из средстава родитеља 



ПЛАН ЕКСКУРЗИЈЕ ШЕСТОГ РАЗРЕДА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образовно- васпитни циљеви и 
задаци 

 
 
 
 
 
 

Циљеви екскурзије: 
- Савлађивање и усвајање дела наставног програма 

непосредним упознавањем појава и односа у 
природи и друштвеној средини; 

- Упознавање наше ближе прошлости; 
- Упознавање начина живота и традиције нашег 

народа; 
- Развијање љубави према завичају и упознавање 

природних лепота  
- Задаци ексурзије: 
- Продубљивање, проширивање и обогаћивање  
      знања и искуства ученика; 
- Повезивање и примењивање знања и умења; 
- Неговање солидарности, хуманизма, другарства 

и осећаја заједништва 
- Развијање љубави и интересовања према према 

отаџбини, њеној историји, култури и природним 
лепотама, неговање позитивног односа према 
свим њеним грађанима и њиховим националним, 
културним, етичким и естетским вредностима; 

- Проуочавање објеката и феномена у природи; 
- Уочавање узрочно-последичних односа у  
      конкретним природним и друштвеним условима  
- Упознавање са начином живота и рада људи 

појединих крајева; 
- Развој и практиковање здравих стилова живота; 
- Развијање способности оријентације у простору; 
- Развијање свести о значају одрживог развоја  и 

изграђивање еколошких навика; 
- Подстицање самосталности ученика и  

           одговорности за сопствено понашање; 
 

Садржаји којима се остварују 
постављени циљеви 

 
 

- обилазак Ужица 
- обилазак Кадињаче 
- Посета цркви Св.Ђорђа 
- Петрова кућа 
- Карађорђев конак 
- Буковичка бања 
- Аранђеловац 

Носиоци предвиђених садржаја Директор, стручни вођа, одељењске старешине 
Планирани обухват ученика 100% 

Трајање 1 дан 
 

Путни правци 
 

ЛЕШНИЦА – ВАЉЕВО –АРАНЂЕЛОВАЦ - ЛЕШНИЦА 
 

 
Техничка организација Директор школе 

Начин финансирања Из средстава родитеља 
 
 
 



ПЛАН ЕКСКУРЗИЈЕ СЕДМОГ РАЗРЕДА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образовно- васпитни 
циљеви и задаци 

 
 
 
 
 
 

Циљеви екскурзије: 
- Савлађивање и усвајање дела наставног програма 

непосредним упознавањем појава и односа у природи и 
друштвеној средини; 

- Упознавање наше ближе прошлости; 
- Упознавање начина живота и традиције нашег народа; 
- Развијање љубави према завичају и упознавање 

природних лепота  
- Задаци ексурзије: 
- Продубљивање, проширивање и обогаћивање  
      знања и искуства ученика; 
- Повезивање и примењивање знања и умења; 
- Неговање солидарности, хуманизма, другарства и 

осећаја заједништва 
- Развијање љубави и интересовања према према 

отаџбини, њеној историји, култури и природним 
лепотама, неговање позитивног односа према свим 
њеним грађанима и њиховим националним, 
културним, етичким и естетским вредностима; 

- Проуочавање објеката и феномена у природи; 
- Уочавање узрочно-последичних односа у  
      конкретним природним и друштвеним условима  
- Упознавање са начином живота и рада људи појединих 

крајева; 
- Развој и практиковање здравих стилова живота; 
- Развијање способности оријентације у простору; 
- Развијање свести о значају одрживог развоја  и 

изграђивање еколошких навика; 
- Подстицање самосталности ученика и  

           одговорности за сопствено понашање; 
 

Садржаји којима се 
остварују 

постављени циљеви 
 
 

- разгледање Делиграда 
- разгледање Нишке Бање 
- посета и разгледање Чегра 
- разгледање Ћеле куле, Медијане и Тврђаве 

Носиоци предвиђених 
садржаја 

Директор, стручни вођа, одељењске старешине 

Планирани обухват ученика 100% 
Трајање 2 дана 

 
Путни правци 

 
 
 

 
ЛЕШНИЦА – БЕОГРАД – ДЕЛИГРАД – НИШ – НИШКА 

БАЊА – ЧЕГАР - ЛЕШНИЦА 
 

Техничка организација Директор школе 
Начин финансирања Из средстава родитеља 



ПЛАН ЕКСКУРЗИЈЕ ОСМОГ РАЗРЕДА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образовно- васпитни циљеви 
и задаци 

 
 
 
 
 
 

Циљеви екскурзије: 
- Савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним 

упознавањем појава и односа у природи и друштвеној средини; 
- Упознавање наше ближе прошлости; 
- Упознавање начина живота и традиције нашег народа; 
- Развијање љубави према завичају и упознавање природних лепота 

Задаци екскурзије: 
- Продубљивање, проширивање и обогаћивање  
      знања и искуства ученика; 
- Повезивање и примењивање знања и умења; 
- Неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја 

заједништва 
- Развијање љубави и интересовања према према отаџбини, њеној 

историји, култури и природним лепотама, неговање позитивног 
односа према свим њеним грађанима и њиховим националним, 
културним, етичким и естетским вредностима; 

- Проуочавање објеката и феномена у природи; 
- Уочавање узрочно-последичних односа у  
      конкретним природним и друштвеним условима  
- Упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева; 
- Развој и практиковање здравих стилова живота; 
- Развијање способности оријентације у простору; 
- Развијање свести о значају одрживог развоја  и изграђивање 

еколошких навика; 
- Подстицање самосталности ученика и  
-            одговорности за сопствено понашање; 

 
Садржаји којима се остварују 

постављени циљеви 
 
 

- обилазак Лепенског вира 
- посета хидроелектрани 
- обилазак Голупца 
- посета кући Стевана Мокрањца 
- обилазак Гамзиграда 
- обилазак Ресавске Пећине 
- обилазак цркве Покајнице 
- обилазак манастира Манасије и Раванице 
- обилазак Смедеревске тврђаве 
- разгледање Сребрног језера и Великог Градишта 

Носиоци предвиђених 
садржаја 

Директор, стручни вођа, одељењске старешине 

Планирани обухват ученика 100% 
Трајање 3 дана 

 
 

Путни правци 

ЛЕШНИЦА – БЕОГРАД – СРЕБРНО ЈЕЗЕРО – ЛЕПЕНСКИ ВИР – 
КЛАДОВО – ЗАЈЕЧАР – НЕГОТИН – ДЕСПОТОВАЦ – ВЕЛИКА 

ПЛАНА - СМЕДЕРЕВО– БЕОГРАД - ЛЕШНИЦА 
Техничка организација Директор школе 

Начин финансирања Из средстава родитеља 
Екскурзије ће се извести  у октобру, априлу и мају 2017 и 2018. године. После 
изведених екскурзија стручне вође подносе извештај директору. Извештај се доставља 
Наставничком већу и Савету родитеља ради разматрања, а Школском одбору ради 
разматрања и усвајања. Одељењске старешине упознају родитеље са извештајем на 
родитељском састанку. 



ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ И УЧЕНИЦИМА 
КОРИСНИЦИМА МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗА ШК. 2017/2018. ГОДИНУ 
 
Укупан број ученика ромске националности је 23. Редовну наставу похађа 23 ученика, а 
два ученика одељења одељења са посебним потребама су ромске националности. 
 Свим ученицима ромске националности и ученицима из депривиране средине 
школа пружа максималну подршку и доступност образовања и васпитања, без 
дискриминације 

УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 
  
Стручно усавршавања наставника подразумева праћење и усвајање савремених 

достигнућа у струци и стицање знања из области педагогије, психологије, дидактике и 
методике у циљу унапређења образовно- васпитног рада, развоја личности ученика и 
припрема наставника за полагање испита за лиценцу. 
 

Приоритетне области стручног усавршавања наставника које треба развијати у 
наредној школској години односиће се на: инклузију ученика са сметњама у развоју и 
ученика из друштвено маргинализованих група, као и израду индивидуалног 
образовног плана; превенцију насиља, злостављања и занемаривања као и превенцију 
дискриминације; развој комуникацијских вештина и јачање професионалних 
капацитета; стицање знања из области методике и дидактике, информатике као и 
педагогије и психологије; развој компетенција за наставну област, предмет и методику 
наставе, компетенција за подршку развоју личности ученика, и комуникацију и 
сарадњу. 
 

Стручно усавршавање наставника остварује се у установи и ван установе. 
Основни правци стручног усавршавања наставника (у установи) у наредном периоду 
односиће се на: извођење и праћење угледних часова са дискусијом и анализом; 
излагање на састанцима стручних органа и тела; приказ приручника, књига, стручне 
литературе; покретање, иницирање и вођење различитих активности; реализацију 
стручних предавања, пројеката образовно-васпитног карактера. 
 
 Основни правци стручног усавршавања наставника (ван установе) у наредном 
периоду односиће се на: похађање различитих уско-стручних семинара, семинара о 
превенцији насиља, злостављања и занемаривања, развоју комуникацијских вештина, 
саветодавном раду са децом и родитељима, о раду са даровитим ученицима; учешће на 
стручним скуповима, конференцијама, програмима, и пројектима акредитованим од 
стране Завода за унапређивање образовања и васпитања, као и стручну едукацију.  
Школа планира и едукацију наставника за: 
• Инклузивно образовање 
• Обука за израду електронских тестова и наставе путем интернета 

Посебна пажња у стручном усавршавању посветиће се приправницима и њиховој 
припреми за полагање испита за лиценцу. У школи ће се обављети увођење 
приправника у посао, од стране педагошко-психолошке службе и ментора, кроз посете 
часовима, саветодавни рад и упућивање на стручну литературу.  
 



Угледни часови, огледни часови, корелационичасови као вид стручног 
усавршавања ће се припремати уз инструкције педагошко-психолошке службе, ради 
што квалитетније дидактичко-методичке организације часа, која ће служити као пример 
добре праксе осталим наставницима, нарочито приправницима. Стога, посета угледним 
часовима је препоручена за приправнике и наставнике који припадају истом стручном 
већу. Наставник који држи наведне часове у обавези су да дâ на увид припрему свим 
наставницима који часу присуствују. Стручна већа ће имати обавезу да одржане 
угледне часове анализирају. Посебна акценат ће бити стављен на међусобне посете 
настави и анализу посећених часова од стране педагошких саветника који су били у 
екстерној евалуацији, као и на предавања стручњака ван школе. 

Стручни семинари, стручни скупови и набавка стручне литературе ће бити 
реализовани у зависности од финансијских могућности школе. 

Наставници су стручно усавршавање остварили следећим активностима: 
1) извођењем огледних и угледних часова 
2) излагањем  о стручном  усавршавању са дискусијом на  састанцима Стручних 

већа и Актива  
3) учешћем на семинарима и скуповима 
4) у пројектима васпитно – образовног карактера у школи (одлазак на Фестивал 

науке, манифестацију Дан мола, Вуков сабор, књижевне вечери, позоришне представе; 
одлазак у посете средњих школа ученика осмог разреда у оквиру програма ПО;  
организовање квизова (седми, шести и пети разред), изложби, радионица, стручних 
предавања, хуманитарних приредби, недеља спорта, кроса РТС-а) 

5) учешћем у организацији и реализацији такмичења и Завршног испита 
6) припремањем ученика за републичка такмичења (учешће на пет  републичких 

такмичења)   
 

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 
 
САВЕТ РОДИТЕЉА 
 
Ради укључивања родитеља у системски васпитни рад школе, као и праћење и 

подстицање развоја њихове деце и усклађивање педагошког деловања породице и 
наставника, школа остварује: 

а) Упознавање родитеља са Правилима понашања, Кућним редом и 
Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности ученика 

б) Међусобно информисање родитеља и наставника о: 
- здрављу, психофизичком и социјалном развоју ученика; 
- резултатима учења и понашања ученика, као и ваннаставном и 

ваншколском ангажовању. 
в) Образовање родитеља за успешније остваривање васпитне улоге породице 

која обухвата: 
- здравствено васпитање; 
- психолошко образовање; 
- педагошко образовање. 
г) Сарадња са родитељима у реализацији неких задатака и делова програма, и 

то: 
- учествовање у остваривању програма слободних активности; 
- програма професионалне орјентације, екскурзија, ДКР; 
- учествовање у решавању социјалних и здравствених проблема ученика. 
д) Укључивање родитеља у обезбеђивању услова за успешнији рад школе: 



  -    деловањем у Савету родитеља школе, Школском одбору, и Тиму за 
инклузивно образовање; 

  - непосредно укључивање у акције уређења, реконструкције постојећих и 
изградњу нових школских објеката, терена за спорт и слично. 
Програм сарадње школе са родитељима оствариће се кроз свакодневне личне контакте 
учитеља, наставника, директора, педагога и социјалног радника са родитељима, на 
родитељским састанцима, кроз рад Школског одбора, Савета родитеља. 

У току школске године одржано је пет родитељских састанака и велики број 
индивидуалних и групних саветодавних разговора. Родитељски састанци су били 
посећени, из чега можемо закључити да је остварена добра сарадња са родитељима 
ученика што нам могу потврдити анкетни листићи (са полугодишта и краја школске 
године). 

 Родитељи су (по спроведеној анкети) највише задовољни тврдњом у анкети која 
се односи на оцењивање ученика које је унапред планирано и јавно, као и часовима 
допунске и додатне наставе (преко 80%).  

Родитељи су учествовали и у пројекту »ПО на прелазу у средњу школу» где су 
показали велико интересовање.  

Родитељи су активно учествовали  и у организовању матурске прославе за ученике 
осмог разреда у школи. Тамнијом бојом су обојена поља у којима су остварени добри 
резултати и лоши које желимо да поправимо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



САВЕТ  РОДИТЕЉА 

Списак чланова Савета родитеља: 
 

Ред. 
бр. Презиме и име родитеља Представник 

одељења 
1. Васић Тамара 1/1 
2. Бегановић Слободан 1/2 
3. Враголић Драгана 1/3-3/3 
4. Митровић Драгана 1/4-2/4 
5. Марјановић Милена 1/5 
6. Стефановић Радомир 1/6-3/6 
7. Грујић Бојана 2/1 
8. Влајковић Весна 2/2 
9. Мијаиловић Маријана 2/3-4/3 
10. Живановић Снежана 2/5 
11. Јанковић Аница 2/6 
12. Мирковић Дана 3/1 
13. Јанчић Зоран 3/2 
14. Горданић Боривоје 3/4-4/4 
15. Перуновић Сузана 3/5 
16. Нинковић Снежана 4/1 
17. Арнаутовић Даница 4/2 
18. Лучић Милица 4/5 
19. Васић Љиљана 4/6 
20. Богићевић Маријана 5/1 
21. Фвозденовић Горан 5/2 
22. Ковачевић Видосав 5/3 
23. Марешевић Данијела 6/1 
24. Чотрић Иван 6/2 
25. Игњатовић Снежана 6/3 
26. Кораћ Марина 6/4 
27. Гајић Сандра 7/1 
28. Самарџић Светлана 7/2 
29. Јанковић Снежана 7/3 
30. Николић Радован 8/1 
31. Васић Сузана 8/2 
32. Лукић Маријана 8/3 
33. Петровић Дарко ПП 

 
 
Одржано је 7 седница на којима је разматрано више питања и донето више 

ставова и предлога: 
 

11.9.2017. године – конституисан Савет родитеља; родитељи упознати са Пословником 
о раду Савета родитеља, „Кућним редом“ и „Правилима понашања; усвојен Годишњи 
план рада Савета родитеља за школску 2017/2018. годину; родитељи упознати са 
активностима у школи и са подршком инклузивном образовању; изабрани понуђача за 
исхрану, осигурање и фотографисање ученика, предложено Школском одбору 



утврђивање „Ђачког динара“ у износу од 350,00 динара; утврђена висина дневнице 
наставницима који воде ученике на екскурзију у износу од 400,00 динара за 
једнодневне и 500,00 динара за вишедневне екскурзије; донета одлука да се као ђачка 
униформа носи прслук – за дечаке тамно плав а за девојчице љубичаст; 
 
23.11.2017. године – разматран: успех и владање ученика на крају првог 
класификационог периода; превенција насиља, посебни ризици и мере заштите као и 
реаговања у случају када се насиље деси; инклузивно образовање, самовредновање 
школе и предлози за унапређење наставе; приказани модели ђачких униформи; 
 
07.12.2017. године - изабран представника Савета родитеља у Општински савет 
родитеља; изабран понуђач за  ђачке униформе; донета одлука да ученици осмог 
разреда не носе униформе; 
 
09.3.2017. године – разматран успех и владање ученика на крају првог полугодишта, 
постигнућа ученика који стучу образовање по ИОП-у и услови у којима школа ради; 
анализирана безбедносна ситуација у школи и сарадња породице и школе, колико 
ученици поштују правила понашања; изабран понуђач  за извођење ђачких екскурзија; 
 
26.3.2017. године – изабрана три представника родитеља у Школски одбор; 
 
16.5.2018. године - разматран успех и владање ученика на крају трећег 
класификационог    периода;  разматрани извештаји о реализованим екскурзијама; 
родитељи информисани о изабраним уџбеницима за 1. и 5. разред, пројектима у које је 
школа укључена и резулатима са такмичења ученика; утврђена листа изборних 
предмета за школску 2018/2019. годину; 
 
05.7.2018. године – разматран успех и владање ученика на крају школске 2017/2018. 
године, извештаји о самовредновању и  о постигнућима ученика који раде по ИОП-у; 
родитељи информисани о награђеним ученицима и наставницима; усвојен Извештај о 
раду Савета родитељa у школској 2017/2018. години. 

 
План сарадње са породицом остваривеће се и кроз индивидуалне разговоре са 

одељењским старешинама и ПП службом. 
 
 
 САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ 

 
ЦИЉ: Успостављање успешне сарадње родитеља и школе, међусобно 

уважавање и поверење како би заједнички што боље деловало на развој ученика. 
Сарадња ће се остваривати: 

ИНДИВИДУАЛНО - индивидуалним разговорима наставника, стручних 
сарадника и директора о напредовању ученика, њиховом понашању у породици  и у 
школи и проблемима  у учењу. У контакту са родитељима поштоваће се личност 
родитеља, пружаће се потребне иформације уз коректно понашање и очување угледа 
школе; 

ПИСМЕНИ – контакти са родитељима- за правдање изостанака; молбе; поруке; 
ГРУПНИ – разговори биће организовани са родитељима ученика код којих се 

јављају тешкоће у напредовању ( учењу и понашању) како би се заједнички пронашла 



што боље решења. Разговор ће организовати одељењски старешина у сарадњи са 
директором и школским педагогом и психологом, односно специјалним педагогом. 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ – сазиваће их, припремати и водити одељењски 
старешина. Одржаваће се према плану одељењског старешине, а обавеза је најмање 
четири родитељска састанка у току године. Евиденција о одржаним састанцима водиће 
се у дневницима рада.  

 
Посебна сарадња са родитељима се остварује у изради индивидуално образовног 

плана за ученике са посебним потребама и преко Савета родитеља. 
Родитељски састанци ће се одржати одмах после седница одељењских већа. 
 
 

 
Организација отвореног дана школе  

 
Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима односно старатељима 

ученика заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења. 
Програмом сарадње са породицом школа дефинише области, садржај и облике сарадње 
са родитељима односно старатељима деце и ученика који обухватају детаљне 
информисање, саветовање, укључивање у наставне и остале активности школе и 
консултовање у доношењу одлука око безбедносних, наставних, организационих и 
финансијских питања с циљем унапређивања квалитета образовања и васпитања као и 
обезбеђивања свеобухватности и трајаности васпитно-образовних утицаја. Програм 
сарадње са породицом обухвата и организацију отвореног дана школе сваког месеца 
када родитељи односно старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду 
(сваке последње седмице у месецу). Ради праћења успешности програма сарадње са 
породицом школа на крају сваког полугодишта организује анкетирање родитеља 
односно старатеља у погледу њиховог задовољства програмом сарадње са породицом и 
у погледу њихових сугестија за наредно полугодиште. Мишљење родитеља односно 
старатеља добијено као резултат анкетирања узима се у обзир у поступку вредновања 
квалитета рада школе.  

 
САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

У току школске године школа је остварила следеће облике сарадње са 
институцијама друштвене средине: 
- Центар за културу "Вук Караџић" – продајни вашар радова ученика са посебним  
потребама 
- Медицински центар - здравствена заштита ученика и превенција 
- Центар за социјални рад - стална сарадња 
- Саобраћајна полиција – Безбедност деце у саобраћају 
- Техничка школа „Вујо Матић“ Лозница, Гимназија «Вук Караџић» Лозница, Средња 
школа «Свети Сава» Лозница, Економска школа  Лозница, Грађевинска школа Београд, 
Пољопривредна школа  Шабац, Школа примењених уметности Шабац - професионално 
информисање ученика 8.разреда 
- Посета радним организацијама у Лешници и Новом Селу (ученици 8. разреда) 
- Општинска организација Црвеног крста - константна сарадња. 
- Регионални центар за таленте (тестирање ученика 7. разреда) 
- Канцеларија за младе – Лозница и Лешница 
- Дечији вртић 
- Градска управа Лозница 



- Школска управа Ваљево 
 
РАД  НА  ПРОЈЕКТИМА 
 
 Пројекти који су реализовани ове школске године су: 
- Пројекат «ПО на прелазу у средњу школу» (ГИЗ-ов пројекат и МПНТР) 
- Пројекат реконструкције мокрог чвора у матичној школи (Средствима локалне 
самоуправе) 
- Пројекат уређења школског дворишта у ИО Ново Село 
- Опремање кабинета физике, хемије, географије и биологије наставним средствима 
- Опремање школске хале спортским справама и реквизитима 
 
 
А) Интерни маркетинг 
 
 У току школске године предвиђене активности су реализоване. Ученици су 
учествовали у бројним културним манифестацијама током године, инклузивним 
радионицама, спортским активностима. Посебно су истакнути ученици који су 
остварили запажене резултате на такмичењима и смотрама. Организован је и 
Новогодишњи и Ускршњи продајни вашар у како у просторијама централне школе, 
тако и у ИО. Чланови секције Хор и оркестар као и фолклора учествовали су оквиру 
Дана школе 26. Септембра, одржали Пролећни концерт у Дому културе у Лешници и 
Дому културе у Доњем Добрићу. 
Такође, ова секција је имала активно учешће у организације Бадње вечери са црквом у 
Лешници. 
 
Б) Екстерни маркетинг 
 
Школа је активно радила на промоцији активности које су обележиле ову школску 
годину. Медијски су пропраћена дешавања у вези Дана школе, извођења радова на 
школи у вези донације Јапанске амбасаде (промена столарије и реконструкција мокрог 
чвора и тоалета), финансирање Локалне самоуправе (кречење фасаде централне школе, 
опремање кухиње...), као и све информације везане за активности школе у оквиру новог 
Закона о финансирању основних школа. Све ове информације преношене су преко 
средстава јавног информисања (локалне ТВ станице, локалне и школске новине, сајт 
школе).  
         
ЗАКЉУЧАК 
 
Програмски садржаји предвиђени годишњим планом рада школе 2017/2018. године 
реализовани су у предвиђеним роковима. 
 
 

Остваривање календара значајних активности школске 2017/2018.  године 
  
Септембар 
-1.9. Почетак школске године,  
- 8.9.Састанак Тима за РП 
- 11.9. Савет родитеља 
- 13.9. Одељењско веће, Наставничко веће, Школски одбор 



-14.9. Иницијално тестирање ученика 5 и 7 р. (српски језик) 
-17.9. Посета Вуковом сабору  
-18.9. Долазак надзорника у посету Мирјани Ђурђевић  и посета председника Вучића 

Тршићу 
-19.9. Долазак представника МУП-а и организовање предавања за ученике 6р. На тему 

,,Насиље као негативна друштвена појава“ 
-21.9. Иницијално тестирање ученика 5 и 7 р. (математика) 
-22.9. Јесењи крос 
26.9. Дан школе 
 
Октобар  
-2.-6.10.  Почетак Дечије недеље 
-2.-3.10. Креативне радионице 
-3.10.  Кредом по асвалту 
-4.10. Продајни вашар 
-5.10. Маскембал 
-5.10. Предавање др Миодрага Кулића (доктора наука физике) 
-6.10. Крос ,,Трка за срећније детињство“ 
-11.10. Интегрисани час биологије-хемије 
-16.10.Дисциплински поступак (ученика) 
-16.10. Наставничко веће 
-17.10. Одељењско веће 
-18.10. Дан пешачења, долазак песникиње Мирјане Петров 
-19.10. представа у матичној школи и ИО ,,Школо моја пређи на другога“ 
-20.10. Долазак новинарке и давање интервјуа ,,Борба против електронског насиља“ 
-24.10. Тестирање ученика РТЦ 
-24.10. Одлазак директора у Ваљево због преузимања компијутера 
-25.10. Интегрисани час историја-српски језик 
 
Новембар 
-6.11. Одељењско веће 
7.11. Наставничко веће 
-9.11. Обележен Дан примирја 
-16.11. Обележен Дан толеранције 
-17.10. Организовање квиза за 8.р. и журка за 7р и 8р. 
-23.11. Састанак актива за РП 
-24.11. Упознавање предшколаца са школом заједно са васпитачицом Катарином 

Велимировић 
-28.11. Долазак МУП због одржавања предавања за ученике 4 и 6. разреда 
Децембар  
-1.12.        Обележен дан борбе против сиде 
-4,-8.12. Обележена Недеља спорта 
-5.12.        Наставничко веће 
-13.12. Долазак вајарке и одржана радионица са ученицима млађих разреда 
-26.12. Долазак МУП-а и одржано предавање на тему ,,Безбедност на интернету“ 
-29.12. Квиз за ученике 7.разреда и новогодишња журка 
28.12. Божићна приредба 
 
Јануар 
9.1. Први радни дан после новогодишњег распуста 



10.1. Креативна радионица поводом Српске нове године 
11.1. Новогодошњи вашар 
15.1. Интегрисани часфизика-хемија 
16.1. Састанак актива за РП 
26.1. Интегрисани час учитеља у ио Чокешина 
27.1. Школска слава Свети Сава 
29.1. Одељењско веће 
30.1. Наставничко веће 
31.1. Распуст 
 
Фебруар 
9.2. Састанак актива за РП 
12.2 полазак у школу и почетак другог полугодишта 
13.2. Радионица за писање новог РП 
15-16.2. Обележавање Дана државности (нерадни дан) 
18.2. Општинско тамичење из физике 
21.2. Одржано предавање полиције за ученике 4 и 6.разреда 
21.2. Обележен Дан матерњег језика  
22.2. Састанак актива за РП 
 
Март 
1.3 Одлазак Томислава Живановића 
1.3. Састанак Савета родитеља 
-14.3. Организовање такмичења ,,Кенгур“ 
-16.4. Организовање предавање полиције ученицима 4. и 6.р. 
-26.3. Седница Наставничког већа, Савета родитеља и Одељењског већа 
-29.3. предавање за девојчице 6.разреда 
-30.3. Долазак представника НЗС због одржавања предавања за ученике 8.р. 
 
 
Април  
2.-9.4. Васкршњи распуст 
11.4. Одељењско веће 
12.4. Наставничко веће 
13.4.-14.4. Пробни завршни за ученике 8.разреда 
17.4. Долазак ватрогасаца и предавање за ученике 4 и 6. Разреда 
21.4. Одлазак ученика 8.р у Еконмоску и Хемијску школу 
23.4. Еко-бал обележен Дан планете Земље 
28.4. Одлазак ученика 8.р. у Техничку школу и Гимназију 
.  
 
Мај 
1.-2.5. Обележавање првомајских празника 
10.5. Наставничко веће 
11.5. РТС крос 
11.5. екскурзија за 3.р. и 4.р. 
12.5. екскурзија за 1.р. и 5.р. 6.р. 
21.5-22.5. екскурзија за 7р. 
22.5. Долазак Ђоке Петровић у контролу 
22.5. Одељењско веће 



27.5. Одлазак наставника Б.Стефановића у Бајину Башту на ,,Дрински куп“ 
31.5. Крај школске године за ученике 8.разреда 
31.5. Долазак представника Јапана 
 
Јун 
4.6. Наставничко веће и Одељењско веће за ученике 8.разреда  
18-19-20.6. Завршни испит за ученике 8.р. 
21.6. Матурско вече за 8.р 
22.6. Одељењско и Наставничко веће 
28.6. Видовдан, додела сведочанствава и књижица 
 
 
Јул 
4.7.      Седница Наставничког већа 
18.4. Седница Наставничког већа 
 
 
Август 
20.8.    Седница наставничког већа 
31.8.    Седница наставничког већа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Слике и догађаји у школи 

Jeсењи крос 22.9.2017. 
 

  
Дан школе 26.9.2017. 

 

  
Дечија недеља 2-6.10.2017. 

 

  
Предавање др физике Миће Кулића 5.10.2017. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
Предавање „Технике учења“ 11.10.2017. 

  
Интегрисан час Хемија-Биологија 11.10.2017. 

  
Интегрисан час Историја-Српски језик  25.10.2017. 

  
Посета предшколаца часу ТиО 29.10.2017. 

  
Квиз ученика осмог разреда 16.11.2017. 

  



Предавање инспектора МУП на тему „Болести зависности“ 27.11.2017. 

  
Предавање на тему „АИДС“ 30.11.2017. 

  
Недеља спорта 4-8.12.2017. 

  
Занимљиц час ТиО 12.12.2017. 

  
Сајам науке 16.12.2017. 

  
Угледни час ИО Доњи Добрић 14.1.2018. 



  
Интегрисан час физика – хемија 15.1.2018. 

  
Вршњачка едукација 22-24.1.2018. 

  
Угледни час ИО Чокешина 25.1.2018. 

  
Свети Сава школска слава 27.1.2018. 

  



Радионице за развојно планирање 13.2.2018. 

  
Општинско такмичење 18.2.2018. 

  
Предавање представника МУП на тему „Безбедност у саобраћају“ 21.2.2018. 

  
Стонотениски турнир две школе 20.3.2018. 

  
Обележен дан вода 21.3.2018. 

  
Градски турнир у стоном тенису 6.6.2018. 



  
Посета урдружења писаца 12.6.2018.  

  
 


