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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
 

 

Пун назив школе ОШ „Десанка Максимовић“ 

Адреса Владимира Назора бр. 2, Ваљево 

Директор школе  Ненад Михаиловић 

Телефони 014/221-512 

014/225-660 

Web-site http://osdesankava.edu.rs/ 

E-mail  osdmnn@ptt.rs  osdesanka.va@gmail.com  

Дан школе 16. мај 

Број ученика 655 

Број запослених 63 

Језици који се уче у школи Енглески језик 

Немачки језик 

Број смена у школи и начин 

измене смена 

Две смене 

Промена смена на недељном нивоу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://osdesankava.edu.rs/
mailto:osdmnn@ptt.rs
mailto:osdesanka.va@gmail.com
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2. РЕЧ ДИРЕКТОРА 
 

Велика је част и привилегија бити на челу установе кроз коју је прошло на хиљаде 

ђака који су данас вредни и успешни чланови овог друштва. Директору, као првом 

међу једнакима, припада одговорна улога да постигне компромис међу 

традиционалним ауторитетом и новим, другачијим изазовима савременог доба. 

Сви запослени у школи, као и деца и родитељи, имају моју свесрдну подршку у 

решавању наведених изазова, а све у циљу да заједнички створимо пријатну, хуману 

атмосферу за рад и живот. Наш крајњи циљ су срећни ученици, са развијеним добрим 

навикама и конструктивним погледом на свет и људе око себе. 

Још једна школска година је за нама. Трудили смо се да буде успешнија од 

претходне. Задовољство наших ученика и њихових родитеља, као и запажени 

резултати на разним такмичењима и завршном испиту охрабрују нас да наставимо још 

боље и вредније, уз ангажовање свих доступних људских и материјалних ресурса. 

Уверен сам да ћемо у наредном периоду даље напредовати и тако допринети 

стварању квалитетног образовног система имајући на уму потребе, интересовања и 

специфичности наших ученика.  
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3. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ 
 

Основна школа ”Десанка Максимовић” је новија грађевина са радним 

простором чија је величина за све области рада усклађена са захтевима из норматива 

школског простора. Све просторије су одговарајуће величине према броју ученика и 

одељења. Функционалност школског простора и одржавање, пружају адекватне услове 

за реализацију васпитно-образовних задатака, задовољавају здравствено-хигијенске 

услове и пружају физички безбедно окружење за све ученике и запослене.   

 

Преглед школског простора: 

_____________________________________________________________ 

Назив просторије           Број просторија 

_____________________________________________________________ 

1. Учионице за продужени боравак     1 

2. Учионице за разредну наставу     8 

3. Кабинет за српски језик      2 

4. Кабинет за математику       2 

5. Кабинет за страни језик      2 

6. Кабинет за историју и географију    1 

7. Кабинет за физику      1 

8. Кабинет за верску наставу     1 

9. Кабинет за хемију и биологију     1 

10. Кабинет за ликовну и музичку културу   1 

11. Кабинет за ТИО прип.пр.     1 

12. Библиотека са читаоницом     1 

13. Фискултурна сала са пратећим просторијама   1 

14. Кабинет за информатику и рачунарство   1 

15. Зубна амбуланта       2 

16. Ђачка кухиња са трпезаријом     1  

17. Наставничка канцеларија     1 

18. Канцеларија директор      1 

19. Канцеларија секретар      1 

20. Канцеларија рачуноводство     1 

21. Канцеларија стручни сарадници    1 

22. Простор за помоћне раднике     1 

22. Санитарни чвор       6 

23. Хол        1   

 

У склопу школе ”Десанка Максимовић” су пространа игралишта, површине 

2000m
2
, где су обележени терени за мали рукомет, кошарку, одбојку, што уз 

реновирану фискултурну салу нуди оптималне услове рада и бављења спорским 

активностима. Двориште школе украшава парк богат растињем и украсним биљем. 

Опремљеност школе различитим наставним средсвима не задовољава у 

потпуности потребе савремене концепције наставе. На основу процене опремљености 



   Извештај о раду                                           ОШ  ''Десанка Максимовић''  Ваљево 

9 

 

наставним средствима у односу на норматив, констатовано је да је школа у целини 

опремљена са око 85% неопходних наставних средстава. Расположива наставна 

средства се користе у циљу постизања квалитета наставе према договореном распореду 

и потребама наставног предмета.  

 

 

Школа располаже следећим наставним средствима и опремом: 

______________________________________________________________ 

Назив наставног средства              Број 

______________________________________________________________ 

1. Касетофон         6 

2. Графоскоп         2 

3. ТВ апарат          3 

4. Двд          1 

5. Пројектор         2 

6. Микроскоп         1 

7. Рачунар         46 

8. Грамофон         1 

9. Дигитална камера        1 

10. Штампач         6 

11. Лаптоп (рачунар)        2 

12. Интерактивна табла       1 

________________________________________________________________ 
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4. КАДРОВСКИ РЕСУРСИ 
 

4.1. РАЗРЕДНА НАСТАВА 
 

 

Име и презиме Одељење 

Врста 

стручне 

спреме 

Године 

радног 

стажа у 

образова

њу 

Лиценца 

%ангажов

ања у 

школи 

Радосављевић Снежана 11 висока 13 Да 100 

Радуловић Сандра 12 висока 17 Да 100 

Ђуричковић Драгица 13 висока 23 Да 100 

Митрић Зорица 21 висока 13 Да 100 

Крунић Душица 22 висока 24 Да 100 

Милутиновић Биљана 23 висока 3 Да 100 

Гајић Драгица 31 висока 27 Да 100 

Гајић Миливој 32 виша 33 Да 100 

Исаиловић Стана 33 висока 32 Да 100 

Гошњић Јасмина 34 висока 16 Да 100 

Исаиловић Илија 41 висока 32 Да 100 

Новаковић Славица 42 висока 28 Да 100 

Лекић Нада 43 висока 32 Да 100 

Прерадовић Биљана прод. боравак висока 7 Да 100 

 

4.2. ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 
 

Име и презиме Предмети 

које 

предаје 

Врста 

стручне 

спреме 

Године 

радног 

стажа у 

образов

ању 

Лиценца % анга-

жова-ња у 

школи 

Марковић Биљана 
Српски језик 

 
висока 18 Да 100 

Кривошија Марина 
Српски језик 

 
висока 17 Да 100 

Асановић Драгана 
Српски језик 

 
виша 28 Да 100 

Ана Николић 
Немачки 

језик 
висока 12 Да 56 

Марковић Миланка 
Немачки 

језик 
висока 18 Да 100 

Живковић Савић 

Милица 
Енглески 

језик 
висока 23 Да 100 

Вилотић Блаженка 
Енглески 

језик 
висока 15 Да 100 

Глушац Олга Енглески висока 10 Да 80 
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језик 

Ристановић Биљана Географија висока 
15 

 
Да 15 

Mитровић Грана Географија висока 
36 

 
Да 100 

Којић Раде Историја висока 
16 

 
Да 100 

Младеновић Маја Биологија висока 
11 

 
Да 100 

Ђурђевић Мирјана 
Биологија 

 
Висока 13 Да 20 

Маринковић Нађа Математика висока 
3 

 
Не 100 

Исић Милош Математика висока 
13 

 
Да 100 

Арсеновић Наташа 
Математика 

 
Виша 5 Не 100 

Видић Слађана Физика висока 
6 

 
Да 100 

Крстић Гојко 
Хемија 

 
виша 36 да 70 

Вићентијевић Зоран ТО висока 
15 

 
Да 100 

Арсенић Биљана 
ТО 

 
висока 13 Да 100 

Мандић Драган 
Ликовна 

култура 
висока 15 Да 75 

Ранђеловић Миљана 
Музичка 

култура 
висока 3 Не 80 

Лукић Голоскоковић 

Славица 
Физичко 

васпитање 
висока 7 Не 80 

Јовановић Ерика 
Физичко 

васпитање 
висока 19 Да 100 

Новаковић Андријана 
Физичко 

васпитање 
Висока 

0 Не 
10 

Јовановић Снежана Информатик

а 
Висока 26 Да 80 

Спасојевић Здравко 
Верска 

настава 
Висока 12 / 40 

Бојиновић Мија 
Верска 

настава 
висока 9 / 90 

Ђуковић Матић 

Светлана 
Историја Висока 11 Да 

15 

 

Ксенија Мутић 
Ликовна 

култура 
висока 14 Да 5 

Ристић Маријана биологија висока 
1 

 
не 10 

  



   Извештај о раду                                           ОШ  ''Десанка Максимовић''  Ваљево 

12 

 

 

4.3. КАДРОВСКЕ ПРОМЕНЕ У ТОКУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ 
 

Име и презиме Предмети 

које 

предаје 

Врста 

стручне 

спреме 

Године 

радног 

стажа у 

образовању 

%анга-

жова-

ња у 

школи 

Разлог 

одсуства 

 

Пецикоза Ивана 

 

Математика 

 

Висока 

 

8 

 

100 

Промена 

запослења у 

другу основну 

школу 

 

4.4. РУКОВОДЕЋЕ ОСОБЉЕ 

Ред. 

бр. 
Презиме и име Звање 

Стручна 

спрема 

Године 

радног 

стажа у 

образовању 

Послови 

1. 
Михаиловић Ненад професор Висока 21 

 

директор 

 

 

4.5. СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 
 

Ред. 

бр. 
Презиме и име Звање 

Стручна 

спрема 

Године 

радног стажа 

у образовању 
Послови 

1. Савић Марија Педагог висока 12 
школски 

педагог (50%) 

2. Обрадовић Данијела Психолог висока (мр) 14 
Школски 

психолог 

3. Ђурђевић Ивана 

Проф. 

Разредне 

наставе 

висока 13 библиотекар 

 

 

4.6. АДМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСИЈСКО ОСОБЉЕ 
 

Ред. 

бр. 
Презиме и име 

Стручна 

спрема 
Радни стаж Послови 

1. Павловић Бранка висока 21 секретар 

2. Maтић Вера средњa 26 шеф рачуновод. 

3. Сандић Милка средња 18 Административн

и радник  
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4.7. ПОМОЋНО И ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ 
 

Ред. 

бр. 
Презиме и име 

Стручна 

спрема 
Радни стаж Послови 

1. Петровић Милена основна 36 
одржавање хигијене 

у школи 

2. Илић Милена " 
21 

 
" 

3. Ранковић Олгa " 
36 

 
" 

4. Богићевић Загорка " 
27 

 
" 

5. Mитровић Снежана " 
19 

 
" 

6. Срећковић Славица „ 
18 

 
„ 

7. Митровић Рада „ 
7 

 
„ 

8. Филиповић Татјана „ 
12 

 
„ 

9. Павловић Зоран КВ 16 
ложач-домар 

 

10. Радосављевић Милена основна 
11 

 

одржавање хигијене 

у школи 

11. Ерић Милан КВ 
2 

 
ложач-домар 

 

У ОШ „Десанка Максимовић“ запослен је потребан број наставника и стручних 

сарадника у односу на број ученика и наставно особље има прописане квалификације 

изузев наставника два наставника математике. Број ненаставног особља је у складу са 

прописима и њихове квалификације за одређене послове су одговарајуће.  
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5. УЧЕНИЦИ 
5.1.  БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА  на крају  

шк. 2017/18. 
 

РАЗРЕД МУШКИХ ЖЕНСКИХ УКУПНО Одељенски старешина 

 

1.разред 

1. 16 9 25 Радосављевић Снежана 
2. 15 8 23 Радуловић Сандра 
3. 14 10 24 Ђуричковић Драгица 

Укупно 1. разред 45 27 72  

 

2.разред 

1. 15 9 24 Митрић Зорица 
2. 17 10 27 Крунић Душица 
3. 13 11 24 Милутиновић Биљана 

Укупно 2. разред 45 30 75  

 

3.разред 

1. 11 10 21 Гајић Драгица 
2. 9 14 23 Гајић Миливој 
3. 12 11 23 Исаиловић Стана 
4. 9 12 21 Гошњић Јасмина 

Укупно 3. разред 41 47 88  

 

4.разред 

1. 14 12 26 Исаиловић Илија 
2. 15 12 27 Новаковић Славица 
3. 16 10 26 Лекић Надежда 

Укупно 4. разред 45 34 79  

Укупно 1.-4. разред 175 139 314  

 

5. разред 

1. 15 11 26 Марковић Миланка 
2. 8 14 22 Кривошија Марина 
3. 12 13 25 Вићентијевић Зоран 

Укупно 5. разред 35 38 73  

 

6. разред 

1. 10 13 23 Милошевић Ивана 
2. 14 13 27 Митровић Грана 
3. 12 11 23 Голоскоковић Славица 

Укупно 6. разред 36 37 73  

 

7. разред 

1. 15 14 29 Јовановић Ерика 
2. 19 11 30 Којић Раде 
3. 12 16 28 Пецикоза Ивана 

Укупно 7. разред 46 41 87  

 

8. разред 

1. 16 11 27 Маринковић Нађа 
2. 17 12 29 Марковић Биљана 
3. 14 11 25 Исић Милош 

4. 16 11 27 Асановић Драгана 

Укупно 8. разред 63 45 108  

Укупно 5.-8. разред 

 
 

180 

 

161 

 

341 

 

Укупно 1.-4. разред 

 

 

175 

 

139 

 

314 

 

Укупно 1. до 8. разред 

 

 

355 

 

300 

 

655 
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5.2. ПРОМЕНЕ У БРОЈНОМ СТАЊУ УЧЕНИКА   
 

 

УПИСАНИ УЧЕНИЦИ 

 

ИСПИСАНИ УЧЕНИЦИ 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 

ШКОЛА ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 

ШКОЛА 

Станковић Нина 4-1 ОШ“Драгољуб Илић“ 

Драчић 

Рафајловић Лена 7-1 Ваљевска гимназија 

Станковић 

Александра 

7-1 ОШ“Драгољуб Илић“ 

Драчић 

Бучалина Катарина 7-2 ОШ“С. Новаковић“ Шабац 

Петровић Славољуб 5-3 ОШ“П.Враголић“ 

Љубовија 

Ракић Николина 3-3 ОШ“Прота М.Ненадовић“ 

Бранковина 

Ђукић Богдан 5-3 ОШ“др Д. Мишковић“ 

Чачак 

Тепић Невена 2-1 ОШ“Петар Кочић“ Темерин 

Несванулица Нина 3-3 ОШ“Владика Н. 

Велимировић“ 

Васић Анђела 7-3 ОШ“Андра Савчић“ 

Боровинић Уна 5-2 ОШ“Прва основна 

школа“ 

Радојичић Анђела 7-3 ОШ“Владика Н. 

Велимировић“ 

Обрадовић Јована 3-3 ОШ“П.Враголић“ 

Љубовија, Савковић 

Перовић Емилија 7-1 „Плави круг“ приватна 

школа Београд 

Јанковић Илија 8-4 ОШ“М.Марковић“ Доње 

Лесковице 

Васић Вања 4-3 ОШ“Андра Савчић“ 
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УПИСАНИ УЧЕНИЦИ 

 

ИСПИСАНИ УЧЕНИЦИ 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 

ШКОЛА ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 

ШКОЛА 

Костовски Војин 2-1 ОШ“Стеван Сремац“ 

Борча 

Јанковић Илија 8-4  ОШ“М.Марковић“ Доње 

Лесковице 

Перовић Емилија 7-1 „Плави круг“ приватна 

школа Београд 

Десивојеви Милан 8-3 ОШ“Нада Пурић“ 

   Нинковић Антонић 

Нађа 

1-2 ОШ“Прва основна школа“ 
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6. ПОДАЦИ О УЧЕНИЦИМА УПИСАНИМ У ПРВИ РАЗРЕД шк. 
2017/18.  

 

Након испитивања педагошко-психолошке зрелости деце и систематског 

прегледа у први разред обавезног образовања школске 2017/2018. године, уписано је 

укупно 73 ученика првог разреда, од чега је 45 дечака и 28 девојчица. Од поменутог 

броја ученика, формирана су 3 одељења. 

Педагошко-психолошко испитивање зрелости деце (обављено тестом ТИП-1), 

показало је да се највећи број ученика налази на просечном нивоу зрелости (35.6%). На 

основу резултата добијених на тесту, ученици су распоређени у предвиђене описне 

категорије.  

Из анкетно-евидентних листова, које је педагошко-психолошка служба урадила 

са родитељима ученика првог разреда, може се закључити: 

да највећи број родитеља будућих ученика првог разреда, поседује завршену средњу 

школу (67.12 %); 

- већина ученика живи у повољним стамбеним условима; 

- већина ученика живи у комплетним породицама (93.1%). 

Moжe се још нагласити да међу 73 уписанa ученика првог разреда, има: 

- 28.7 % ученика са различитим говорним сметњама; 

- 8.21 % са различитим неуротским сметњама, 

- 23.3 % са различитим здравственим сметњама. 

Највећи број деце на путу до школе не користи никакав превоз, док мањи број 

оних који користе, долазе углавном градским аутобусом или линијским таксијем. 
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6.1. СОЦИОЕКОНОМСКО ПОРЕКЛО УЧЕНИКА првог разреда у шк. 2017/18. год. 
 

ОБРАЗОВНИ НИВО РОДИТЕЉА 

 

НЕПИСМЕНИ 
МАЊЕ ОД 8 

РАЗРЕДА 
8 РАЗРЕДА СРЕДЊА ШКОЛА 

ВИША и ВИСОКА 

ШКОЛА 

OTAЦ MAJKA OTAЦ MAJKA OTAЦ MAJKA OTAЦ MAJKA OTAЦ MAJKA 

бр % Бр % Бр % Бр % Бр % Бр % Бр % Бр % бр % бр % 

/ / / / / / / / 6 8.2 2 2.7 62 84.9 49 67.1 5 6.8 22 30.1 

 

 

КОМПЛЕТНОСТ ПОРОДИЦЕ 

 

КОМПЛЕТНА 

ПОРОДИЦА 
РАЗВЕДЕНИ ВАНБРАЧНА ЗАЈЕДНИЦА 

НЕШТО ДРУГО (привремено 

растављени, самохрани родитељ, 

рад у иностранству, и сл.) 

Бр % бр % бр % бр % 

65 89.04 4 5.5 2 2.7 2 2.7 

 

 

ЗАПОСЛЕНОСТ РОДИТЕЉА 

 

 

Када је реч о запослености родитеља првака, 4 ученика живи у породици у којој су оба родитеља незапослена, док код су родитељи 

преосталих ученика најчешће оба запослена 50 (68.4%) или пак само један родитељ (26.02%). 
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7.  УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2017/18. год. 

 7.1. ТАБЕЛАРНИ  ПРИКАЗ ОПШТЕГ УСПЕХА УЧЕНИКА 1-4 РАЗРЕДА НА КРАЈУ  ШК. 2017/18.  ГОД. 

РАЗРЕД И 

ОДЉЕЊЕ 

 

БР.УЧЕНИКА 

ОДЛИЧНИ ВР.ДОБРИ ДОБРИ ДОВОЉНИ 
∑ 

ПОЗИТИВНИХ 

УПУЋУЈУ СЕ НА 

ПОПРАВНИ 
ПОНАВЉА НЕОЦЕЊЕНИ 

БРОЈ % БРОЈ % БРОЈ % БРОЈ % БРОЈ % 

СА 1 

НЕД 

СА 2 

НЕД БРОЈ БРОЈ 

БР % БР % 

1-1 25  

1-2 23 ОПИСНО ОЦЕЊИВАЊЕ 
1-3 24 

Укупно 1. 

разред 

72 

2-1 24 16 66,66 5 20,83 3 12,5 / / 24 100 / / / / / / 

2-2 27 12 44,44 11 40,75 3 11,11 / / 26 96,29 / / / / / 1 

2-3 24 15 62,5 5 20,83 4 16,66 / / 24 100 / / / / / / 
 

Укупно 2. 

Разред 

 

75 43 57,33 21 28 10 13,33 / / 74 98,66 / / / / / 1 

3-1 21 9 42,85 10 47,62 2 9,52 / / 21 100 / / / / / / 

3-2 23 14 60,86 8 34,78 / / / / 22 95,65 / / / / / 1 

3-3 23 15 65,21 6 26,08 2 8,69 / / 23 100 / / / / / / 

 

3-4 21 10 47,61 8 38,09 2 9,52 / / 20 95,23 / / / / / 1 

Укупно 3. 

разред 

 

88 48 54,54 32 36,36 6 6,81 / / 86 97,72 / / / / / 2 

4-1 26 20 76,92 6 23,07 / / / / 26 100 / / / / / / 

4-2 27 13 48,14 13 48,14 1 3,70 / / 27 100 / / / / / / 

4-3 26 13 50 9 34,61 4 15,38 / / 26 100 / / / / / / 

Укупно 4. 

Разред 
79 46 58,22 28 35,44 5 6,32 / / 79 100 

/ / / / / / 

Укупно 2.-

4. 

 

242 137 56,61 81 33,47 21 8,67 / / 239 98,76 

/ / / / /  

3 
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7.2. ТАБЕЛАРНИ  ПРИКАЗ ОПШТЕГ УСПЕХА УЧЕНИКА 5-8 РАЗРЕДА НА КРАЈУ  ШК. 2017/18.  ГОД. 

РАЗРЕД И 

ОДEЉЕЊЕ 

 
БР.УЧЕНИКА 

ОДЛИЧНИ ВР.ДОБРИ ДОБРИ ДОВОЉНИ 
∑ 

ПОЗИТИВНИХ 

УПУЋУЈУ СЕ НА 

ПОПРАВНИ 
ПОНАВЉА НЕОЦЕЊЕНИ 

БРОЈ % БРОЈ % БРОЈ % БРОЈ % БРОЈ % 
СА 1 НЕД СА 2 НЕД 

БРОЈ БРОЈ 

БР % БР % 

5-1 26 7 26,92 10 38,46 9 34,61 / / 26 100 / / / / / / 

5-2 22 10 45,45 5 22,72 7 31,81 / / 22 100 / / / / / / 

5-3 25 10 40 12 48 3 12 / / 25 100 / / / / / / 

 

Укупно 5. 

Разред 

73 27 36,98 27 36,98 19 26,02 / / 73 100 / / / / / / 

6-1 23 10 43,47 7 30,43 5 21,73 1 4,34 23 100 / / / / / / 

6-2 27 5 18,52 12 44,44 9 33,33 1 3,70 27 100 / / / / / / 

6-3 23 4 17,39 7 30,43 11 47,82 1 4,34 23 100 / / / / / / 

Укупно 6. 

разред 

73 19 26,03 26 35,62 25 34,24 3 4,12 73 100 / / / / / / 

7-1 29 11 37,93 8 27,58 7 24,13 3 10,34 29 100 / / / / / / 

7-2 30 7 23,33 13 43,33 7 23,33 3 10 30 100 / / / / / / 

7-3 28 9 32,14 10 35,71 9 32,14 / / 28 100 / / / / / / 

 

Укупно 7. 

Разред 

87 27 31,03 31 35,63 23 26,43 6 6,89 87 100 / / / / / / 

8-1 27 8 29.62 6 22.22 12 44.44 1 3.70 27 100 / / / / / / 

8-2 29 10 34.48 7 24.13 12 41.37 / / 29 100 / / / / / / 

8-3 25 5 20 9 36 11 44 / / 25 100 / / / / / / 

8-4 27 11 40.74 8 29.62 7 25.92 1 3.70 27 100 / / / / / / 
 

Укупно 8. 

разред 

108 34 31.48 30 27.77 42 38.88 2 1.85 108 100 / / / / / / 

Укупно  

5.-8. 

341 107 31,37 114 33,43 109 31,96 11 3,22 341 100 / / / / / / 
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7.3. ТАБЕЛАРНИ  ПРИКАЗ ОПШТЕГ УСПЕХА УЧЕНИКА 1-8 РАЗРЕДА НА КРАЈУ  ШК. 2017/18.  ГОД. 
 

 

разред 
бр.

уч 
одлич. вр.доб. добри довољ. Σпозит недов. неоц. 

  бр % бр % бр % бр % бр % бр % Бр 

I 72 ОПИСНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

II 75 43 57,33 21 28 10 13,33 / / 74 98,66 / / 1 

III 88 48 54,54 32 36,36 6 6,81 / / 86 97,72 / / 2 

IV 79 46 58,22 28 35,44 5 6,32 / / 79 100 / / / 

II-IV 242 137 56,61 81 33,47 21 8,67 / / 239 98,76 / / 3 

V 73 27 36,98 27 36,98 19 26,02 / / 73 100 / / / 

VI 73 19 26,03 26 35,62 25 34,24 3 4,12 73 100 / / / 

VII 87 27 31,03 31 35,63 23 26,43 6 6,89 87 100 / / / 

VIII 108 34 31.48 30 27.77 42 38.88 2 1.85 108 100 / / / 

V-VIII 341 107 31,37 114 33,43 109 31,96 11 3,22 341 100 / / / 

II-VIII 583 244 41,85 195 33,44 130 22,29 11 1,88 580 99,48 / / 3 
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 На основу табеларног приказа општег успеха ученика јасно се види да у млађим 

разредима од укупно 242 ученика који се бројчано оцењују, 137 ученика или  

56,61% има одличан успех, са врло добрим успехом школску годину завршило 

је укупно 81 ученик тј. 33,47%, а свега 21 ученик  или 8,67% има добар успех. 

Ученика са довољним успехом у млађим разредима нема, али 3 ученика је 

остало неоцењено због одласка на азил.  У првом разреду оцењивање је описно, 

а од 72 ученика 6 ученика је имало већих или мањих тешкоћа и делимично је 

савладало предвиђене садржаје.  

 У старијим разредима ситуација је следећа: од укупно 341 ученика, одличних је 

107 или 31,37%, врло добар успех има 114 ученика или 33,43%, добар успех 109 

или 31,96%  док је довољан успех постигло 11 ученика тј. 3,22%. Дакле 

позитиван успех у старијим разредима има укупно 341 ученика. Није било 

ученика који су упућени на полагање поправних испита. Што се тиче владања 

ученика од укупно 655 њих 13 има врло добро владање, 2 добро владање док 

сви остали ученици имају примерно. 
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7.4. ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШК. 2017/18. 
 

Одељење Број оправдавних 

изостанака 

Број неоправданих 

изостанака 

1-1 742 / 

1-2 1254 / 

1-3 767 / 

2-1 325 / 

2-2 479 243 

2-3 727 / 

3-1 664 / 

3-2 247 348 

3-3 301 / 

3-4 266 242 

4-1 112 / 

4-2 331 8 

4-3 375 / 

5-1 1430 15 

5-2 1052 17 

5-3 1141 / 

6-1 919 9 

6-2 1510 52 

6-3 1459 14 

7-1 998 20 

7-2 2504 40 

7-3 1514 19 

8-1 1865 1677 

8-2 1792 40 

8-3 1468 / 

8-4 2752 19 
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8. НАГРАЂЕНИ И ПОХВАЉЕНИ УЧЕНИЦИ У ШК. 2017/2018.  
 

 

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ КРСТИВОЈЕВИЋ ТАТЈАНА 8-4 

ВУКОВА ДИПЛОМА 

1. Јелена Вуковић 8-1 

2. Никола Лукић 8-1 

3. Андријана Матић 8-1 

4. Матија Павић 8-2 

5. Татјана Крстивојевић 8-4 

6. Кристина Радивојевић 8-4 

7. Андријана Милијановић 8-4 

8. Ненад Миловановић 8-4 

9. Тијана Јанковић 8-4 

ПОСЕБНЕ ДИПЛОМЕ 

Наставни 

предмет 

Име и презиме, разред и 

одељење ученика 

Физичко 

васпитање 

Наталија Добрисављевић 8-1 

Матија Павић 8-2 

Јелена Крунић 8-2 

Катарина Крунић 8-2 

Виолета Плавшић 8-2 

Тијана Јанковић 8-4 

Доротеја Чворић 8-4 

Немачки језик 
Никола Лукић 8-1 

 

Енглески 

језик 
Ђорић Лука 8-2 

Српски језик 

Андријана Матић 8-1 

Татјана Крстивојевић 8-4 

 

Историја Немања Терзић 8-2 

Биологија 

Немања Терзић 8-2 

Татјана Крстивојевић 8-4 

 

Музичка 

култура 

Андријана Матић 8-1 

Анђелија Марковић 8-3 

Анастасија Ранковић 8-3 

Анђела Суботић 8-3 

Кристина Радивојевић 8-4 

Анђела Ранковић 8-4 

Магдалена Крстић 8-4 
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Математика Кристина Радивојевић 8-4 

 

Верска 

настава Никола Лукић 8-1 

Ликовна 

култура Милица Гајић 8-1 

 

Шах Матеј Пантић 8-3 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

Татјана Крстивојевић 8-4 

Кристина Радивојевић 8-4 
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9.  РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ  
 

Статистички подаци  о постигнућима ученика на завршном испиту 2017/18. 

Укупан број ученика осмог разреда 

 

108 

 

Просечан број бодова на крају разреда 

 

Шести Седми Осми Укупно 

16,05 15,08 15,10 46,23 

 

Просечан број бодова на завршном испиту  

 

Математика 

(макс.бодова 13) 
Српски језик 

(макс.бодова 13) 
Комбиновани 

(макс.бодова 14) 
Укупно 

5,67 6,81 7,19 6,55 

 

 

Просечан укупан број бодова 65,99 

 

 

 

 

 

Просечан број бодова по одељењима 

 

8-1 8-2 8-3 8-4 

СЈ М К СЈ М К СЈ М К СЈ М К 

6,85 5,59 7,36 7,27 5,87 7,31 6,25 5,15 6,71 6,92 5,97 7,36 
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10. ОСТВАРЕНИ УСПЕСИ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА И СМОТРАМА 
 

10.1. МЛАЂИ РАЗРЕДИ  
 

 

 

 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ и број 

учесника на школском 

такмичењу 

 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

УЧЕНИКА 

 

 

Одељење 

НИВО ТАКМИЧЕЊА И ПЛАСМАН  

 

Школско 

Уписати 

прва три 

места 

ученика 

Општинско 

уписати 

учешће и 

освојена 

прва три 

места 

Окружно 

уписати 

учешће и 

освојена 

прва три 

места 

Републичко 

уписати учешће и 

освојена прва три 

места 

ШАХ 

Појединачно 

Петар Матић 1-1  1.место  

 

- - 

ШАХ 

екипно 

 

Петар Матић 

 

1-1 

  

2.место  

 

- - 

ШАХ 

(екипно такмичење) 

 

Петар Ђурђевић 

 

2-2 

 

 

 

2.место 

 

- 

 

- 

 

Српски језик 

СМОТРА 

РЕЦИТАТОРА 

 

Магдалена Лазић 

 

2-2 

 

1.место 

 

Учешће 

 

- 

 

- 

 

 

Ликнић Лазар 3-1 Учешће 3.место - - 
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МАТЕМАТИКА 

(68 ученика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

 

Михаило Бранковић 3-3 1.место 1.место - - 

 

Александар Митровић 3-3 Учешће 2.место - - 

 

Магистар Алекса 3-3 Учешће  Похвала - - 

 

Немања Мијаиловић 3-3 Учешће Похвала - - 

 

Катарина Гајић 3-3 Учешће Учешће - - 

 

Јована Обрадовић 3-3 Учешће Учешће - - 

 

Нина Васић 3-3 Учешће Учешће - - 

 

 

Ивковић Угљеша 

 

3-4 

 

2.место 

 

3. место 

  

 

Секулић Нађа 

 

3-4 

 

3. место 

 

Учешће 

  

 

Јевтић Катарина 

 

3-4 

 

Учешће 

 

Похвала 

  

Весић Валентина 3-4 

 

Учешће Учешће  

 

 

 

Јовичић Небојша 3-4 

 

Учешће Учешће  

 

 

 

Ранковић Лена 3-4 

 

Учешће   

 

 

 

Лазаревић Елена 3-4 

 

Учешће   

 

 

 

Павловић Никола 3-4 

 

Учешће   
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Милица Живанић 

4-1 1.место 1.место похвала - 

 

Немања Дивнић 

 

4-1 

 

2.место 

 

3.место 

 

учешће 

- 

 

 

Давид Макисмовић 

 

4-1 

 

2.место 

 

2.место 

 

Учешће 

- 

 

Хелена Пантелић 

 

4-1 

 

3.место 

 

Учешће 

 

Учешће 

 

- 

 

Зорана Лукић 

 

4-1 

 

Учешће 

 

3.место 

 

Учешће 

- 

 

Јован Матић 

 

4-1 

 

Учешће 

 

3.место 

 

Учешће 

 

- 

 

Коста Рашевић 4-1 Учешће Учешће Учешће - 

 

Ристић Марко 

 

4-2 

 

Учешће 

 

похвала 

 

Похвала 

 

Јовановић Милош 4-2 Учешће похвала - - 

Кнежевић Катарина 4-3 1.место учешће   

Симић Стефан 4-3 2.место учешће   

Арсенић Маша 4-3 2.место учешће   

 

 

 

Кенгур без граница  

 

 

Ђурђевић Ленка 

 

1-2  Похвала   

Мијајловић Никола 1-3  3.место   

 

Михаило Бранковић 

 

3-3 

  

похвала 

  

Ивковић Угљеша 3-4  Похвала   
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Кенгур без граница 

 

 

Милица Живанић 

 

4-1 

 учешће   

 

 

Немања Дивнић 

 

4-1 

 учешће   

 

 

Давид Макисмовић 

 

4-1 

 учешће   

 

 

Зорана Лукић 

 

4-1 

 учешће   

 

Коста Рашевић 4-1 

 

 учешће   

 

 

 

Мислиша 

Михаило Бранковић 3-3 

 

 учешће   

 

Угљеша Ивковић 

 

3-4 

 учешће   

Нађа Секулић 3-4  учешће   

Катарина Јевтић 3-4  учешће   

Лена Ранковић 3-4  учешће   

Елена Лазаревић 3-4  учешће   

Никола Павловић 3-4  учешће   

Валентина Весић 3-4  учешће   

 

Милица Живанић 

 

4-1 

 учешће   

 

Немања Дивнић 

 

4-1 

 учешће   

 

Давид Макисмовић 

 

4-1 

 учешће   
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Хелена Пантелић 

 

4-1 

 учешће   

 

Зорана Лукић 

 

 

4-1 

 учешће   

Куп Србије у рвању Станојевић Огњен 4-2 - - - 3.место 

 

 

 

 

10.2. СТАРИЈИ РАЗРЕДИ 
 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ 

и број учесника на 

школском такмичењу 

 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

УЧЕНИКА 

 

 

Одељење 

НИВО ТАКМИЧЕЊА И ПЛАСМАН  

 

Школско 

Уписати 

прва три 

места 

ученика 

Општинско 

уписати 

учешће и 

освојена 

прва три 

места 

Окружно 

уписати 

учешће и 

освојена 

прва три 

места 

Републичко 

уписати учешће и 

освојена прва три 

места 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЈА 

(15) 

Тијана Дражић 

 

5-2 2.место 1.место 2.место учешће 

Мина Симић 5-1 1.место 3.место 3.место 3.место 

Андреа Алексић 5-1 3.место 2.место 1.место учешће 

Аница Петровић 6-1 1.место 1.место   

Анђела Миловановић 6-1 1.место 3.место 1.место учешће 
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Сања Милијановић 

 

5-2 1.место учешће   

Софија Чолаковић 5-1 2.место учешће   

 

Анастасија Јевтић 5-3 3.место учешће   

 

Љубомир Гавриловић 5-3 1.место учешће   

 

Никола Исаиловић 5-3 2.место учешће   

 

Душан Ранковић 5-3 3.место учешће   

 

 

ИСТОРИЈА 

(20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЈА 

(20) 

Тијана Дражић 5-2 Учешће 3.место Учешће  

Софија Чолаковић 5-1 Учешће Учешће   

Лука Јаковљевић 5-1 Учешће Учешће   

Аница Петровић 6-1 Учешће 3.место   

Лука Симеуновић 6-2 Учешће Учешће   

Михајло Ковачевић 6-1 Учешће Учешће   

Анђела Миловановић 6-1 Учешће Учешће   

Лука Павловић 7-1 Учешће Учешће   

Душан Станишић 7-1 Учешће Учешће   
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Марија Урошевић 7-1 Учешће Учешће   

Александар Ковачевић 7-1 Учешће Учешће   

Немања Терзић 8-2 Учешће 3.место Учешће  

Матија Павић 8-2 Учешће Учешће   

Лука Поповић 8-2 Учешће Учешће   

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

(3 ученика) 

Никола Лукић 8-1 1.место учешће   

Физичко васпитање 

ПЛИВАЊЕ 

 

Александар Ковачевић 

 

7-1 

 

1.место 

 

1.место 

 

1.место 

 

3.место 

ШАХ 

(екипно такмичење) 

 

Матеј Пантић 

 

8-3 

 

Учешће 

 

2. место 

  

Анђела Миловановић 6-1 Учешће 2. место   

 

ШАХ 

(појединачно) 

Анђела Миловановић 6-1 Учешће 3. место   

Матеј Пантић 8-3 Учешће 3. место   

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

(31) 

 

 

Мина Симић  

 

5-1 1.место 1. место 2. место  

Нађа Мијаиловић 5-3 1. место 2. место 3. место  

 

Лука Симеуновић  6-2 1. место 1. место   

Аница Петровић  6-1 2. место 2. место   
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Марија Урошевић 7-1 1. место 2. место 2. место Учешће  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

(41) 

Мина Симић 

 

5-1 1. место 1.  место Похвала  

Андреа Алексић 5-1 - 3. место Похвала  

 

Тијана Дражић 5-2 3.место Похвала Похвала  

Марија Глигорић 5-3 - Учешће   

 

Нађа Мијаиловић 5-3 2.место Учешће   

 

Аница Петровић 6-1 1.место 2.место 2. место Учешће 

 

Лука Симеуновић 6-2 2.место 3.место Учешће  

 

Милош Пуач 6-3 3. место Учешће   

 

Јана Којић 7-3 1. место Учешће   

 

Кристина Радивојевић 8-4 1.место Учешће   

 

 

 

 

 

 

 

Мина Симић 

 

5-1 1.место 2.место   

Тијана Дражић 5-2 2.место 2.место 1. место  

 

Нађа Мијаиловић 5-3 3. место 2.место 2.место  
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БИОЛОГИЈА 

(20) 

Марија Глигорић 5-3 3.место 3. место   

 

Андријана Ашковић 5-3 3. место 3.место   

 

Аница Петровић 6-1 1.место 2.место Учешће  

 

Лука Симеуновић 6-2 2.место 3.место   

 

Татјана Будимировић 6-3 3.место 3.место   

 

Дуња Савић 6-2 3.место 3.место   

 

Марија Шујдовић 6-2 3.место 3.место   

 

Емилија Јаковљевић 7-1 1. место 2. место   

 

Софија Тофиловски 7-1 2. место 2. место   

 

БИОЛОГИЈА 

(20) 

Јована Петровић 7-1 3. место 3.место   

 

Немања Терзић 8-2 1.место 2.место Учешће  

 

 

 

ТЕХНИЧКО И 

ИНФОРМАТИЧКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 

Тијана Гавриловић 

 

6-1 1.место учешће   

Елена Мијаиловић 6-1 2.место учешће   

 

Никола Ристић 7-2 1.место учешће   
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Иван Мирић 7-2 2.место учешће   

 

Никола Бановић 6-1 3.место учешће   

 

 

 

 

 

ФИЗИКА 

(16) 

Петровић Аница 

 

6-1 1.место  3.награда 3.награда 

Павловић Анастасија 6-1 2.место  учешће  

 

Марковић Анђела 6-1 2.место  учешће  

 

Бановић Никола 6-1 1.место  учешће  

 

Ђурић Урош 6-2 3.место    

 

Петровић Огњен 

 

6-2 3.место    

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИКА 

(16) 

Симеуновић Лука 6-2 1.место  учешће  

Будимировић Татјана 6-3 1.место  учешће  

 

Благојевић Илија 6-3 2.место    

 

Божић Тара 7-1 3.место    

 

Мишковић Михаило 7-1 2.место    

 

Ресимић Мина 

 

7-1 3.место    
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Јаковљевић Емилија 

 

7-1 3.место    

Урошевић Марија 

 

7-1 1.место    

Глишић Катарина 

 

7-2 1.место  учешће  

Срећковић Бранислав 7-3 1.место    

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА:  

Милица Гајић 8-1:   

Ликовне награде: 

    „Витезово пролеће“ 2011. 

   „Дечија уметност“ 1. награда, 2018. 

    Конкурс за Дан војске, 2018. 

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА за наставни предмет физичко васпитање 

 
 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА 

 

 

Разред и 

одељење 

НИВО ТАКМИЧЕЊА И ПЛАСМАН  

 

Школско 

Уписати 

прва три 

места 

ученика 

Општинско 
уписати 

учешће и 

освојена 

прва три 

места 

Окружно 

уписати 

учешће и 

освојена 

прва три 

места 

Републичко 

уписати учешће и 

освојена прва три 

места 

ОДБОЈКА 

Јелена Крунић VIII 2  
Освојено 

друго место 
 

 

Катарина Крунић VIII 2  
Освојено 

друго место 
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Виолета Плавшић VIII 2  
Освојено 

друго место 
 

 

 

Тијана Јанковић VIII 4  
Освојено 

друго место 
 

 

 

Доротеја Чворић VIII 4  
Освојено 

друго место 
 

 

 

Мина ресимић VII 1  
Освојено 

друго место 
 

 

 

Тара Божић VII 1  
Освојено 

друго место 
 

 

 

Нађа Максимовић VII 3  
Освојено 

друго место 
 

 

 

Соња Максим овић VII 3  
Освојено 

друго место 
 

 

 

Марија Шујдовић VI 2  
Освојено 

друго место 
 

 

 

ПЛИВАЊЕ 

Виктор Срећковић IV 3  
Освојено 

прво место 
 

 

Учешће 

Ања Томић  

 
IV 3  Учешће   

Милица Ковачевић IV 2  Учешће   

Теодора Мијаиловић VII 2  Учешће   

Александар Ковачевић VII 2  
Освојено 

друго место 
 Освојено треће место 

Стефан Вујић VII 1  Учешће   

Вук Тешановић V 3  
Освојено 

прво место 
 Учешће 

Никола Анђелковић VII 3  Учешће   

Бранислав Срећковић VII 3  Учешће   

Елена Мијаиловић VI 1  Освојено  Учешће 
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друго место 

Лука Симеуновић VI 2   
Освојено 

друго место 
 Учешће 

Наталија Добрисављевић VIII 1  
Освојено 

друго место 
 Учешће 

Матија Гогић VIII 3  Учешће   

СТОНИ ТЕНИС 

Александра Станковић 
VII 1  

Освојено 

дпрво место 
Учешће  

Никола Милошевић 
VIII 1  

Освојено 

прво место 
Учешће  

      

КОШАРКА 

Ненад Миловановић VIII 4 Учешће    

Матија Павић VIII 2 Учешће    

Филип Андрић VIII 1 Учешће    

Милош Пантелић VIII 2 Учешће    

Страхиња Панић VIII 1 Учешће    

Горан Ивановић VIII 4 Учешће    

Никола Милошевић VIII 1 Учешће    

Стефан Матић VIII 2 Учешће    

Јанковић Немања VIII 2 Учешће    

Огњен Петровић VI 2 Учешће    
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11. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ У ШК. 2017/2018. ГОД 

11.1. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

ШКОЛЕ 
 

ДИРЕКТОР 

НАСТАВНИЧКО 

ВЕЋЕ 

СТРУЧНА ВЕЋА ЗА 

ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА 

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

САВЕТ РОДИТЕЉА 

СЕКРЕТАР 

Шеф рачуноводства 

Техничко особље 

Помоћно особље 

УЧЕНИЧКИ 

ПАРЛАМЕНТ 

ПАРЛАМЕНТ 

СТРУЧНИ 

САРАДНИЦИ 

ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА 

ОДЕЉЕЊСКЕ 

СТАРЕШИНЕ 

ОДЕЉЕЊСКЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ 

УЧЕНИЦИ НАСТАВНИЦИ РОДИТЕЉИ 

За ваннаставне 

активности 

СТРУЧНИ 

АКТИВИ 

СТРУЧНИ 

ТИМОВИ 

Стручни актив за 

развојно 

планирање 

Стручни актив за 

развој школског 
програма 

За инклузивно 

образовање 

За 

самовредновање 

За заштиту 

ученика од 

насиља 

За хуманитарне 

активности 

За маркетинг 

школе 

За стручно 

усавршавање 

СОЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ 

ШКОЛСКИ 

ОДБОР 

Педагог 

Психолог 

Библиотекар 
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ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ПРОЦЕС У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 

I ЦИКЛУС 

РАЗРЕДН

А 

ОБАВЕЗНА ИЗБОРНА 

ОБАВЕЗНА И.Н. 

ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА 

ОБРАЗОВНО ВАСПИТНЕ АКТИВНОСТИ 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

РЕДОВНА НАСТАВА 

ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ 

СТАРЕШИНЕ 

ОСТАЛА И.Н. 

II ЦИКЛУС 

ПРЕДМЕТН

А 

ПРЕДМЕТН

А 

ОБАВЕЗНА ИЗБОРНА 

ОБАВЕЗНА И.Н. 

 
ОСТАЛА 

И.Н. 

 

НАСТАВА 

ДОПУНСКА НАСТАВА ДОДАТНИ РАД НАСТАВА У ПРИРОДИ/ПРИПРЕМНА НАСТАВА 

ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ ЗА ПОПРАВНИ ИСПИТ 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 

ДРУШТВЕНЕ, ТЕХНИЧКЕ, ХУМАНИТАРНЕ, 

СПОРТСКЕ И КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ 

ЕКСКУРЗИЈЕ 



   Извештај о раду                                           ОШ  ''Десанка Максимовић''  Ваљево 

42 

 

11.2. РЕАЛИЗАЦИЈА КАЛЕНДАРА НАЈВАЖНИЈИХ АКТИВНОСТИ У ТОКУ 
ШК. ГОДИНЕ 
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11.3. РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ПО КАЛЕНДАРУ У ТОКУ ШКОЛСКЕ 
ГОДИНЕ 2017/18. ГОД. 
 

 

1. Почетак школске године     1. септембар 2017. год. 

2. Први квалификациони период - тромесечје 8. новембар 2017. год. 

3. Прослава дана Светог Саве    27. јануар 2018. год. 

4. Завршетак првог полугодишта   31. јануар 2018. год. 

5.  Почетак зимског школског распуста  3. до 8. јануар 2018. год. и 1.  

фебруар  до 9. фебруар 2018. 

6. Почетак другог полугодишта   12. фебруар 2018. год. 

7. Трећи класификациони перидо-тромесечје 11. април 2018. год. 

8. Пролећни школски распуст    од 2.4. до 9.4.2018. год. 

9. Завршетак школске године за ученике   

 осмих разреда      31. мај 2018. год. 

11. Припремна настава за ученике осмих разреда од 1.6. до 14.6.2018. год. 

12. Завршетак наставне године    14. јун 2018. год. 

13. Саопштење успеха и родитељски састанци 28. јун 2018. год. 

14. Почетак летњег школског распуста  15. Јун 2018. год. 

 

Напомена: -  уторак  7. 11. 2017. године реализовани часови по распореду од петка 

          -  среда 7. 3. 2018. реализовани часови по распореду од четвртка  
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12.РЕАЛИЗАЦИЈА ФОНДА ЧАСОВА ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ 
ВИДОВА НАСТАВЕ 

 

12.1. Планирани часови  
Први циклус 

 

Ред. 

број 
А. ОБАВЕЗНИ 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Српски језик __________ 

језик
1
 

5 180 5 180 5 180 5 180 

2. Српски језик
2
 2 72 2 72 3 108 3 108 

3. Страни језик 2 72 2 72 2 72 2 72 

4. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 

5. Свет око нас 2 72 2 72 - - - - 

6. Природа и друштво - - - - 2 72 2 72 

7. Ликовна култура 1 36 2 72 2 72 2 72 

8. Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36 

9. Физичко васпитање 3 108 3 108 3 108 3 108 

УКУПНО: А 

19-

21* 

684-756* 20-22* 720-792* 20-

23* 

720-828* 20-23* 720-828* 

Ред. 

број 

Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ
3 
 

        

1. Верска настава/ Грађанско 

васпитање
4
 

1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Народна традиција 1 36 1 36 1 36 1 36 

3. Рука у тесту - Откривање 

света 

1 36 1 36 1 36 1 36 

4. Чувари природе 1 36 1 36 1 36 1 36 

5. Лепо писање 1 36 - - - - - - 
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6. Од играчке до рачунара 1 36 1 36 1 36 1 36 

7. Матерњи језик са 

елементима нац културе 

2 72 2 72 2 72 2 72 

У К У П Н О : Б  2-3* 72-108* 2-3* 72-108* 2-3* 72-108* 2-3* 72-108* 

У К У П Н О :  А + Б  21-

24* 

756-864* 22-25* 792-900* 22-

26* 

792-936* 22-26* 792-936* 

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују 

обавезни и изборни наставни предмети  

Ред. 

број 
ОБЛИК ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД 
ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Редовна настава 21-

24* 
756-

864* 
22-25* 792-900* 22-

26* 
792-936* 22-26* 792-

936* 

2. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 36 

3. Додатни рад - - - - - - 1 36 

 

Ред. 

број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 
ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД 
ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Час одељенског 

старешине 
1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Друштвене, техничке, 

хуманитарне, спортске и 

културне активности 

1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 

3. Екскурзија 1-3 дана 

годишње 
1-3 дана годишње 1-3 дана 

годишње 
1-3 дана годишње 
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Други циклус 

 

ПЕТИ РАЗРЕД – планирани часови 

 

 Током шк. 2017/18. год. ученици 5. разреда похађли су наставу у складу са 

Правилником о измени Правилника о наставном плану за други циклус основног 

образовања и васпитања и наставном Програму за 5. разред основног образовања и 

васпитања. У табели која следи приказани су планирани часови за 5. разред. 

 

Ред. 

број 

А. ОБАВЕЗНИ 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ПЕТИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Српски језик 5  180  

2. Енглески језик 3  108  

3. Историја 2  72  

4. Географија 1  36  

5. Биологија 1  36  

6. Математика 2  72  

7. Информатика и 

рачунарство 
4  144  

8. Техника и технологија 1  36  

9. Ликовна култура 2  72  

10. Музичка култура 2  72  

11. Физичко и здравствено 

васпитање 
2  72  

 

УКУПНО: А 

24 918 

Ред. 

број 

Б.  ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

    

1 Верска настава/Грађанско 

васпитање 

1 36 

2. Немачки језик 2 72 

УКУПНО: Б 3 108 

УКУПНО: А + Б 27 1026 
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Облици  образовно васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни 
наставни предмети 

Р.бр.   ОБЛИК ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА 
ПЕТИ РАЗРЕД  

Нед. Год. 

1.  Редовна настава 27 1026 

2.  Слободне наставне активности 1  36  

3.  Допунска настава 1  36  

4.  Додатна настава 1  36  

   

Р.бр.   ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО 
ВАСПИТНОГ РАДА 

ПЕТИ РАЗРЕД 

Нед. Год. 

1.  Час одељенског старешине 1  36  

2.  Ваннаставне активности 1  36  

3.  Екскурзија 1 дан 
годишње 

1 дан 
годишње 

 

 

 

ШЕСТИ, СЕДМИ И ОСМИ РАЗРЕД – планирани часови 

 

 

Ред. 

број 

А. ОБАВЕЗНИ 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

ОСМИ 

РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Српски језик 4 144 4 144 4 136 

2. Енглески језик 2 72 2 72 2 68 

3. Ликовна култура 1 36 1 36 1 34 

4. Музичка култура 1 36 1 36 1 34 

5. Историја 2 72 2 72 2 68 

6. Географија 2 72 2 72 2 68 

7. Физика 2 72 2 72 2 68 

8. Математика 4 144 4 144 4 136 
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9. Биологија 2 72 2 72 2 68 

10. Хемија - - 2 72 2 68 

11. Техничко и информатичко 

образовање 

2 72 2 72 2 68 

12 Физичко васпитање 2 72 2 72 2 68 

УКУПНО: А 24 864 26 936 26 884 

Ред. 

број 

Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

            

1 Верска настава/Грађанско 

васпитање 

1 36 1 36 1 34 

2. Немачки језик 2 72 2 72 2 68 

3. Физичко васпитање – 

изабрани спорт
5
 

1 36 1 36 1 34 

УКУПНО: Б 4 144 4 144 4 136 

УКУПНО: А + Б 28 1008 30 1080 30 1020 

1 Чувари природе 1 36 - -     

2. Информатика и рачунарство - - 1 36 1 34 

  УКУПНО: B 1 36 1 36 1 34 

  УКУПНО: А + Б + В 29 1044 31 1116 31 1054 

 

Облици образовно -васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни 

наставни предмети  

Ред. 

број 

ОБЛИК 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ 

РАДА 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

ОСМИ 

РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Редовна настава 29 1044 31- 1116 31 1054 

2. Допунска настава 1 36 1 36 1 34 

3. Додатни рад 1 36 1 36 1 34 
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Ред. 

број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

ОСМИ 

РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. 

1. 
Обавезне 

ваннаставне 

активности 

            

  
Час одељењског 

старешине 
1 36 1 36 1 34 

2. Слободне активности             

  

Друштвене, техничке, 

хуманитарне, спортске 

и културне активности 

1-2 
36-

72 
1-2 

36-

72 
1-2 

34-

68 

  Екскурзија 
1 дан 

годишње 

1 дан 

годишње 

2 дана 

годишње 

12.2.  Нереализовани часови редовне наставе 
 

Први циклус 

 
 

 

 

Одељење 

С
р

п
ск

и
 ј

ез
и

к
 

Е
н

г
л

ес
к

и
 ј

ез
и

к
 

Л
и

к
о
в

н
а
 к

у
л

т
у
р

а
 

М
у
зи

ч
к

а
 к

у
л

т
у
р

а
 

С
в

ет
 о

к
о
 н

а
с 

П
р

и
р

о
д

а
 и

 д
р

у
ш

т
в

о
 

В
ер

ск
а
 н

а
ст

а
в

а
 

Г
р

а
ђ

а
н

ск
о

 в
а
сп

. 

Д
р

у
г
и

 и
зб

о
р

н
и

 п
р

. 

М
а
т
ем

а
т
и

к
а
 

Ф
и

зи
ч

к
о
 в

а
сп

и
т
а

њ
е 

У
К

У
П

Н
О

 

1-1 1 / / / 1 / / / / 1 1 4 

1-2 1 1 1 / / / / / / 1 / 4 

1-3 1 / / / / / / / / 1 1 3 

Укупно 3 1 1 0 1 0 0 0 0 3 2 11 

2-1 1 / / / 1 / / / / 1 / 3 

2-2 / 1 / / / / / / / / / 1 

2-3 1 / / 1 1 / / / 1 1 / 5 

Укупно 2 1 0 1 2 0 0 0 1 2 0 9 



   Извештај о раду                                           ОШ  ''Десанка Максимовић''  Ваљево 

50 

 

3-1 1 / / / / / / / / 1 / 2 

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

3-3 1 / / / / / / / / 1 / 2 

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

Укупно 4 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 10 

4-1 1 1 / / / 1 / / / 1 / 4 

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

4-3 1 / / / / 1 / / / / 1 3 

Укупно 3 1 0 0 0 3 0 0 0 2 1 10 

 

УКУПНО 
12 3 1 1 3 3 0 0 

1 

 
11 3 38 
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Други циклус 

 
Одељење 

С
р

п
ск

и
 ј

ез
и

к
 

Е
н

г
л

ес
к

и
 ј

ез
и

к
 

Л
и

к
о
в

н
а
 к

у
л

т
у
р

а
 

М
у
зи

ч
к

а
 к

у
л

т
у
р

а
 

Н
ем

а
ч

к
и

 ј
ез

и
к

 

И
ст

о
р

и
ја

 

Г
ео

г
р

а
ф

и
ја

 

Ф
и

зи
к

а
 

М
а
т
ем

а
т
и

к
а

 

Б
и

о
л

о
г
и

ја
 

Х
ем

и
ја

 

Т
И

О
 

Ф
и

зи
ч

к
о
 в

а
сп

и
т
а
њ

е 

В
ер

ск
а
 н

а
ст

а
в

а
 

Г
р

а
ђ

а
н

ск
о
 в

а
сп

. 

И
за

б
р

а
н

и
 с

п
о
р

т
  

Ч
у
в

а
р

и
  
п

р
и

р
о
д

е 

И
н

ф
о
р

м
а
т
и

к
а
 

У
К

У
П

Н
О

 

5-1 1 1 / / / / / / 1 / / / / / / / / / 3 

5-2 1 / / 1 / / / / 1 / / / 1 / 1 / / / 5 

5-3 1 / / / / / / / 1 / / / / / / / / / 2 

Укупно  3 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 10 

6-1 1 / / / / / / / / 1 / / / / 2 / / / 4 

6-2 / / / / / / 1 / / / / / / / / / / / 1 

6-3 1 1 / / / / / / / / / / 1 / / / 1 / 4 

Укупно 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 9 

7-1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / 0 

7-2 / / / / 1 / / 1 / 1 / / 1 / / / / / 4 

7-3 / / / / / / 1 / / / / / / / / / / / 1 

Укупно 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 

8-1 1 / / / 1 / / / / / / / / / / / / / 2 

8-2 / / / / / / / / 2 / / / / / / / / / 2 

8-3 / / / / / / 1 / / / / / / / / / / / 1 

8-4 / / / / / / 1 / / / / / / / / / / / 1 

Укупно 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

УКУПН

О 

6 2 0 1 2 0 4 1 5 2 0 0 3 0 3 0 1 0 30 
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13. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНОВА           

13.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И 
САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

13.1.1. НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализоване 

активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о раду школе  за шк. 2016/17. 

Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о раду директора за шк. 2016/17. 

Разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе за шк. 2017/18. 

Разматрање и усвајање анекса Школских програма за шк. 2017/18. 

Усвајање распопреда писмених и контролних вежби и задатака за свако 

полугодиште шк. 2017/18. 

Предлагање расподеле послова наставника у оквиру 40-часовне радне недеље 

Подела предмета на наставнике 

Одређивање одељенског старешинства и руководилаца стручних Већа и Тимова 

Верификација ИОП-а 

Усвајање  распореда часова редовне наставе и осталих облика васпитно-

образовног рада  за шк. 2017/18. 

Усвајање распореда дежурства за шк. 2017/18. 

Планирање израде евиденције за праћење напредовања ученика. 

Праћење сталног стручног усавршавања наставника и стручних сарадника у 

циљу унапређивања образовно-васпитног процеса 

Анализирање рада наставника и предлагање мера за усклађивање њиховог рада 

и унапређивање рада у целини 

Разматрање васпитне проблематике и активности усмерених на усклађивање 

међусобних односа ученика, ученика и наставника, родитеља и ученика и 

наставника и родитеља 

Праћење безбедности у школи и евиденција насиља по нивоима насиља 

Анализа школског успеха и анализа реализације наставног плана и програма 

током  шк. 2017/18. и изрицање васпитних и васпитно-дисциплинских мера, 

предузимање мера за побољшање дисциплине.  

Организовање прослава (Светог Саве, дана школе, осмог марта, пријем првака) 

Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе  за прво полугодиште  

шк. 2017/18. 

Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора за прво полугодиште шк. 

2017/18. 

Анализа дежурства наставника 

Праћење и анализирање адаптације ученика 1. и 5. разреда  
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Реализоване 

активности 

Извештај о самовредновању кључне области Ресурси 

Планирање припремне наставе за полагање завршног испита, као и поправних 

испита 

Именовање Комисија за реализацију поправних, разредних и завршног испита 

Усвајање извештаја о реализацији екскурзија и наставе о природи 

Формирање комисије за избор ученика генерације и именовање 

Праћење сталног стручног усавршавања наставника 

Евалуација ИОП-а 

Утврђивање награда за одличне ученике и ученике који су се истакли успесима 

на такмичењима у шк. 2017/18. 

Екскурзије 2017/18. 

Утврђивање технолошких вишкова 

Усвајање програма дечије недеље 

Приказ резултата истраживања стручних сарадника о присуству вршњачког 

насиља у школи и едукованости ученика за заштиту од насиља 

Израда распореда разредних испита на крају шк. 2017/18. 

Упознавање са пројектом „Бесплатни уџбеници“ 

Анализа дисциплине ученика 

Организација пробног завршног испита за ученике 8. разреда и анализа 

постигнућа 

Вођење евиденције о насилном понашању ученика и реаговање у складу са 

нивоима насиља према Протоколу о заштити ученика од насиља, злостављња и 

занемаривања 

Додела похвала Ученик генерације, Вукова диплома и посебне дипломе 

Обавезе одељенског старешине 

Разматрање и усвајање предлога мера у спречавању злостављања и 

занемаривања у ОШ“Десанка Маскимовић“ Ваљево по допису Министра 

просвете 

Формирање комисија за разредне и поправне испите и верифиокација истих 

Уџбеници за шк. 2018/19. у првом и петом разреду  

Упознавање наставника са новим Правилницима за први и пети разред, као са 

Правилником о програму завршног испита 

 Завршни испит 2017/18. г, пробни завршни испит и иницијално тестирање 5. и 

7. разред из српског језика и математике 

Предлози на измене Закона о основама система образовања и васпитања за 

јавну расправу  

Информисање Наставничког већа од стране педагошко-психолошке службе 

школе о резултатима завршног испита ученика осмог разреда на крају шк. 

2016/17. 

Број одржаних 

седница 
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Датуми 

одржавања 

седница 

15.09.2017. 

18.10.2017. 

8.11.2017. 

28.11.2017. 

11.12.2017. 

25.01.2018. 

31.01.2018. 

11.04.2018. 

26.04.2018. 

23.05.2018. 

1.06.2018. 

15.06.2018. 

29.06.2018. 

20.08.2018. 

 

13.1.2. ОДЕЉЕНСКА ВЕЋА МЛАЂИХ И СТАРИЈИХ РАЗРЕДА 
 

Реализоване активности 

Утврђивање годишњих планова рада редовне, допунске и додатне 

наставе, слободних активности и других облика рада; 

Избор руководиоца Одељенског већа 

Организација наставе и дежурства 

Распоред часова 

Договор о равномерној оптерећености ученика писменим задацима 

Сарадња учитеља и ОС 5. разреда у циљу размене искустава у раду са 

ученицима 

Разматрање остваривања циљева и задатака образовно-васпитног рада 

у настави, друштвеним и слободним активностима и предлагање мера 

за унапређивање, јединственост и усклађеност у раду свих учесника 

образовно-васпитног процеса 

Анализа успеха и дисциплине ученика током  шк. 2017/18. 

Реализација плана и програма 

Праћење прилагођавања ученика првог разреда 

Утврђивање оцена на предлог наставника за све наставне предмете, 

оцена из владања и општег успеха ученика уз улагање напора да се 

сваки ученик сагледа свестрано и недељиво од породичних, 

друштвених и осталих услова живота и рада; 

Изрицање васпитних и васпитно-дисцилинских мера ученицима; 

Подношење предлога Наставничком већу за извођење екскурзија, 

посета и наставе у природи; 

Праћење реализације ИОП-а 

Планирање задужења за следећу школску годину 

Обављање и других послова у циљу унапређивања образовно-

васпитног рада у одељењу 
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Број одржаних седница 6 

Датуми одржавања 

седница 

21.08.2017. 

13.09.2017. 

7.11.2017. 

30.01.2018. 

10.04.2018. 

15.06.2018 

 

13.1.3. СТРУЧНА ВЕЋА 
 

13.1.3.1 ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРВОГ РАЗРЕДА 

 
 

ЧЛАНОВИ СТУЧНОГ ВЕЋА ЗА ПРВИ РАЗРЕД 

Р.Б. Име презиме Занимање Функција у стручном већу 

1.  Драгица Ђуричковић Учитељица председник 

2.  Снежана Радосављевић Учитељица записничар 

3.  Сандра Радуловић Учитељица члан 

 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦ

И 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

Анализа школског календара 

 

Август 

 

Одељенско 

веће првог 

разреда  

 

Записник 

Договор о задужењима и начину 

израде глобалних и  оперативних 

планова наставних и ванаставних 

активности  

за шк. 2017/18.год. 

 

Август 

Одељенско 

веће првог 

разреда  

 

Записник 

Израда распореда часова 

Август 

 

Одељенско 

веће првог 

разреда  

 

Записник 

Договор о избору уџбеника,   радног 

материјала , дечје штампе за уч.1. 

разреда 

Август 

 

Одељенско 

веће првог 

разреда  

 

Записник 
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Анализа опремљености школе 

потребним наст. средствима и 

разматрање потреба за набавку нових 

Август Одељенско 

веће првог 

разреда  

 

Записник 

„Први дан у првом разреду“(дочек 

првака) 

Август Одељенско 

веће првог 

разреда  

Записник 

Размена првих утисака и договор о 

начину  рада  са првацима 

Септембар Актив 

првог 

разреда 

ППС 

Записник 

Прва сарадња са родитељима 

Септембар Актив 

првог 

разреда 

ППС 

Записник 

Планирање писаних провера и 

контролних вежби на нивоу већа за прво 

полугодиште  

Септембар Актив 

првог 

разреда 

ППС 

Записник 

Припрема родитењског састанка  и 

избор предавања у оквиру састанка 

Септембар Актив 

првог 

разреда 

ППС 

Записник 

Договор о активностома у Дечјој 

недељи  

Септембар Актив 

првог 

разреда 

ППС 

Записник 

 Анализа учешћа ученика  у Дечјој 

недељи 

 

Октобар Актив 

првог 

разреда 

ППС 

Записник 

Израда педагошке документације за 

праћење напредовања првака 

Октобар Актив 

првог 

разреда 

 

Записник 

Идентификовање деце из осетљивих 

група, давање информација за 

педагошки профил 

Октобар Актив 

првог 

разреда 

ППС 

Записник 

Идентификовање првака са 

потешкоћама у раду и израда 

прилагођених програма рада и ИОП 

Октобар Актив 

првог 

разреда 

Записник 
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ППС 

Тромесечна анализа васпитно-

образовног рада (проблема у настави) 

Новембар Одељенско 

веће првог 

разреда  

Записник 

Анализа остварених резултата у учењу   

Новембар Одељенско 

веће првог 

разреда  

 

 

Записник 

Понашање ученика 

Новембар Одељенско 

веће првог 

разреда  

 

 

Записник 

Реализација наставног плана и програма  

Новембар Одељенско 

веће првог 

разреда  

 

 

Записник 

Анализа успеха  и понашања уч. на крају 

првог полугодишта шк.2017/18.год 

јануар Одељенско 

веће првог 

разреда  

 

Записник 

Анализа реализације планова и програма 

рада свих облика наставног и 

ваннаставног рада 

Јануар Одељенско 

веће првог 

разреда  

 

Записник 

Сарадња са родитељима и припрема 

родитељског састанка 

јануар Одељенско 

веће првог 

разреда  

 

Записник 

Договор око разредне приредбе за  

прославу школске славе 

јануар Одељенско 

веће првог 

разреда  

 

Записник 

Анализа учешћа у прослави Св.Саве 
Јануар Чланови 

актива 

Записник 

Анализа рада актива 
Јануар Чланови 

актива 

Записник 
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Хуманитарна акција:“ излета Друг 

другу“ 

Јануар Чланови 

актива 

Записник 

„Како и колико нам  напредују  

прваци“ 

(мере за побољшање успеха) 

Фебруар Одељенско 

веће првог 

разреда  

ППС 

Записник 

Информација у вези са учешћем 

наставника на семинарима 

Фебруар Одељенско 

веће првог 

разреда  

ППС 

Записник 

Размена искустава са семинара 

Друштва учитеља и Јануарских дана  

просветних радника 

Март Чланови 

актива 

Записник 

Припремити ученике за предстојећа 

такмичења из математике „ Кенгур“ 

Март Чланови 

актива 

Записник 

Анализа успеха ученика на крају 

трећег класификационог периода за 

школску 2017/18.год.  

Април 

 

Чланови 

актива 

Записник 

Одржавање родитељских састанака 
Април 

 

Чланови 

актива 

Записник 

Припрема за извођење једнодневног 

излета 

Април 

 

Чланови 

актива 

Записник 

Припрема за прославу Дана школе 

 

Април 

 

Чланови 

актива 

Записник 

Извештај о реализованој  екскурзији 

 

Мај Чланови 

актива 

Записник 

Анализа рада допунске наставе 

 

Мај Чланови 

актива 

Записник 

 

Анализа успеха  и дисциплине ученика 

на крају школске 

2017/18.год.  

Јун Одељенско 

веће првог 

разреда  

ППС 

Записник 

Одржавање родитељских састанака 

 

Јун Одељенско 

веће првог 

разреда  

ППС 

Записник 
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Израда извештаја о раду Стручног 

актива првог разреда 

Јун Одељенско 

веће првог 

разреда  

ППС 

Записник 

Стручно усавршавање наставника у 

установи и ван установе 

Јун Одељенско 

веће првог 

разреда  

ППС 

Записник 

 

Председник стручног већа: Драгица Ђуричковић 

 

13.1.3.2  ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУГОГ РАЗРЕДА 
 

 

ЧЛАНОВИ СТУЧНОГ ВЕЋА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД 

Р.Б. Име презиме Занимање Функција у стручном већу 

1.  Биљана Милутиновић Професор разредне 

наставе 

председник 

2.  Зорица Митрић Професор разредне 

наставе 

записничар 

3.  Душица Крунић Професор разредне 

наставе 

члан 

 

 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦ

И 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

Договор о избору  радног материјала и 

свески, дечје штампе за ученике 2. 

rазреда.  

Договор о задужењима и начину 

израде глобалних и оперативних 

планова наставних и ванаставних 

активности за шк. 2017/18.год. 

 Израда распореда часова Анализа 

опремљености школе потребним 

наставним средствима и разматрање 

потреба за набавку нових.  

Припрема приредбе за будуће ђаке 

август  

Актив 

другог 

разреда 

ПП служба 

Записник са 

састанка 

стручног 

актива 
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прваке:”Добро дошли прваци“ 

 

Планиране су писмене и контролне 

вежбе на нивоу Већа за прво 

полугодиште. 

Договорене су активности за Дечију 

недељу.Оне ће имати спортске 

садржаје (Турнир у малом фудбалу- 

дечаци, Између две ватре девојчице), 

драмске и музичке (“Покажи шта 

знаш“), маскенбал, јесењи 

базар“Научила ме моја бака“  

Усвојен је дневни ред за први 

родитељски састанак . Одабрана је и 

тема првог предавања и она ће бити о 

хигијени. 

 

септембар  

Актив 

другог 

разреда 

ПП служба 

Записник са 

састанка 

стручног 

актива 

 

 Извршена је анализа протекле Дечје 

недеље. Закључак је да су деца, 

наставници и родитељи највише 

уживали и дружили се на јесењем 

базару. 

Анализиране су прве оцене и однос 

ученика према истим . 

Предложени су ученици за ИОП. 

октобар  

Актив 

другог 

разреда 

ПП служба 

Записник са 

састанка 

стручног 

актива 

Анализа реализације наставних 

планова и програма.  

Анализиран је успех и дисциплина по 

одељењима.У одељењу 2-3 један 

ученик ради по ИОП-у. 

Кроз наставне предмете српски језик 

 и свет око нас  направљена је 

интеграција и одржано је предавање о 

насиљу међу вршњацима. 

На часу српског језика кроз наставну 

једницу „Правила понашања у школи“, 

одржано је и кратко педавање на тему 

насиља међу вршњацима. 

Кроз наставну јединицу „Живот у 

насељу“- свет око са ученицима смо 

такође разговарали на тему насиља 

новембар  

Актив 

другог 

разреда 

ПП служба 

Записник са 

састанка 

стручног 

актива 
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међу вршњацима . 

 

На часу српског језика кроз наставну 

јединицу „Лепо је све што је мало“ и 

на часу ликовне културе „Правимо 

чаробни цвет“ са ученицима је 

разговарано о проблемима и насиљу у 

школи. 

Ученици другог разреда су на 

иницијативу вероучитеља Мије 

Бојиновића узели учешће у 

хуманитарној акцији прављења 

новогодишњих пакетића за сиромашну 

децу. 

Такође је одржан и новогодишњи 

вашар на коме су ученици продавали 

честитке и новогодишње украсе. 

 

децембар  

Актив 

другог 

разреда 

ПП служба 

Записник са 

састанка 

стручног 

актива 

Анализиран  је успех и дисциплина 

ученика 2. разреда .  

Реализован је план и програм рада за 

прво полугодиште у потпуности.  

 У току првог полугодишта 

реализована су два семинара за 

учитеље- 

„Оснаживање наставника за васпитни 

рад“ и „Обука наставника за решавање 

дисциплински проблема у настави“  

јануар  

Актив 

другог 

разреда 

ПП служба 

Записник са 

састанка 

стручног 

актива 

„Како и колико нам напредују 

другаци“ 

(мере за побољшање успеха) 

Информације у вези са учешћем 

наставника на семинарима. 

фебруар  

Актив 

другог 

разреда 

ПП служба 

Записник са 

састанка 

стручног 

актива 

Хигијена и здравље ученика 

Припремити ученике за предстојећа 

такмичење из математике „ Кенгур“ и 

„ Мислиша“ 

На часу српског језика кроз наставну 

јединицу ''Врабац и ласте'', одржано је 

кратко предавање на тему насиље у 

школи. 

март  

Актив 

другог 

разреда 

ПП служба 

Записник са 

састанка 

стручног 

актива 
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Анализа успеха ученика на крају 

трећег класификационог периода за 

школску 2017/18.год.  

Спортске активности ученика  

Размена искуства(презентовање 

најлепших часова) 

Припрема за извођење једнодневног 

излета 

Припрема за прославу Дана школе 

април  

Актив 

другог 

разреда 

ПП служба 

Записник са 

састанка 

стручног 

актива 

Извештај о реализованој екскурзији 

 

Анализа рада допунске наставе 

 

На часу ликовне културе кроз 

наставну јединицу ''Плакат'' ученици 

су имали кратко предавањ на тему 

везано за проблеме и насиље у 

школи.Након тога ученици су радилин 

ликовне цртеже везане за ту тему. 

мај  

Актив 

другог 

разреда 

ПП служба 

Записник са 

састанка 

стручног 

актива 

Анализа успеха  и дисциплине ученика  

на крају школске 2017/18.год.  

Одржавање родитељских састанак 

Израда извештаја о раду Стручног 

актива другог разреда 

јун  

Актив 

другог 

разреда 

ПП служба 

Записник са 

састанка 

стручног 

актива 

 

ЗАКЉУЧЦИ И МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА: 

 

Актив другог разреда донео је закључак да су све активносто у потпуности 

реализоване.  

 

Председник стручног већа за други разред 

                                                  Биљана Милутиновић 
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13.1.3.3. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА 
 

 

ЧЛАНОВИ СТУЧНОГ ВЕЋА ЗА ТРЕЋИ  РАЗРЕД: 

 

Р.Б. Име презиме Занимање Функција у стручном већу 

1.  Стана Исаиловић Професор разредне 

наставе 

Руководилац 

2.  Јасмина Гошњић Професор разредне 

наставе 

Члан 

3.  Драгица Гајић Професор разредне 

наставе 

Члан 

4. Миливоје Гајић Професор разредне 

наставе 

Члан 

 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ 

-Анализирана су постигнућа ученика 

трећег разреда и дат је предлог мера 

за побољшање постојећих резултата 

рада. 

-Наставници 3.разреда редовно 

присуствују семинарима који се 

организују у установи и семинарима 

у организацији Друштва учитеља 

Ваљева. 

 

 

 

Фебруар  

 

 

 

Стана Исаиловић 

Јасмина Гошњић 

Драгица Гајић 

 Миливоје Гајић 

Педагошко-психолошка 

служба 
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-Хигијена и здравље ученика се 

унапређује кроз разне видове рада 

како наставних тако и ваннаставних. 

-Ученици трећег разреда су у 

великом броју учествовали на 

школском и општинском такмичењу 

из математике, као и математичким 

смотрама „Мислиша“ и „Кенгур без 

граница“.  

-Стручно веће је анализом извештаја 

са такмичења констатовало да су 

трећаци били добро припремљени и 

остварили високе резултате. 

Ученик Михаило Бранковић  III3 

заузео  прво место на општинском 

такмичењу. 

Март 

 

Стана Исаиловић 

Јасмина Гошњић 

Драгица Гајић 

 Миливоје Гајић 

Aктив професора 

математике 

-Анализиран је успех ученика 

3.разреда на крају 3.кл.периода 

шк.2017/18.  

-Ученици 3.разреда учествују у 

пројекту Министарства просвете 

„Покренимо нашу децу“. 

-Прецизирани су сви детаљи око 

извођења једнодневног излета  

-Установљене су активности за 

прославу Дана школе   

Април  

 

Стана Исаиловић 

Јасмина Гошњић 

Драгица Гајић 

 Миливоје Гајић 

 

-Вођа пута је, у сарадњи са 

члановима актива, сачинио извештај 

са екскурзије. 

-Допунска настава се реализује према 

постојећем плану рада. 

 

Мај  

 

Стана Исаиловић 

Јасмина Гошњић 

Драгица Гајић 

 Миливоје Гајић 
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ЗАКЉУЧЦИ И МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА: 

 

Стручно веће је анализирало реализацију планова и програма рада свих облика 

наставних и ваннаставних активности на крају школске 2017/18. и констатовало да су у 

потпуности реализовани. Учитељи су размотрили и предложили активности које би 

повећале квалитет наставног рада,повећање квалитета компетенција учитеља и 

оспособљавање ученика за примену различитих техника учења. 

 Потребно је извршити анализу успеха ученика и предузети мере за пружање помоћи 

ученицима који заостају у раду и стимулисати ученике који брже напредују на нивоу 

одељења уз континурано осавремењивање наставе применом знања стечених на 

семинарима (који се стално реализују у школи и уз помоћ “Друштва учитеља  Србије”), 

тј. перманентном усавршавању  учитеља и подизања квалитета наставе и услова за рад 

школе у целини. 

 

          Председник стручног већа за  Стана Исаиловић                     

-Анализиран је успрех и дисциплина 

ученика на крају школске 2017/18. 

,извештаји су достављени ПП 

служби. 

-Припремљен је и одржан 

родитељски састанак. 

-Урађени су извештаји о стручном 

усавршавању наставника. 

-У јуну месецу један учитељ из 

стручног већа ће присуствовати 22. 

Сабору учитеља  Србије који ће се 

организовати 16. и 17.06.2018. у 

Београду где ће бити приказане 

презентације  добре праксе одабране 

по конкурсу  Савеза учитеља Србије-

Смотри стваралаштва  учитеља у 

образовно-васпитном процесу 

Јун  

 

Стана Исаиловић 

Јасмина Гошњић 

Драгица Гајић 

 Миливоје Гајић 

Педагошко-психолошка 

служба 
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13.1.3.4 ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 
 

 
ЧЛАНОВИ СТУЧНОГ ВЕЋА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД: 

 

Р.Б. Име презиме Занимање Функција у стручном већу 

1.  Илија Исаиловић Професор разредне 

наставе 

Руководилац 

2.  Надежда Лекић Професор разредне 

наставе 

Члан 

3.  Славица Новаковић Професор разредне 

наставе 

Члан 

 

 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ 

Анализом општег и појединачног успеха 

ученика четвртог разреда, констатовано је да 

треба унапредити рад у школи кроз допунску 

наставу ,а у договору са родитељима појачати 

континуиран рад код куће. 

Наставници 4.разреда редовно присуствују 

семинара који се организују у установи и 

семинарима у организацији Друштва учитеља 

Ваљева. 

 

 

         Фебруар 

 

 

Одељенско веће трећег 

разреда 

Педагошко-психолошка 

служба  
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Ученици четвртог разреда учествовали су на 

школском, општинском и окружном 

такмичењу из математике. Показали су 

одлично знање и остварили веома запажене 

резултате. 

Ученици четвртог разреда учествовали су на 

међународној математичкој смотри ,,Кенгур 

без граница`` и математичкој смотри 

,,Мислиша``. 

Март 

 

 

Чланови актива и актив 

професора математике 

Извршена је анализа општег и појединачног 

успеха ученика на крају трећег 

класификационог периода за школску 2017/18. 

год 

Успешно је настављен рад на пројекту 

,,Покренимо нашу децу`` 

Договорена је подела задужења поводом 

предстојећег дана школе. 

Април 

Чланови актива 

Реализована је екскурзија ученика четвртог 

разреда 

Извештај о реализованој екскурзији доставио 

је вођа пута . 

Анализом рада допунске наставе констатовано 

је да је иста успешно реализована. 

Мај 

Чланови актива 
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ЗАКЉУЧЦИ И МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА: 

 

На крају школске године учитељи су се на прикладан и себи својствен начин растали 

од својих ученика. Реализовани су сви планови и програми рада свих облика наставних 

и ваннаставних активности на крају школске 2017/18.. Учитељи су размотрили и 

предложили активности које би повећале квалитет наставног рада,квалитет 

компетенција учитеља и оспособљавање ученика за примену различитих техника 

учења.На свим састанцима посебан акценат је стављен на упис деце у први разред,а  и 

организована су отворена врата за будуће прваке и њихове родитеље.  

Потребно је извршити анализу успеха ученика и предузети мере за пружање помоћи 

ученицима који заостају у раду и стимулисати ученике који брже напредују на нивоу 

одељења уз континурано осавремењивање наставе применом знања стечених на 

семинарима (који се стално реализују у школи и уз помоћ “Друштва учитеља  Србије”), 

тј. перманентном усавршавању  учитеља и подизања квалитета наставе и услова за рад 

школе у целини.Такође ,потребно је појачати маркетиншку активност школе у циљу 

повећања броја ђака,нпр.  израда флајера и дељење истих у предшколском. 

 

 

 

Руководилац стручног већа: Илија Исаиловић 

 

Извршена је анализа општег и појединачног 

успеха  и владања ученика четвртог разреда на 

крају школске 2017/18. год. Констатовано је да 

сви ученици четвртог разреда имају позитиван 

успех и примерено владање. 

На састанку Стручног већа договорене су теме 

и садржај предстојећег родитељског састанка. 

Сви учитељи су доставили лични План 

стручног усавршавања.  

У јуну месецу један учитељ из стручног већа 

ће присуствовати 22. Сабору учитеља  Србије 

који ће се организовати 16. и 17.06.2018. у 

Београду где ће бити приказане презентације  

добре праксе одабране по конкурсу  Савеза 

учитеља Србије-Смотри стваралаштва  

учитеља у образовно-васпитном процесу 

 

Јун 

Одељенско веће трећег 

разреда 

ППС 
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13.1.3.5 ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ 
 

 

ЧЛАНОВИ СТУЧНОГ ВЕЋА ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ 

 

Р.Б. Име презиме Занимање Функција у стручном већу 

1.  Марина Кривошија Наставник српског 

језика 

председник 

2.  Биљана Марковић Наставник српског 

језика 

записничар 

3.  Драгана Асановић Наставник српског 

језика 

члан 

4.  Миланка Марковић Наставник немачког 

језика 

члан 

5.  Ана Николић Наставник немачког 

језика 

члан 

6.  Блаженка Вилотић Наставник енглеског 

језика  

члан 

7.  Милица Живковић 

Савић 

Наставник енглеског 

језика 

члан 

8.  Раде Којић Наставник историје члан 

9.  Грана Митровић Наставник географије члан 

10.  Биљана Ристановић Наставник географије члан 

 

 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦ

И 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

  Припрема за почетак школске 

године- анализа постојећих програма, 

уџбеника и средстава у настави 

 Припрема и усаглашавање 

дидактичко методолошких приступа 

настави- израда планова и програма, 

припрема и других видова рада 

 Конкретизација образовно- васпитних 

циљева наставе 

Иновација у настави и стварање 

услова за извођење додатне и допунске 

наставе, трибина (секција) 

 

 

 

 

 

Септембар 

2017. 

 

 

 

 

Чланови 

већа 

 

 

 

 

Записник са 

састанка 

 План рада писмених и контролних 

задатака 

Остваривање плана и програма 

Набавка и реконструкција постојећих 

наставних средстава 

Организација ваннаставних 

активности 

 

 

 

Октобар 

2017. 

 

 

 

Чланови 

већа 

 

 

 

Записник са 

састанка 
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Посета Сајму књига 

 

 

 

 

 

 

Октобар 

2017. 

 

 

 

 

Чланови 

већа 

 

 

 

Списак 

наставника 

Организација манифестације „ 

Михољско лето „ у Бранковини 

Октобар 

2017. 

Наставници 

српског 

језика 

Списак 

учесника, 

фотографије 

Анализа успеха на првом 

класификационом периоду 

 Рад талентованих ученика и њихово 

активирање у настави и додатним 

облицима 

 Откривање узрока за евентуални 

слабији успех ученика 

 

 

 

 

Новембар 

2017. 

 

 

 

Чланови 

већа 

 

 

 

Записник са 

састанка 

 

Упознавање и анализа законских 

регулатива 

 Обрада тема за поједине предмете 

Оцењивање – усаглашавање 

критеријума 

 

 

 

Децембар 

2017. 

 

 

Чланови 

већа 

 

 

Записник са 

састанка 

 

Посета музеју Децембар 

2017. 

Наставник 

историје 

Списак 

ученика, 

извештај , 

фотографије 

Анализа резултата рада у настави 

 Реализација додатне и допунске 

наставе, трибина (секције) 

 Корелација између наставних 

предмета 

 

 

 

 

Јануар 

2018. 

 

 

Чланови 

већа 

 

 

Записник са 

састанка 

 

 

 

Посета метеоролошкој станици 

Јануар 

2018. 

Наставници 

географије 

Списак 

ученика, 

извештај 

фотографије 

Анализа реализације рада већа у првом 

полугодишту 

Припрема и анализа новина у настави 

– стручно усавршавање 

Консултације и задужења око 

евентуалних такмичења 

Мере за побољшање успеха у другом 

полугодишту 

 

 

 

Фебруар 

2018. 

 

 

Чланови 

већа 

 

 

Записник са 

састанка 
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Посета библиотеци 

 

 

Фебруар 

2018. 

 

 

Наставници 

српског 

језика 

 

Списак 

ученика, 

извештај 

фотографије 

 

 

Праћење савремених дешавања и 

њихово укључивање у наставне 

разговоре (актуелизација наставе) 

 Координација у реализацији 

наставних предмета 

 

 

 

 

 

 

Март 

2018. 

 

 

Чланови 

већа 

 

 

Записник са 

састанка 

 

Анализа успеха на другом периоду 

опомена 

Отклањање узрока неуспеха појединих 

ученика или разреда у целини 

Примена савремених метода рада 

 

 

 

Април 

2018. 

 

 

Чланови 

већа 

 

 

Записник са 

састанка 

 

Припреме за реализацију матурских 

испита 

Организација и извођење 

ваннаставних ативности (излети, 

екскурзије) 

 

 

Мај 

2018. 

 

 

Чланови 

већа 

 

 

Записник са 

састанка 

 

 

 

Припрема прославе Дана школе 

 

 

Мај 

2018. 

 

 

Наставници 

српског 

језика 

 

Списак 

ученика, 

извештај 

фотографије 

 

 

 Језичка приредба 

 

 

 

 

 

Мај 

2018. 

 

Наставници 

страних 

језика 

Списак 

ученика, 

извештај 

фотографије 

 

Анализа успеха на крају другог 

полугодишта 

Анализа рада већа 

Предлог поделе предмета на 

наставнике 

Упознавање са новинама у законској 

регулативи 

 

 

 

Јун 

2018. 

 

 

Чланови 

већа 

 

 

Записник са 

састанка 

 

 

                                                        Председник стручног већа за друштвене науке 

           Марина Кривошија 
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13.1.3.6 ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ПРИРОДНЕ НАУКЕ  
 

 

ЧЛАНОВИ СТУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА: 

 

Р.Б. Име презиме Занимање Функција у стручном већу 

1.  Милош Исић Наставник математике председник 

2.  Нађа Маринковић Наставник математике записничар 

3.  Наташа Арсеновић Наставник математике члан 

4.  Слађана Видић Наставник физике члан 

5.  Маја Младеновић Наставник биологије члан 

6.  Гојко Крстић Наставник хемије члан 

7.  Зоран Вићентијевић Наставник  техничког и 

информатичког 

образовања 

члан 

8.  Биљана Арсенић Наставник  техничког и 

информатичког 

образовања 

члан 

9.  Снежана Јовановић Наставник информатике 

и рачунарства 

члан 

 

 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

Договор о коришћењу наставних 

средстава у циљу унапређења 

наставе. Договор у вези израде 

планова рада и припремне наставе за 

завршни испит, допунске и додатне 

наставе  и ваннаставних активности. 

 

 

 

05.09.2017. 

 

 

Чланови 

стручног 

већа 

 

 

Записник са 

састанка 

стручног већа 

Набавка и реконструкција постојећих 

наставних средстава и план рада 

писмених и контролних задатака 

 

03.10.2017. 

Чланови 

стручног 

већа 

Записник са 

састанка 

стручног већа 

Анализа успеха на првом 

класификационом периоду и рад са 

талентованим ученицима. 

 

14.11.2017. 

Чланови 

стручног 

већа 

Записник са 

састанка 

стручног већа 

Упознавање и анализа законских 

регулатива, обрада тема за поједине 

предмете и припрема ученика за 

такмичења. 

 

05.12.2017. 

Чланови 

стручног 

већа 

Записник са 

састанка 

стручног већа 

Анализа реализације рада већа у 

првом полугодишту. Консултације и 

задужења око  такмичења 

 

16.01.2018. 

Чланови 

стручног 

већа 

Записник са 

састанка 

стручног већа 

Мере за побољшање успеха у другом 

полугодишту. Припреме за 

општинска такмичења. 

 

13.02.2018. 

Чланови 

стручног 

већа 

Записник са 

састанка 

стручног већа 



   Извештај о раду                                           ОШ  ''Десанка Максимовић''  Ваљево 

73 

 

Припрема за регионална такмичења и 

текућа проблематика 

 

20.03.2018. 

Чланови 

стручног 

већа 

Записник са 

састанка 

стручног већа 

Анализа успеха на трећем 

класификационом периоду и 

отклањање узрока неуспеха 

појединих ученика 

 

17.04.2018. 

Чланови 

стручног 

већа 

Записник са 

састанка 

стручног већа 

Анализа постигнутих разултата на 

такмичењима и припреме за 

реализацију завршних испита 

 

22.05.2018. 

Чланови 

стручног 

већа 

Записник са 

састанка 

стручног већа 

Анализа успеха на крају другог 

полугодишта, анализа рада већа и 

извештај,  предлог поделе предмета 

на наставнике.  

 

12.06.2018. 

Чланови 

стручног 

већа 

Записник са 

састанка 

стручног већа 

 

 

ЗАКЉУЧЦИ И МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА: 

Образовни процес заснивати на систематском праћењу и процењивању квалитета у 

складу са Образовним стандардима. 

Успоставити хоризонталну и вертикалну повезаност измеђи различитих наставних 

предмета, чиме ће се образовање засновати на интегрисаном наставном програму. 

 У оквиру међупредметних компетенција унапредити корелације са васпитним 

циљевима у настави. 

 Поштујући наставни план и програм, диференцирати захтеве како би били у складу са 

способностима ученика (диференцијација, индивидуализација, индивидуални 

образовни план). 

 На Стручним већима усаглашавати критеријуме оцењивања у складу са Правилником 

о оцењивању издатом од стране Министарства просвете и науке. 

 Подстицати ученике да објективно процењују своја знања. 

У процесу наставе ученике више мисаоно ангажовати и интелектуално 

осамостаљивати са акцентом на практичну примену наученог. 

Водити рачуна о оптерећености ученика на писменим проверавањима, поштујући 

распореде писмених задатака и контролних вежби. 

Развијати позитиван став ученика према школи, мотивацију за учење и стицање знања 

кроз наставу и ваннаставне активности. 

Развијати културно-забавни живот ученика у школи и ван ње организовањем 

различитих облика дружења. 

 Развијати и неговати партнерски однос школе и родитеља у циљу постизања 

квалитетних исхода, како на образовном тако и на васпитном плану. 

 Редовно информисати родитеље о успеху и владању ученика на родитељским 

састанцима и на Дану отворених врата. 

Инсистирање на поштовању Школских правила од стране ученика, запослених и 

родитеља. 

Обогаћивати васпитни рад са ученицима на часовима одељењских заједница, 

правилним избором тема и редовно вршити анализе одељењских заједница на нивоу 

Одељењских већа уз подстицање односа другарства и солидарности. 

За квалитет образовања и васпитања у школи одговорност треба подједнако да деле 

запослени, родитељи, локална заједница и други. 

 

Председник стручног већа природних наука за 2017./2018.годину  Милош Исић 
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13.1.3.7.  ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ЛИКОВНЕ И МУЗИЧКЕ 
КУЛТУРЕ 
 

 

ЧЛАНОВИ СТУЧНОГ ВЕЋА ЗАученике од 5. до 8. разреда 

Р.Б. Име презиме Занимање Функција у стручномвећу 

10.  

Миљана Ранђеловић 

Наставник музичке 

културе Председник 

11.  

Драган Мандић 

Наставник ликовне 

културе члан 

 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

Састанак поводом: 

 Израде годишњег плана рада 

стручног већа 

 Израде годишњих, месечних 

планова рада 

 Договора о наставним 

средствима и опреми за кабинет 

 Договор у вези са предстојећим 

такмичењима и конкурсима 

28. август 2017. Чланови већа 
Израђени 

планови 

Естетско уређење школе 
Септембар 

2017. 

Драган 

Мандић 

Ликовни 

радови ученика 

изложени у 

холу 

Аудиција за школски хор 
Септембар 

2017. 

Миљана 

Ранђеловић 

Евиденција 

секције 

Наступ хора на приредби поводом 

Дечије недеље 

2. Октобар 

2017. 

Миљана 

Ранђеловић 

Фотогрфије, 

видео запис 

Изложба постера ученика 8. разреда Новембар 
Драган 

Мандић 
Дечији радови 

Ликовни конкурс  

„Моја соба“ Форма Идеале 
Октобар 2017. 

Драган 

Мандић 
Дечији радови 

Додела Архипастирске грамате школи 

Приредба и учешће хора  
26.10.2017. 

Миљана 

Ранђеловић 

Фотогрфије, 

видео запис 

Одржан семинар „Оснаживање 

наставника за васпитни рад“ 
10.12.2017. 

Колектив 

школе 

Сертификати, 

фотографије 
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Састанак стучног већа подовом: 

 Провера реализације плана и 

програма, реузлтата и 

постигнућа ученика на крају 

првог полугодишта 

 Извештај о стручном 

усавршавању 

 Планирање Светосавске 

приредбе 

Децембар 2017. Чланови већа Извештај 

Одржан семинар  

„Обука наставника за решавање 

дисциплинских проблема у настави“ 

13. и 14. јануар 

2018. 

Колектив 

школе 

Сертификати, 

фотографије 

Светосавска приредба 

Наступ хора и изложба ликовних 

радова ученика 

27. јануар 2018. Чланови већа 
Фотографије, 

видео снимци 

Састанак стручног већа поводом 

приредбе поводом дана школе 
9. мај 2018. Чланови већа Извештај 

Приредба поводом дана школе, наступ 

школског хора 
16.мај 2018. 

Миљана 

Ранђеловић, 

Драгана 

Асановић 

Фотографије, 

видео снимци 

Приредба поводом дана борбе против 

пушачког дима, наступ дела хора 
31.05.2018. 

Нада Лекић 

Миљана 

Ранђеловић 

Фотографије, 

видео снимци 

 

ЗАКЉУЧЦИ И МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА: 

Планирамо више посета изложбама и концертима који се дешавају у граду наредне 

године. Планира се чешће школског хора и посета ученика на наредном ХорФесту у 

Ваљеву. 

Председник Стручног већа за ликовну и музичку културу:  

  Миљана Ранђеловић      
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13.1.3.8.  ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 
 

 

ЧЛАНОВИ СТУЧНОГ ВЕЋА ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Р.Б. Име презиме Занимање Функција у стручном већу 

1.  
Јовановић Ерика 

Наставник физичког 

васпитања 
Председник 

2.  Лукић Голоскоковић 

Славица 

Наставник физичког 

васпитања 
Записничар 

3.  
Симић Немања 

Наставник физичког 

васпитања 
Члан 

4.  
Aндријана Новаковић 

Наставник физичког 

васпитања 
Члан 

 

 

 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

 1.  Припрема за почетак школске 

године анализа постојећих програма, 

планова и средстава за наставу 

2.  Припрема и усаглашавање 

постојећих планова као и  израда 

новијих планова и програма,  

припрема посебног програма за рад са 

ученицима који су по ИОП-у 

3.  Планови око рада секција и плана 

такмичења за школску 2017/2018 

годину у оквиру школског спорта 

4.Израда планова за школски спорт  

5.  Избор предесдника актива и 

усаглашавање критеријума рада и 

оцењивања 

 

 

 

 

Септембар 

2017. 

 

 

 

 

 

 

Чланови већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записник са 

састанка 
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6. Одлазак на општинско такмичење у 

пливању 

 

Септембар 2017 

 

Славица Лукић 

Голоскоковић 

и Ерика 

Јовановић 

 

Фотографије и 

записник 

7. Одбојка на улици Октобар 2017. 
Ерика 

Јовановић 

Фотографије и 

записник 

8. Општинско такмичење у стоном 

тенису 
Октобар 2017. 

Ерика 

Јовановић 

Фотографије и 

записник 

9. Одбојка од 5 до 8 разреда новембар 2017 
Славица Лукић 

Голоскоковић 

Фотографије и 

записник 

10. Општинско такмичење у одбојци за 

девојчице 
децембар 2017 

Ерика 

Јовановић 

 

Фотографије и 

записник 

11. Републичко такмичење у пливање Новембар 2017. 
Ерика 

Јовановић 
Записник 

12. Састанак око сумирања резултата у 

претходној години и планирање за 

наредну годину јануар 2018. Чланови већа 
 

Записник 

13.Општинско такмичење у кошарци 

за дечаке 
Фебруар 2018. 

Славица Лукић 

Голоскоковић 
Записник 

14. Турнир у фудбалу за пети разред Мај 2018 
Славица Лукић 

Голоскоковић  
Записник 

15. Општинско такмичење у фудбалу 

дечаци 
Мај 2018 

Славица Лукић 

Голоскоковић 
Записник 

16. Турнир у одбојци за девојчице од 5 

до 8 разреда 
Мај 2017 

Славица Лукић 

Голоскоковић 
Записник 
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17. Крос РТС а Мај 2017 

Славица Лукић 

Голоскоковић 

и Ерика 

Јовановић 

Записник 

 

 

 

ЗАКЉУЧЦИ И МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА: 

Систем који смо заједно направили сви наставници у активу функционише у најбољем 

могућем реду и сматрамо да не треба мењати исти. Једино шта смо дошли до закључка 

јесте да подобније бирамо ученике који иду на такмичења како би преупредили 

евентуалне проблеме и договорили смо се да ученици који имају проблеме у понашању 

у школи, а исти не промене образац понашања,  не могу да иду на спортска такмичења 

, како не би доводили целу екипу до непријатности. 

 

 

      ПРЕДСЕДНИК СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Јовановић Ерика 

 

 

13.1.3.9.  ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА  ИЗБОРНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА 2017/2018. 
ГОДИНУ 

 

 

ЧЛАНОВИ СТУЧНОГ ВЕЋА ЗА ИЗБОРНЕ ПРЕДМЕТЕ 

 

Р.Б. Име презиме Занимање Функција у стручном већу 

1.  Бојиновић Мија наставник председник 

2.  Здравко Спасојевић наставник записничар 

3.  Снежана Јовановић наставник члан 

4.  Ана Николић наставник члан 

5.  Биљана Марковић наставник члан 

6.     

 

 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦ

И 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

Уређење кабинета изборних предмета  Октобар месец Чланови 

већа 

Подношење 

извештаја 

Стручном већу 
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Организовање такмичења 18.02.2018 Чланови 

већа 

Подношење 

извештаја 

Стручном већу 

Сарадња са другим активима у школи 

и стручним службама 

25.03.2018 Чланови 

већа 

Подношење 

извештаја 

Стручном већу 

Избор наставних средстава за наредну 

школску годину 

29.04.2018 Чланови 

већа 

Подношење 

извештаја 

Стручном већу 

Доношење васпитних и наставних 

мера у циљу побољшања ђачког 

понашања 

11.05.2018 Чланови 

већа 

Подношење 

извештаја 

Стручном већу 

Анализа успеха ђака и плана стручног 

већа на крају школске године 

05.06.2018 Чланови 

већа 

Подношење 

извештаја 

Стручном већу 

 

ЗАКЉУЧЦИ И МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА: 

На последњој седници Стручног већа за изборне предмете донете су одређене мере за 

унапређење наставе изборних предмета као и самог школског амбијента у коме се 

настава одвија. Тако је договорено да се покуша у наредној школској години у сарадњи 

са директором школе, да се изврши боље опремање самих кабинета. Неки кабинети као 

например кабинет Верске наставе нису опремљени компјутерима, који би сигурно 

побољшали квалитет наставе и учинили наставне садрржаје занимљивијим. Само 

стручно веће треба да тешње сарађује са другим службама у школи, као и другим 

већима у градским школама како би разменом информација појачали кавлитет наставе 

као и заинтересованост ђака за саме предмете. Донета је одлука да се Веће ангажује на 

организовању излета, екскурзија у наредној школској години како би ђаци на 

конкретним примерима, на занимљив начин лакше савладали градиво, и како би се 

наставни садржаји учинили интересантнијим и приступачнијим. 

 

Председник стручног већа за изборне предмете 

Бојиновић Мија 
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13.1.4 СТРУЧНИ АКТИВИ                                              

 

13.1.4.1 СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

 
ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА СУ 

РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА И СТРУЧНИ САРАДНИЦИ.  

 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦ

И 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

Праћење реализације Годишњег плана 

рада школе за шк. 2017/18.  

Током године 

 и на крају сваком 

тромесечја 

Актив 

 

Педагошка 

документација 

 

Праћење реализације Школских 

програма за шк. 2017/18.  

Током године и 

на крају сваком 

тромесечја 

Актив 

 

Педагошка 

документација 

 

Анализа постојећих школских 

програма 
јануар 2018. актив 

Педагошка 

документација 

Анкетирање ученика за изборне 

предмете у шк. 2018/19. 
јун  2018. Актив извештај 

Планирање израде  годишњих планова 

рада наставника за шк.2018/19. 
Јун, август  2018. актив 

Годишњи 

планови 

Планирање израде оперативних 

планова рада наставника за 

шк.2018/19. 

Јун, август 2017. актив 
Опертивни 

планови рада 

Планирање израде нових Школских 

програма за период 2018/19-2021/22 
Април 2018. Актив Записник 

Израда нових Школских програма за 

период 2018/19-2021/22 

Од априла до 

28.јуна 2018. 

Актив и 

предметни 

наставници 

Анализа 

урађених 

Школских 

проргама, 

усвојени до 

краја јуна 2018. 
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13.1.4.2. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ШКОЛЕ 
 

 

 

ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ: 
 

Актив за развојно планирање формиран је 13. 09. 2013. год. одлуком органа управљања 

за период: 2013. – 2018. 

 

 

Име и презиме занимање представник Улога у тиму 

Марина Кривошија Проф.српског 

језика 

Наставника Председник 

Стана Исаиловић Проф. разредне 

наставе 

Наставника Записничар 

Олга Глушац Проф. енглеског 

језика 

Наставника Члан 

Крстић Магдалена Ученик Ученичког 

парламента 

Члан 

Марија Савић Педагог  Стручне службе Члан 

Данијела 

Обрадовић 

Психолог Стручне службе Члан 

Драгица Гајић Проф.разредне 

наставе 

Наставника Члан 

Славица 

Новаковић 

Проф. разредне 

наставе 

Наставника Члан 

Ненад 

Михаиловић 

Проф. физичког 

васпитања 

Директор Члан 

Снежана 

Јовановић 

Проф. 

информатике 

Наставник информатичар 

 

 

Извештај о раду aктива за РПШ за школску 2017/18.годину 

 

Време Активности Носиоци 

реализације 

Исходи  

реализације 

Септембар 2017. Евалуација старог 

развојног плана 

Један члан 

припрема 

презентовање 

плана, сви чланови 

учествују у 

доношењу 

закључака 

Извршена 

евалуација РПШ  
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Септембар 2017. Разматрање 

извештаја о 

самовредновању и 

акционог плана 

самовредновања 

Представник тима 

за самовредновање 

Сви чланови 

актива за РП 

Тим за 

самовредновање 

известио о свом 

раду и резултатима 

који су полазна 

основа за израду 

новог РШП-а 

Октобар 2017. Израда акционог 

плана за текућу 

шк.год. 

Сви чланови 

актива за РП 

Израђен нови 

акциони план РПШ 

Октобар 2017. Презентација РП 

Наставничком 

већу, Савету 

родитеља и 

Школском одбору 

Један члан 

припрема 

презентовање 

плана 

Акциони план 

РПШ презентован 

Наставничком 

већу, Савету 

родитеља и 

Школском одбору 

Новембар2017-јун 

2018. 

Израда новог РП  Чланови актива за 

РП 

Израђен нови РП 

Јун 2018. Евалуација РП  Чланови актива за 

РП 

Извршена 

евалуација РП  

Јун 2018. Израда извештаја о 

раду Актива за РП 

Председник  Израђен Извештај 

о раду Актива за 

РП 

                                                    

Председник актива за развојно планирање 
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13.1.5  ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ   
 

Број одржаних састанака 
6 

 

Реализоване активности 

 

Усвајање и разматрање Годишњег  извештаја о раду школе за 

шк 2016/17. год 

Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о раду директора 

за шк. 2016/17. год 

Усвајање и разматрање Годишњег плана рада школе за шк 

2017./18. 

Разматрање програма и плана рада стручних већа 

Планирање стручног усавршавања 

Анализа Школских програма за шк 2017/18. 

Разматрање резултата спроведеног самовредновања рада 

школе, област Ресурси 

Разматрање реализације Развојног плана школе 

Разматрање индивидуалних образовних планова 

Разматрање реализације Акционог плана самовредновања за 

2017/18. 

Договор о избору уџбеника за наредну школску годину за 1. и 

5. разред 

Анализа квалитета посећених часова 

Планирање и организовање иницијалног тестирања ученика 5. 

и 7. разреда из српског језика и математике 

Планирање пробног завршног испита за ученике 8.разреда 

Планирање полагања завршног испита за ученике 8.разреда 
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14. ДИРЕКТОР ШКОЛЕ  
 

У  Основној школи „Десанка Максимовић“ има 26 одељења. Укупно 655 

ученика и 63 запослена радника. 

На основу функционално интегрисаних знања, способности и вештина директор 

је успешно управљао, организовао, руководио и контролисао рад ОШ “Десанка 

Максимовић“. Директор школе је своје активности спроводио на основу чл. 9 и чл. 122 

Закона о о основама систма образовања и васпитања (Сл. Гласник РС бр. 88/2017) и на 

основу Правилника о Стандардима компетенција директора установе образовања и 

васпитања (Сл. Гласник РС бр.38/2013).  

 Свој рад директор је спроводио у оквир у шест  области рада и то: 

- руковођење васпитно-образовним процесом у школи;  

- планирање, организовање и контролу рада установе;  

- праћење и унапређивање рада запослених;  

- развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним 

синдикатом и широм заједницом;  

- финансијско и административно управљање радом установе;  

- обезбеђивање законитости рада установе 

I област: руковођење процесом васпитања и учења детета у предшколској 

установи, односно руковођење васпитно-образовним процесом у школи 

У оквиру ове области у већој мери су остварени стандарди: 

1.2.1. Развој културе учења  

1.2.2. Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика  

1.2.3. Развој и осигурање квалитета наставног и васпитног процеса у школи  

1.2.4. Обезбеђење инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу  

1.2.5. Праћење и подстицање постигнућа ученика  

То се може поткрепити следећим чињеницама: 

  На почетку школске године директор је  подсетио наставно особље на 

поштовање Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о основној 

школи, Правилника о оцењивању, као и других школских правилника. На основу 

законске регулативе приступило се планирању свих облика образовно-васпитног рада. 

Наставно особље је своје планове рада стварало тимски и наставу реализовало у 

складу са образовним и другим потребама ученика.  
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У току школске године директор школе се континуирано стручно усавршавао у 

области законских новина и прописа. 

У школи је организован рад Ученичког парламента на чије састанке је директор 

одлазио по позиву ученика. Представници Ученичког парламента укључени су у 

стручна већа  и тимове. Представник Ученичког парламента присуствује седницама 

ШО и активно учествује у животу и раду школе. 

У  ОШ „Десанка Максимовић“ поштују се права ученика, родитеља и 

наставника. Са правилима понашања у школи упознати су сви учесници образовно 

васпитног процеса.  

У школи се у оквиру Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања реагује на било коју врсту злостављања. Превентивни рад на спречавању 

насиља реализује се кроз састанке и одељенске заједнице и директор је континуирано 

укључен у рад овог тима. 

У школи се поштују правила понашања и на тај начин се ствара радно и здраво 

окружење у којем ученици уче. 

Директор користи стратешке документе  о развоју образовања и васпитања и 

подстиче наставнике и стручне сараднике да примењују савремене технологије  у 

образовно васпитном процесу. Присуствује огледним часовима и  часовима редовне 

наставе анализира и на тај начин унапређује и сопствено знање али и примереним 

сугестијама унапређује образовно васпитни рад. У сарадњи са стручним сарадницима  

и наставницима у оквиру педагошко инструктивног рада развија самоевалуацију свог 

рада и систематичну евалуацију и самоевалуацију рада наставника, стручних 

сарадника, као  и наставног процеса и исхода учења. 

Директор подстиче  и ствара услове за квалитетно образовање  за све ученике. 

Посебна пажња се посвећује ученицима који су талентовани за поједине области. За 

ученике са посебним потребама израђени су индивидуални образовни планови.  

Директор школе обезбеђује примену програма учења и инсистира да наставници 

у току свог рада имају индивидуални приступ, уважавају специфичности и посебности 

сваког ученика и примену диференциране наставе. 

Директор школе прати и подстиче ученике на рад и резултате. Ученици који су 

изузетно успешни јавно се похваљују. Кроз рад школске комисије директор школе је 

допринео успешном спровођењу пробног завршног испита, као и самог завршног 

испита. 



   Извештај о раду                                           ОШ  ''Десанка Максимовић''  Ваљево 

86 

 

У складу са Правилником о оцењивању  наставно особље води педагошку 

документацију о праћењу и напредовању постигнућа ученика. На крају школске године  

урађена је анализа педагошке документације. На тај начин директор школе прати и 

подстиче ученике да постижу што боља постигнућа. 

Директор анализира постигнућа ученика на завршном испиту, такмичењима и 

класификационим периодима. 

 

II област: Планирање, организовање и контрола рада установе 

У оквиру ове области у већој мери су остварени стандарди: 

2.1. Планирање рада установе  

2.2. Организација установе  

2.3. Контрола рада установе  

2.4. Управљање информационим системом установе  

2.5. Управљање системом обезбеђења квалитета у установи  

На почетку школске године директор школе је дао детаљна упутства која се 

односе на планирање свих облика образовно-васпитног рада и равномерно расподелио 

задатке запосленима у том процесу. Годишњи план рада школе усвојен је на седници 

Школског одбора 15.09.2017. год. На предлог стручних већа директор школе је урадио 

40 часовну радну недељу. У току школске године на Наставничким већима анализиран 

је рад стручних већа и тимова који су формирани у школи. Анализиран је рад установе 

и акциони план за унапређење рада школе. На огласној табли благовремено се истичу 

све информације везане за живот и рад установе.  

У току школске године а  на иницијативу директора сви стручни органи и 

тимови радили су ефикасно и у складу са плановима.  

У току ове школске године, у оквиру процеса самовредновања , који се користи 

у циљу унапређења рада установе самовреднована је област Ресурси. 

Директор је анализирао успех ученика на завршном испиту. 

 

III  област: Праћење рада запослених  

У оквиру ове области предвиђени су следећи стандарди: 

3.1 Планирање, селекција и пријем запослених 

3.2 Професионални развој запослених 

3.3 Унапређивање међуљудских односа 

3.4 Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених 
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Директор школе је на почетку школске године обезбедио потребан број и 

одговарајућу структуру запослених у установи. Нестручно је заступљена настава 

математике. Посебну пажњу директор школе поклања приправницима којима су 

одређени ментори који их уводе у посао.  

У оквиру унапређивања међуљудских односа посеба пажња се посвећује 

стварању радне атмосфере коју карактерише толеранција, сарадња и посвећеност 

послу. Директор школе својим понашањем даје пример запосленима у установи и међу 

запосленима развија професионалну сарадњу и тимски рад. Са запосленима 

комуницира сваки дан јасно и конструктивно. Позитивна атмосфера у колективу ствара 

се не само кроз професионалне задатке већ и кроз организовање дружења у оквиру 

прослава Дечије недеље, посете сајму књига, организованим посетама позоришту, 

излетима, прославама Нове године, 8. марта, испраћаји пензионера и прослава за крај 

школске године.  

Директор систематски прати и вреднује рад запослених. Кроз инструктивни 

увид и надзор у складу са планом рада и потребама установе директо школе је посетио 

24 часа редовне наставе. Заједно са стручним сарадницима урадио квалитетну анализу 

педагошко инструктивног рада. У овој области директор школе сматра да су стандарди 

остварени у већој мери.  

 

IV Област: Сарадња са родитељима/старатељима, органом управљања, 

репрезентативним синдикатом и широм заједницом 

У оквиру ове области у већој мери остварени су следећи сандарди 

4.1 сарадња са родитељима 

4.2 сарадња са органом управљња и репрезентативним синдикатом у установи 

4.3 сарадња са државном управом и локалном самоуправом  

4.4 сарадња са широм заједницом 

У току школске године директор школе велику пажњу је посветио сарадњи са 

родитељима и њиховом активном укључивњу у живот и рад школе. У школи ефикасно 

функционише Савет родитеља који је благовремено упознат са свим активностима рада 

школе. Све примедбе и конструктивне идеје са Савета родитеља се уважавају у циљу 

унапређења рада школе. 

У току школске године родитељи су се редовно обавештавали о резултатима  и 

напредовању њихове деце. 



   Извештај о раду                                           ОШ  ''Десанка Максимовић''  Ваљево 

88 

 

Добру сарадњу директор школе остварује и са Школским одбором који је 

правовремено и добро информисан о свим актуелним збивањима у школи. На 

седницама Школског одбора усвојен је Годишњи извештај о реализацији васпитно 

образовног програма за претходну школску годину као и Годишњи план и програм за 

ову школску годину. На Школским одборима вршена је анализа резултата постигнућа 

ученика, и усклађивање законских аката. Активну улогу у раду ШО има представник 

репрезентативног синдиката који је формиран у школи и представник Ученичког 

парламента. 

Директор остварује конструктивну сарадњу са органима Државне управе и 

локалне самоуправе. Директор је редовно присутан на састаницима које организују 

представници Школске управе, као и на Активима директора школа. 

Директор школе промовише сарадњу установе и стално проналази актуелне 

пројекте у које школа може да се укључи. У току школске године школа се укључила у 

пројекат за доделу персоналних асистената, као и у неколико пројеката за обнову 

школе након мајских поплава. 

Директор сарађује и са репрезентативним синдикатом.  

 

Vобласт: Финансијско и административно управљање радом установе 

Предвиђени стандарди за ову област су: 

5.1 Управљанје финансијским ресурсима 

5.2 Управљање материјалним ресурсима 

5.3 Управљање административним процесима 

У сарадњи са шефом рачуноводства израдио је предлог финансијског плана за 

2018. год. који је разматран на Школском одбору. У оквиру одобрених апропријација 

директор школе ефикасно управља финансијским ресурсима тако што планира 

финансијске токове, приходе и расходе, издаје благовремене и тачне налоге за плаћање 

рачуна и наплате.  

Поред финансијских директор је ефикасно управљао и материјалним ресурсима. 

Распоређивао материјалне ресурсе на начин који обезбеђује оптимално извођење 

наставног процеса. Директор школе надзире и спроводи поступке јавних набавки које 

спроводи установа и стара се о њиховој законитости. Прати извођење радова у 

установи  и благовремено одржава материјалне ресурсе установе. 

Ефикасно управљање финансијским и материјалним ресурсима омогућава 

несметано одвијање наставног процеса. Да би управљање ресурсима, финансијским и 
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материјалним, било ефикасно неопходно је да се ажурно води потребна прописана 

документација.  

Директор школе је обезбедио ажурност и тачност администаривних процеса  и 

њихово систематично архивирање у складу са законом. Извештај о свом раду и 

Годишњи извештај о раду школе презентовао је Наставничком већу и Школском 

одбору. Планирани стандарди у оквиру ове области су остварени. 

 

VI област: Обезбеђење законитости рада установе 

У оквиру ове области остварени су следећи стандарди: 

6.1 Познавање разумевање и праћење релевантних процеса 

6.2 Израда општих аката и документације установе 

6.3 Примена општих аката и документације 

 

На почетку шолске године директор школе се упознао са изменама законске 

регулативе у области образовања, радних односа, финансија и управног поступка. 

Законску регулативу директор школе користи и примењује у свакодневној пракси. 

Заједно са секретатом школе директор  је вршио усклађивање општих аката, Статута и 

Правилника, са Законом. Општи акти су јавни и доступни свим заинтересованим 

лицима. У свом раду у току школске године директор је обезбедио поштовање и 

примену прописа,општих аката и документације установе. Непосредна документација 

наставника је прегледана у току школске године . Свој рад у току школске 2017/2018. 

године директор процењује као врло ефикасан, стручан, организационо добро 

осмишљен, што се може видети из процене остварености стандарда компетенција 

директора школе. У свих шест области  стандарди компетенција су у већој мери 

остварени. 

 

 

Директор школе 

_______________________ 

Михаиловић Ненад 
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14.1. ШКОЛСКИ ОДБОР   
 

Реализоване 

 активности 

Усвајање Плана и Програма рада Школског одбора у шк. 

2017/18. год.  

Разматрање и усвајање Извештаја о раду  директора школе на 

крају школске 2016/2017. године   

 Разматрање и усвајање Извештаја о раду   школе  на крају 

школске 2016/2017.године  

Разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе за школску 

2017/2018.годину  

Разматрање и усвајање Годишњег плана рада директора за 

школску 2017/2018.годину  

Усвајање извештаја о реализацији активности из Развојног плана 

школе у шк. 2016/17. г. 

Усвајање акционог плана –операционализација активности у 

вези са инклузивним образовањем у шк. 2017/18. г. 

Усвајање плана заштите ученика од насиља 

Разматрање акционог плана развојног плана школе за 2017/18. 

Разматрање акционог плана за самовредновање у шк. 2017/18. 

Усвајање плана стручног усавршавања за 2017/18. 

Усвајање Извештаја о раду директора на крају првог 

полугодишта шк. 2017/18. 

Усвајање Извештаја о раду школе на крају првог полугодишта 

шк. 2017/18. 

Давање сагласности на Правилник о организацији и 

систематизацији радних места у ОШ «Десанка Максимовић» 

Ваљево 

Усвајање Ценуса за шк. 2017/187. г.  

Давање сагласности за извођење екскурзија и наставе у природи  

Давање сагласности на ђачки трошковник, осигурање и 

обезбеђење ученика  у школској 2017/2018. години.  

Усвајање предлога Финансијског Плана школе за 2018. г.  

Анализа успеха и владања ученика на класификационим 

периодима 

Попис имовине школе 

Упознавање са Правилником о критеријумима и  стандардима за 

финансирање установе која обавља делатност основног 

образовања и васпитања 

Усвајање измена и допуна Статута ОШ“Десанка Максимовић“ 

Ваљево 

Усвајање измена и допуна Правилника  о раду ОШ“Десанка 

Максимовић“ Ваљево 

Усвајање Извештаја о пословању школе, годишњи обрачун 

школе за период јануар-децембар 2017. г.  

Усвајање Извештаја о финансијском пословању школе за 2017. г. 

Усвајање извештаја о реализованим екскурзијама у шк. 2017/18. 

Организација завршног испита ученика 8. разреда и матура 

Предлог Ребаланса буџета  

Усвајање Годишњег извештаја о раду школе на крају наставне 

2017/18. г.  
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Усвајање Плана јавних набавки за 2018. 

Усвајање Измене Плана јавних набавки школе за 2017. 

Доношење Одлуке о изборним предметима у шк. 2017/18. г. 

Одлука о избору уџбеника који ће се користити у 2018/19. г.  

Усвајање ребаланска буџета за 20187. 

Разматрање и усвајање Извештаја о остваривању плана стручног 

усавршавања запослених у школској 2017/2018. години.  

Број одржаних седница 12 

 

 

14.2. САВЕТ РОДИТЕЉА 
 

Реализоване 

 активности 

Конституисање Савета и  избор председника,  

Упознавање са Пословником о раду Савета родитеља школе и 

планом и програмом рада Савета родитеља за шк. 2017/18. 

-Разматрање Извештаја о раду директора  школе у претходној 

школској години, као и полугодишњег и годишњег извештаја за 

шк.2017/18. 

-  Разматрање Извештаја о раду школе у претходној школској 

години, као и Годишњег и Полугодишњег извештаја за 2017/18. 

- Разматрање Годишњег плана рада за 2017/18. шк. годину  

- Разматрање Извештаја о реализацији активности из Развојног 

плана школе у школској 2016/17. 

- Усвајање плана заштите ученика од насиља 

- Разматрање акционог плана-операционализација активности у 

вези са инклузивним образовањем  у шк. 2017/18. 

- Разматрање акционог плана развојног плана школе за 2017/18. 

- Разматрање акционог плана за самовредновање у шк. 2017/18. 

- Давање сагласности на програм и организовање екскурзије, 

односно програме наставе у природи  

- Ђачки трошковник за шк. 2017/18. 

Осигурање, ужина и обезбеђење ученикља у шк. 2017/18. 

Анализа успеха и владања ученика на класификационим 

периодима 

- Обавештења о текућим и планираним јавним набавкама 

- Информисање о избору уџбеника за следећу школску годину 

- Инклузивна настава, безбедност у школи 

- Упознавање родитеља са реализацијом активностима везаним 

за школски развојни план,  са посебним освртом на програм 

сарадње са родитељима 

- Извештај о изведеним екскурзијама 

- Упис ученика у средње школе и полагање Завршног испита 

испита 

-Учествује у поступку предлагања изборних предмета и у 

поступку избора уџбеника;  

-разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног 

плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, 
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вредновању и о самовредновању;  

-Разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и 

учење, безбедност и заштиту деце и ученика;  

Извештај о реалзацији екскурзија ученика од 1. до 8. разреда 

- Ивештај Ученичког парламента око организације мале матуре 

- Одлука о избору представника Савета родитеља као 

посматрача на завршном испиту 

- Анализа резултата ученика на завршном испиту 2016/17. 

Број одржаних седница 8 

 

 

14.3. ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ САРАДНИКА ШКОЛЕ, ОДЕЉЕНСКИХ 
СТАРЕШИНА, ТИМОВА, КОМИСИЈА 
 

 

14.3.1. ШКОЛСКИ ПЕДАГОГ 
 

Послове стручног сарадника, педагога у оквиру педагошко-психолошке службе, у 

току школске 2017/18. године, обављала је дипломирани педагог Марија Савић.  

Програмски задаци педагога реализовани су кроз следећа подручја рада: 

1. планирање и програмирање образовно-васпитног рада  

2. праћење и вредновање образовно-васпитног рада, 

3. рад са наставницима, 

4. рад са ученицима, 

5. рад са родитељима/старатељима, 

6. рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и 

пратиоцем ученика, 

7. рад у стручним органима  и тимовима, 

8. сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом 

локалне самоуправе 

9. вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање. 

На основу горе наведених програмских задатака школски педагог је благовремено 

израдио свој глобални и оперативне планове рада, који чине саставни део општег 

годишњег плана рада школе.  Из области праћења и вредновања рада школе у овом 

периоду, активности педагога  су биле усмерене на организацију образовно-васпитног 

рада посебно ефикасности нових организационих облика у свим разредима. Предмет 

праћења су била и постигнућа  ученика у наставном и ваннаставном раду, поступци 

оцењивања, као и примена нових наставних планова и програма.  У току ове школске 

године, педагог је у сарадњи са психологом и директором школе посетила 12 часова 

редовне, додатне и допунске наставе. Посећени су часови у предметној настави са 

циљем праћења дидактичко-методичке заснованости часа, праћења адаптације ученика 

на предметну наставу, проблематику оцењивања знања ученика као и корелацију 

наставних садржаја по појединим наставним предметима, праћење наставника који су 

почетком ове школске године почели са радом у нашој школи. Наставницима је 
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пружана помоћ у изради педагошког профила ученика и изради ИОП-а (септембар, 

новембар, фебруар, јун). Сарадња са наставницима се огледала у упознавању 

наставника са савременим дидактичким иновацијама и њиховом практичном 

применом. Школски педагог је периодично упознавао стручне активе, одељенска и 

наставничко веће  са резултатима анализа и извештаја која су спроведена у сарадњи са 

школским психологом. 

      У оквиру сарадње са разредним старешинама педагог је испитивао узроке проблема  

који се јављају у образовном процесу као и узрока поремећаја понашања појединих 

ученика или група  и предузимање одговарајућих васпитних мера. 

     Рад са ученицима у току  шк. 2017/18. године је обухватао следеће активности 

школског педагога: 

 - праћење успеха и напредовања ученика у односу на постављене циљеве са посебним 

акцентом у одељењима која постижу слабије резултате 

- праћење и подстицање развоја ученика 

- идентификовање ученика којима је потребан корективни рад и организовање истог 

- рад на професионалној оријентацији са ученицима осмог разреда кроз едукативне 

радионице 

- идентификација и рад на отклањању педагошких узрока проблема у учењу и 

понашању 

- индивидуални и групни рад са ученицима који имају проблеме у понашању и  

учењу, 

- испитивање зрелости за полазак у школу и формирање одељења првог разреда. 

   Рад са родитељима ученика у овом периоду обухватио је следеће послове школског 

педагога: 

- свакодневно пружање помоћи родитељима чија деца имају тешкоће у развоју,учењу и 

понашању 

 - упућивање родитеља из породица ниског социо-економског статуса  на институције 

које им могу указати помоћ 

- пружање помоћи у васпитном раду 

- давање савета за решавање развојних и других проблема ученика који су последица  

поремећених породичних односа 

- оспособљавање родитеља за решавање проблема који се односе на учење и понашање 

- подношење извештаја о различитим активностима и ученичким постигнућима на 

седницама Савета родитеља 

      Школски педагог је у претходном наставном периоду учествовао у унапређивању 

рада стручних органа (стручних актива и већа, одељењских већа, Наставничког већа и 

др.). Допринос педагога у овом подручју огледа се у решавању актуелних васпитно-

образовних проблема, извештавању о резултатима обављених анализа, прегледа, као и 

предлагања одговарајућих педагошких и других мера. Педагог је члан тима за 

инклузивно образовање школе, где се ангажовала у изради индивидуалних образовних 

планова и сарадњи са интересорном комисијом. У оквиру тима за самовредновање 

педагог је учествовала у самовредновању области Ресурси. У оквиру седница 
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Наставничког већа педагог је у сарадњи са психологом и директором редовно 

представљала новине у стручном усавршавању наставника.  

      Сарадњу са стручним институцијама, друштвеном средином и стручно 

усавршавање педагог је реализовао кроз следеће активности: 

- успостављање сарадње са осталим основним и средњим школама  из града  

- сарадња са здравственим и социјалним институцијама  

-сарадња са представницима Центра за социјални рад „Колубара“, Ваљево  

- предлагање стручне литературе.  

У оквиру стручног усавршавања педагог је присуствовала семинарима: Оснаживање 

наставника за васпитни рад и Обука наставника за решавање дисциплинских проблема 

у настави. Такође, похађала је и обуку за остваривање наставе и учења оријентисаних 

на процес и исходе учења.  Педагог школе се такође и индивидуално  усавршавала кроз 

стручне часописе и литературу. 

     У претходном периоду педагог је поред напред наведених послова и подручја рада 

била ангажована и на вођењу школске и сопствене педагошке евиденције као  и 

припреми за рад са посебним акцентом на увођењу иновација у образовни процес и 

праћење и проучавање савремене стручне литературе. 

 

 

14.3.2. ШКОЛСКИ ПСИХОЛОГ 
 

 

Послове стручног сарадника у оквиру педагошко-психолошке службе, у току 

школске 2017/18. године, обављала је магистар психологије Данијела Обрадовић.  

Програмски задаци психолога реализовани су кроз следећа подручја рада: 

1. планирање и програмирање образовно-васпитног рада  

2. праћење и вредновање образовно-васпитног рада, 

3. рад са наставницима, 

4. рад са ученицима, 

5. рад са родитељима/старатељима, 

6. рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и 

пратиоцем ученика, 

7. рад у стручним органима  и тимовима, 

8. сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом 

локалне самоуправе 

9. вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање. 

Психолог је учествовала у изради Годишњег плана рада школе за шк. 2017/18. и 

полугодишњег и годишњег Извештаја о раду школе за шк. 2017/18. год., посебних 

планова васпитног рада у области превенције и заштите ученика од насиља, 

професионалне оријентације, инклузивног образовања, сарадње са породицом и 

локалном заједницом, педагошко-инструктивог рада. Психолог је посебно била 

ангажована у области сарадње са предметним наставницима и учитељима у изради 

педагошких профила и индивидуалних образовних планова за ученике. Ангажована је 
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у процесу евалуације постигнућа ученика који се школују по индивидуалном 

образовном плану.  

Израдила је свој годишњи план рада, месечне планове рада (континуирано 

током школске године), план посета часовима, као и извештаје о раду. Посебан 

допринос психолог је дала у обради, интерпретацији резултата и изради извештаја у 

процесу самовредновања рада школе – област Ресурси. 

Праћена је реализација програма рада, одржаних и неодржаних часова, 

дисциплине и изостанака ученика, као и допунског и додатног рада. Учествовала  је у 

анализи школског успеха ученика на класификационим периодима. 

 Остварена је добра сарадња са наставницима на унапређивању рада кроз 

учешће у раду одељенских већа, одржавање часова одељењског старешине, 

индивидуалне разговоре са наставницима и посете часовима ради сагледавања 

атмосфере у одељењу и мотивације за рад. Током шк. 2017/18. психолог је посетила 22 

часа редовне наставе. 

Психолог је са ученицима спроводила различите облике индивидуалног и 

групног рада, саветодавног и инструктивног. Индивидуални рад је био усмерен на 

ученике са проблемима у понашању, ученике са тешкоћама у учењу и ученике који 

потичу из породица са дисфункционалним породичним односима. Психолог је 

учествовала и у спровођењу појачаног васпитног рада са ученицима. Праћено је 

прилагођавања ученика 1. разреда на школску средину и ученика 5. разреда на 

предметну наставу, а учествовала је и у раду са ученицима који се школују по 

индивидуалном образовном плану.  

Током априла и маја вршена је процена готовости за полазак у школу ученика 1. 

разреда, а потом и формирање одељења ученика 1. разреда за шк. 2018/19. Током 

другог полугодишта шк. 2017/18. обављала је тестирање професионалних 

интересовања ученика 8. разреда, а затим и индивидуалне разговоре са њима. Психолог 

је организовала посете ученика 8. разреда у све средње стручне школе у граду, као и у 

Ваљевску гимназију.  

У оквиру подручја рада са ученицима, поред поменутог, психолог је одржала 

низ едукативних састанака и радионица прилагођених актуелној проблематици 

одељења. Нагласак је био на реализацији радионица из области метода и техника 

рационалног учења, социометријских истраживања и анализе статуса појединиух 

ученика у вршњачкој групи, превенције вршњачког насиља, као и дигиталног насиља. 

И са родитељима је остварена добра сарадња. Претежно је рађено са 

родитељима деце која имају сметње у понашању, испољавају тешкоће у учењу, који се 

школују по индивидуалном образовном плану, са којима се спроводи појачани 

васпитни рад, као и саветодавни рад са родитељима ученика 8. разреда у области 

одлучивања о избору даљег школовања. 

Психолог је анализирала резултате ученика 8. разреда на пробном завршном 

испиту, као и резултате ученика на завшном испиту шк. 2016/17. и отоме одржала 

презентацију на Наставничком већу.  

 Током шк. 2017/18. психолог је спровела школско истраживање „Присуство 

вршњачког насиља у школи“ а резултате истраживања презентовала на Наставничком 

већу. 
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Континуирано током школске године психолог је сарађивала са директором 

школе и школским педагогом. У сарадњи са директором и педагогом, психолог је 

обавила низ активности у циљу адекватног вођења школске документације и припреме 

реализације различитих активности везаних за рад школе. 

Психолог је активно учествовала  у раду различитих стручних органа, већа, 

тимова и комисија (Тим за самовредновање рада школе, Тим за превенцију насиља и 

заштиту ученика од злостављања и занемаривања, Тим за инклузивно образовање, Тим 

за професионалну оријентацију, Стручни актив за развојно планирање, Стручни актив 

за развој школског програма, Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања, 

Тим за инклузивно образовање, Педагошки колегијум).  

Психолог је активно учествовала у раду Наставничког и Одељенских већа. 

Остварена је сарадња са другим институцијама. Сарадња са Центром за социјални рад 

„Колубара“ из Ваљева одвијала се континуирано. Интензивно је сарађивано и са 

Интерресорном комисијом као и са колективом обданишта „Колибри“ које се налази у 

непосредној близини школе. 

 У оквиру стручног усавршавања током шк. 2017/18.психолог је присуствовала 

акредитованим семинарима Оснаживање наставника за васпитни рад и Обука 

наставника за решавање дисциплинских проблема у настави.  

Психолог је похађала и обуку за водитеље обука за будуће учитеље првог разреда за 

остваривање наставе и учења оријентисаних на процес и исходе учења. Реализовала је 

и поменуте обуке на терену 

Психолог је континуирано водила евиденцију и документацију о свом раду. 

 

 

14.3.3. БИБЛИОТЕКАР  
 

 

Задаци и циљеви су остваривани у сагласности са Годишњим планом рада библиотеке 

и Годишњим планом рада школе, а израђени су и месечни планови рада. 

Рад школског библиотекара реализован је кроз следеће области: 

 планирање и програмирање васпитно-образовног рада  

 праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

 рад са наставницима 

 рад са ученицима 

 рад са родитељима, односно старатељима 

 рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и 

пратиоцем ученика 

 рад у стручним органима и тимовима 

 сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом 

локалне самоуправе 

 вођење документације, припрема за рад и стучно усавршавање. 
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Посао вођења школског летописа је и ове године додељен школском библиотекару. Тај 

посао се обавља уз помоћ свих запослених у школи, као и ученика.  

Ученицима који су имали право на бесплатне уџбенике, исти су подељени, уз обавезу 

да их на крају школске године врате. Том приликом је свим ученицима подељена 

Потврда о преузимању, коришћењу, чувању и враћању уџбеника, чији је образац 

прописало Министарство просвете и науке. 

 

На основу одлуке Министарства просвете да издвоји одређена финасијска средства за 

опремање школаких библиотека,наша школа је добила 25 000динара и за тај износ смо 

школску библиотеку обогатили са 28 публикација.У сарадњи са Активом наставника 

српског језика и наставницима разредне наставе извршен је одабир лектире, као и 

остале литературе која би ученицима могла бити интересантна. Ученицима је за 

коришћење у читаоници библиотеке обезбеђен велики број енциклопедија, речника, 

лексикона, атласа и књижевних дела. У току ове школске године у инвентарну књигу 

уписано је 307 нових јединице,а фонд школске библиотеке је  обогаћен и са 100 

јединица стручне литература која ће послужити и ученицима и наставницима. 

У току школске 2017/18. отписано је 214 јединица дотрајалих и неупотребљивих 

јединица библиотечке грађе. 

У септембру је, у сарадњи са одељенским старешинама првог разреда, организован 

обилазак библиотеке за наше нове ученике. Том су се приликом  упознали са радом 

библиотеке, као и са свим могућностима које им она пружа. 

Наша школа,ученици и наставници учествовали су у новогодишњој акцији поделе 

пакетића деци; и акцији :Чепом до осмеха. 

У читаоници библиотеке,наставницима и ученицима,доступна је интерактивна табла;у 

њој су одржане бројне трибине(Полиције,Црвеног крста и Завода за јавно здравље), 

семинари и часови, а свима је обезбеђена и техничка помоћ у реализацији активности 

(лаптоп, интернет, пројектор,интерактивна табла).  

У оквиру стручног усавршавања присуствовала сам семинарима Оснаживање 

наставника за васпитни рад и Функција школских библиотекара у основним 

школама,као и бројним презентацијама .Члан сам клуба Школски библиотекари. На 

састанцима говоримо о тренутним проблемима и како повратити ученике у 

библиотеке... 

 

 

Библиотекар 

Ивана Ђурђевић 
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14.3.4. ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ 
 

 

У школској 2017/18. години одељенске старешине су обављале различите 

активности кроз :  

-педагошку функцију 

- организациону и координирајућу функцију 

-административну функцију. 

 

ОБЛАСТ 
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ 

И ПЕДАГОШКА ЕВИДЕНЦИЈА 

 

-прикупљање, сређивање и презентација 

података о: реализацији плана и програма рада 

ОВ; васпитном раду са ученицима; 

унапређивању ВОР у одељењу;  

 

РАД У ОДЕЉЕНСКОЈ 

ЗАЈЕДНИЦИ 

-укључивање ученика у остваривање ВОР 

одељења 

-допринос самоорганизовању ученика 

-синтеза васпитних утицаја и подстицање 

индивидуалног развоја и напредовања ученика 

РАД СА ОВ И 

НАСТАВНИЦИМА 

-Реализација седница ОВ 

-евалуација реализације наставних и осталих 

садржаја у одељењу 

-подстицање на рад, унапређивање наставе и 

увођење иновација 

-упознавање ОВ са степеном развоја ученика, 

предлог програма васпитног деловања 

наставника и укључивања породице и других 

чинилаца у васпитни рад са ученицима 

-обједињавање васпитног деловања наставника и 

других чинилаца 

-предлагање и примењивање инструмената за 

вреднов. резултата ВОР 

-подстицање расправа и стручно оспособљавање 

у областима од значаја за васпитни рад у 

одељењу 
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РАД СА 

РОДИТЕЉИМА 

Остварена је сарадња са родитељима кроз 

родитељске састанке.   

У терминима за „Дан отворених врата“ 

реализовани су индивидуални саветодавни 

разговори 

 

 

САРАДЊА СА СТР. 

САРАДНИЦИМА И 

ИНСТИТУЦИЈАМА 

ОС су редовно сарађивале са педагошко-

психолошком службом и институцијама од 

значаја. 

Реализација програма сарадње са културним и 

друштвеним установама и предузећима, као и 

решавање васпитних проблема у сарадњи са 

домовима ученика, Центром за социјални рад, 

здравственим установама и сл. 

 

САРАДЊА СА ДРУГИМ 

СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И 

ДИРЕКТОРОМ 

Реализација програма рада у одељењу и 

решавање сложенијих педагошких проблема 

упознавање стручних органа са оствареним 

резултатима рада, тражење подршке у акцијама 

за унапређивање образовно-васпитног рада 
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15. ТИМОВИ 
 

 

15.1. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ 
 

 

Подносилац извештаја: Тим за маркетинг школе 

Одговорно лице: Душица Крунић 

Остали чланови тима:  

Биљана Марковић професор српског језика, 

Драгана Асановић наставник српског језика                         

Циљеви рада: Рад на школском маркетингу доприноси да се друштвена средина и јавност 

обавести о значајним збивањима у школи, реализованим пројектима и програмима, 

иновацијама у раду и посебним пстигнућима. 

САДРЖАЈ РАДА 

 

Садржаји 

рада који 

нису 

планирани а 

урађени су 

током 

школске 

године 

Исходи/ 

показатељи 

успешности 

 

Оцена 

успешности 

од стране  

тима или 

особе 

задужене за 

евалуацију 

Области рада 
Реализовани 

садржаји 

Није 

реализов

ано 

Интерни 

маркетинг 

Приредба 

поводом 

пријема 

првака 

  

Приредбу 

организовало 

24ученика другог 

разреда. 

Мултимедијални 

ЦД и фотографије 

приредбе 

постављени на сајт 

школе. 

Активности 

веома 

успешно 

реализоване 

 

Обележена 

Дечија 

недеља 

  

У току дечије 

недеље одржано је 

10 активности. 

Фотографије се 

налазе на сајту и у 

летопису школе 

 

 

Поставке 

ликовних 

радова и 

тематских 

  

Постављено је 5 

тематских изложби 

ликовних радова. 

Распоред 
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изложби тематских 

активности окачен 

је на огласној 

табли. 

 

Актуелне 

вести и 

новости на 

огласној 

табли 

  

Огласна табла 

садржи актуелне 

вести и дешавања у 

школи. 

 

 

Школа има 

сајт,блог и 

страну 

  

Cajт, блог и страна 

школе 

функционишу. 

Адреса званичног 

сајта је:  

http://osdmaksimovi

cva.wordpress.com 

 

Екстерни 

маркетинг 

Учешће на 

кросу у 

организацији 

РТСа 

Није 

реализова

но 

  

 

 
Публиковани 

дечији радови 
 

 Ликовни радови 

ученика објављени 

су у дечијим 

новинама 

„Школарка“, 

„Витез“.Поводом 

обележавања дана 

Црвеног крста 

ученици наше 

школе су добили 

награде за ликовне 

и литерарне 

радове.Наша школа 

је била и домаћин. 

 

 

Сарадња са 

медијским 

кућама 

 
 

 

ТВ Вујић 

Марш 
 

 

Учешћа на 

такмичењима 

опшитнско, 

окружно и 

републичко 

 

 Извештај о учешћу 

и резултатима са 

такмичења 

објављени су на 

сајту школе.  

http://osdmaksimovicva.wordpress.com/
http://osdmaksimovicva.wordpress.com/
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Интерни 

маркетинг 

Реализована 

школска 

такмичења из 

свих предмета 

  

Организована су 

школска 

такмичења из свих 

предмета у којима 

је учествовало 135 

ученика. Резултати 

такмичења се 

налазе у извештају 

и на 

огласнојтаблишкол

е. 

Активности 

веома 

успешно 

реализоване 

 Дан школе   

Прославу Дана 

школе обележили 

су ученици виших 

разреда(20), 

фотографије се 

налазе на сајту 

школе. 

 

 

Школска 

слава Свети 

Сава 

 

 Прослава школске 

славе обележена је 

пригодним 

програмом: хор, 

приредба, рецитал 

у коме је 

учесвовало 30 

ученика. Извештаји 

и фотографије 

налазе се у 

летопису школе 

 

 

Систем 

награђивања 

и промоција 

успешних 

ученика 

Покрета -

ње 

школског 

листа 

 

 

Ученици 

награђивани у току 

године и за Дан 

школе, похвалама, 

дипломама и 

књигама за 

постигнуте 

резултате 

Активности 

веома 

успешно 

реализоване 

  

Укључив

ање 

спољних 

сарадник

а 

 

 

 

Екстерни 

маркетинг 

 

Јавне 

презентације 

за медије, 

родитеље 

  

Велики број 

присутних и анкета 

за родитеље. 

Позитивни 

Активности 

веома 

успешно 

реализоване 
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ЗАКЉУЧЦИ И МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ТИМА: 

Када је реч о екстерном маркетингу, јавно ће се оглашавати термини и програми 

значајнијих догађаја у школи и у вези са њом, као што су: обележавање школских 

празника, културних и других  активности ,информација и приказивање делатности школе 

(сајт, разглас, школски лист, билтен, изложбе, прикази, трибине и сл.) Екстерни маркетинг 

има функцију да све што је добро рађено у школи буде на прави начин презентовано у 

јавности, као и да сви проблеми (нпр.везани за материјални положај школе, услове рада и 

друго) буду стављени у жижу како локалне средине тако и шире.  

  

Потпис: Душица Крунић 

(родитељски 

састанак, 

трибина, 

конференција 

за штампу) 

коментари на 

нашем блогу 

Интерни 

маркетинг 

Организоване 

трибине, 

дискусије, 

дебате, 

радионице за 

ученике и 

родитеље 

  

Велики одазив 

родитеља и 

ученика  

Позитивни 

коментари на 

нашем блогу 

Активности 

веома 

успешно 

реализоване 

Екстерни 

маркетинг 

 

Промовисање 

свих акција 

организовани

х у школи у 

медијима 

  

Посећеност је 

велика на нашем 

сајту  

 
Одбојкашки 

турнир 
  

Ученици од 5. До 

8. разреда 

Активности 

веома 

успешно 

реализоване 

 

Континуиран

о ажурирање 

сајта школе 

  
Посећеност на 

сајту 
 

Интерни 

маркетинг 

Уређење 

животне 

средине 

(школски 

простор, 

дворште 

учионице) 

  

Комисија је 

изабрала 

најуређенију 

учионицу која ће 

бити награђена 
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15.2. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 
 

 

Подносилац извештаја: Тим за планирање и организацију ваннаставних активности 

Одговорно лице: Миљана Ранђеловић 

Остали чланови тима:  

1. НОВАКОВИЋ СЛАВИЦА 

2.ДРАГИЦА ЂУРИЧКОВИЋ 

3.ВИЛОТИЋ БЛАЖЕНКА 

4.ЕРИКА ЈОВАНОВИЋ 

Сарадници у реализацији плана: Актив учитеља од 1. До 4. разреда, актив наставника 

српског језика, наставник ликовне културе 

Циљеви и делокруг рада: Ваннаставне активности треба да омогуће ученицима да  своје 

склоности и интересовања задовоље укључујући се у различите активности.Тиме би се 

омогућило ученицима да квалитетније проводе своје слободно време и време у школи.  

На нивоу Одељенских већа I, II, III, IV разреда учитељи  у оквиру својих одељења  

реализују  различите слободне активности (друштвене, хуманитарне, спортске, техничке). 

На нивоу Одељенских већа од V до VIII актива  је литерарно 

рецитаторска,спортска,новинарска и нумизматичка секција . Реализују  се и друге 

активности по предвиђеном плану. 
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САДРЖАЈ РАДА 
Садржаји рада 

који нису 

планирани а 

урађени су 

током школске 

године 

Исходи/ 

показатељи 

успешности 

 

Оцена 

успешности од 

стране  тима 

или особе 

задужене за 

евалуацију 

Области 

рада 

Реализовани 

садржаји 

Није 

реализовано 

К
у
л

т
у
р

н
е 

 и
 д

р
у
ш

т
в

ен
е 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

 Пријем првака 

 Дечја недеља 

 “Михољско 

лето”Бранковина 

 Ликовна изожба 

поводом Дечје 

недеље 

 Светосавска 

академија 

 Ликовна изожба 

поводом Св.Саве 

 Десанки у част 

(приредба поводом 

дана школе) 

 Посета музеју 

 Посета касарни на 

„Дан отворених 

врата Војске Србије“ 

 Радионица 

калиграфије 

 Радионица  

 

 

 

 Посета 

промотивном  

концерту у 

узичкој школи 

 Обележавање 

Дана Земље 

 Посета 

пољопривредн

ој 

школи,Метеор

олошкој 

станици  

 Јавни час у 

част Десанке 

Максимовић 

 Посета 

позоришту 

 

 Приредба 

поводом 

доделе грамате 

Ваљевске 

епархије 

 Централна 

прослава града 

Ваљева 

поводом „Дан 

без дуванског 

дима“ 

 Гостовање 

ОШ“Милан 

Ракић“ 

Мионица са 

представом 

„Звездана и 

Уображенко“ 

 Представа 

„Невен“ 

позорите КУД 

Абрашевић 

 Тематски дан 

„Хлеб“ 

 Радионица и 

приредба на 

немачком 

језику 

Многи ученици 

били су са 

задовољеством 

учествовали у 

разним 

ваннаставним 

активностима о 

чему говоре 

радови ученика, 

фотографије, 

панои, видео 

снимци приредби, 

видео-снимци, 

признања 

 

Тим за 

ваннаставне 

активности је 

делимично 

задовољан 

постигнућем у 

области 

културне и 

друштвене 

активности због 

великог броја 

планираних а 

нереализованих 

активности 

Х
у
м

а
н

и
т
а

р
н

е 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
  Новогодишњи и 

Божићни вашар – 

помози другу 

 Ускршњи вашар 

 

Учешће у 

акцији „ Чеп за 

хендикеп“ 

Скупљање 

старог папира и 

прављење 

новогодишњих 

пакетића за 

ученике из 

осетљивих 

група 

 

Веома успешно 

учешће млађих 

разреда у 

хуманитарним 

активностима 

Направљено 100 

пакетића који су 

подељени у 

многошкола 

Тим за 

ваннаставне 

активности је 

веома 

задовољан 

хуманитарним 

активностима 

оствареним у 

овој школској 

години. 
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Т
ех

н
и

ч
к

е 
а

к
т
и

в
н

о
ст

и
 

 Уређивањесајта и 

FB странице ОШ 

„ДесанкаМаксимо

вић“ 

 Недељапрограмир

ања CODE WEEK 

– 

стручнапрезентац

ија 

 Сатпрограмирања 

Hour of code-– 

стручнапрезентац

ија 

 Технича и 

електронска 

припрема 

часописа 

школе„Слово 

љубави" 

 Пројектнанастава 

„Ресурси и 

материјали – 

рециклажа“  

спроведена у 

петомраѕредуодсе

птембрадодецембр

а  -(14 часова) и 

завршнаизложбара

дова 

  

 -Ажурирансајт и 

FB страница 

ОШ ''Десанка 

Максимовић'' 

-Сертификат,  

ОШ ''Десанка 

Максимовић'' 

- Сертификат 

ОШ ''Десанка 

Максимовић'' 

 

-електронска 

припрема на 

ОШ ''Десанка 

Максимовић'' 

-

Припремазачасове

пофазама 

Слике, блог 

https://arsenicbiljan

a.wordpress.com/ 

Тим за 

ваннаставне 

активности је 

задовољан 

постигнућем у 

овој области 

http://osdesankava.edu.rs/
http://osdesankava.edu.rs/
http://osdesankava.edu.rs/
http://osdesankava.edu.rs/
http://osdesankava.edu.rs/
http://osdesankava.edu.rs/
http://osdesankava.edu.rs/
http://osdesankava.edu.rs/
https://arsenicbiljana.wordpress.com/
https://arsenicbiljana.wordpress.com/
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С
п

о
р

т
ск

е 
а

к
т
и

в
н

о
ст

и
 

 Турнир у фудбалу 

(ученици 2. 

разреда) 

 Општинско 

такмичење у 

пливању  

 Oпштинско 

такмичење у 

кошарци 

 Такмичење у 

одбојци 

 Републичко у 

пливању 

 Општинско 

такмичење у 

фудбалу 

 Крос РТС а 

 Tурнир у фудбалу 

дечациод 5 до 8 

 Турнир у одбојци 

од 5 до 8 

  

Медаље, награде, 

похвале, 

сатисфакција 

ученика приликом 

учешћа на 

спортским 

ваннаставним 

активностима 

Актив физичке 

културе је 

задовољан 

постигнутим 

резултатима 
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Т
а
к

м
и

ч
ењ

а
 и

 с
м

о
т
р

е 

 Школска, 

општинска и 

окружна 

такмичења из 

математике  

 Такмичење у шаху 

 „Мислиша“ 

 Међународно 

такмичење 

„Кенгур без 

граница“ 

 Такмичење из 

физике (школско, 

општинско, 

републичко) 

 Учешћеученикана

ликовномконкурс

у 

„Дувансламасрце“ 

 Такмичењеученик

аизпредметаТехни

чко и 

информатичкообр

аѕовање 

(републичкиниво 

– 4 ученика) 

Тамичење из 

саобраћаја„Шта 

знаш о 

саобраћају„(општ

ински ниво) 

 Школско, 

општинско и 

окружно 

такмичење из 

биологије 

 Такмичење 

рецитатора 

 Организација 

Општинског и 

Окружног 

такмичења из 

српског језика 

 Учешће хора 

на ХорФесту у 

Ваљеву 

 

 Ликовни 

конкурс 

„Војске 

Србије“ 

 Интернациона

лни ликовни 

студио Мића 

Трнавац 

 Витезово 

пролеће 

 Конкурс 

„Здрави зуби-

здрава 

породица“ 

 

Дипломе, похвале Активи 

предмета из 

којих су се 

одржала 

такмичења/конк

урси су 

задовољни 

постигнутим 

резултатима 
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ЗАКЉУЧЦИ И МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА TИМА: 

 

Велики број ученика је са задовољеством учествовао у многим ваннаставним 

активностима по њиховом избору и склоностима. Наредне године прецизније испланирати 

ваннаставне активности и укључити већи број колега у планирање како би реализација 

била што приближнија плану. Испланирати више хуманитарних активности јер су 

ученици показали посебну вољу и ангажовање на том пољу. 

 

Потпис: Миљана Ранђеловић 

 

 

 

15.3. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ХУМАНИТАРНЕ АКТИВНОСТИ 
 

 

Подносилац извештаја: Тим за хуманитарне активности 

Одговорно лице: Мија Бојиновић 

Остали чланови тима: 

 учитељ Миливоје Гајић 

вероучитељ Здравко Спасојевић 

Тим за хуманитарну активност школе је на првом састанку 29.10.2013 године дефинисао 

циљеве свог рада у текућој школској години.  Као циљеви рада постављени су: Пружање 

помоћи ђацима и радницима школе,као и свакоме коме би она била потребна. Помоћ може 

бити разноврсна, зависно од проблема са којим би се суочили на терену. Кроз пружање 

помоћи јача се и свест ђака о међусобној солидарности и љубави коју би требали да гаје 

једни према другима. Кроз сарадњу ђака и наставника на решавању проблема долази и до 

бољег упознавања и јачања заједнице у самој школи, што даље доводи до подизања 

образовно-васпитног квалитета наставе у школи. 
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ЗАКЉУЧЦИ И МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА TИМА: 

Тим за хуманитарне активности је испунио све задатке у текућој години и оне планиране а 

и ванредне. У наредном периоду треба више радити на едукацији ђака да развијају још 

више емпатију према другима, и средини у којој живе. 

 

 

Потпис: Мија Бојиновић 

 

Садржај рада 
Садржаји 

рада који 

нису 

планирани а 

урађени су 

током 

школске 

године 

Исходи/ 

показатељи 

успешности 

 

Оцена 

успешности 

од стране  

тима или 

особе 

задужене за 

евалуацију 

Области 

рада 

Реализовани 

садржаји 

Није 

реализовано 

Рад са 

ученицима 

Сарадња 

са 

школама, 

Црквом 

и другим 

службама 

у граду 

Прикупљање 

помоћи за 

сиромашне 

ђаке наше  

Прављење 

Божићних 

пакетића за 

ђаке других 

школа 

Сарадња са 

Светосавском 

омладинском 

заједницом 

Сарадња са 

Црвеним 

крстом 

 

Организовање 

Божићњег и 

Васкршњег 

вашара 

Побољшан 

материјални 

положај ђака 

Признање 

школа које 

су примиле 

Божићне 

пакетиће 

Признање 

Светосавске 

омладинске 

заједнице за 

пружену 

помоћ 

приликом 

реализовања 

акција 

Здравко 

Спасојевић 

као 

одговорно 

лице за 

евалуацију 

тима оценио 

је све акције 

као успешне. 
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15.4. ИЗВЕШТАЈ ТИМА  ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
 
 

Подносилац извештаја: Тим за стручно усавршавање 

Одговорно лице:Маја Младеновић - координатор 

Остали чланови тима:  

Стана Исаиловић – наставник разредне наставе 

Зорица Митрић – наставник разредне наставе 

Снежана Радосављевић – наставник разредне наставе 

Милица Живковић-Савић – наставник предметне наставе 

Ана Николић – наставник предметне наставе 

Библиотекар школе 

Сарадници у реализацији плана: стручна служба школе, стручна већа 

Делокруг рада: координација и информисање стручних већа у погледу новина везаних за 

стручно усавршевање појединаца, праћење и ажурирање података у бази стручног 

усавршавања. 

Циљеви рада 

- унапређење компетенција наставника 

- побољшање и унапређивање наставе и ваннаставних облика рада 

САДРЖАЈ РАДА 

 

Садржаји 

рада који 

нису 

планирани 

а урађени 

су током 

школске 

године 

Исходи/ показатељи 

успешности 

 

Оцена 

успешности 

од стране  

тима или 

особе 

задужене за 

евалуацију 

Области рада 
Реализован

и садржаји 

Није 

реализова

но 

Планирање и 

програмирање 

Донет плана 

рада и 

подела 

задужења у 

тиму 

- - 

Унапређене 

компетенције 

наставника 

побољшане и 

унапређене наставни 

и ваннаставни 

облици рада 

Веома 

успешно 

Планирање 

интерног 

Огледни и 

угледни 
- - 

 

 

Више 

огледних и 
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ЗАКЉУЧЦИ И МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА TИМА: 

Тим за стручно усавршавање је констатовао да би требало унапредити интерно стручно 

усавршавање кроз већи број огледних и угледних часова и већу посећеност истих. 

 

Потпис:  

Маја Младеновић 

 

 

 

15.5. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА 
 

 

Подносилац извештаја: Тим за уређење школског простора 

Одговорно лице: Биљана Прерадовић  

Остали чланови тима:  

Драгица Гајић 

Драган Мандић 

Јасмина Гошњић 

Циљеви рада :Унапређивање и уређење школског простора који су везани за све значајне 

датуме током школске2017/2018 године. 

 

 

 

стручног 

усавршавања 

часови и 

размена 

искустава са 

посећених 

часова 

Већа мотивација 

ученика на часовима 

угледних 

часова 

Планирање 

екстерног 

стручног 

усавршавања 

Организова

на два 

акредитован

а семинара у 

школи 

- - 

Унапређене 

компетенције 

наставника 

побољшане и 

унапређене наставни 

и ваннаставни 

облици рада 

Веома 

успешно 
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Пано 8.март Дан жена  
Честитке и 

цртежи 

 Активности 

веома 

успешно 

реализоване 

Трпезари

ја 

Ближи нам се 

пролеће и 

Васкрс 

 
Аранжмани и 

цртежи 

 Активности 

веома 

успешно 

реализоване 

Пано 
Стигло нам је 

лето 
 Цртежи  

Активности 

веома 

успешно 

реализоване 

 

 

ЗАКЉУЧЦИ И МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА TИМА: 

 

Тим за уређење школског простора је у току школске године 2017/2018 године испратио 

разне манифестације,државне,међународне и верске празнике. 

                                                                                              

   Потпис: Биљана Прерадовић 

 

 

 

САДРЖАЈ РАДА 

 

Садржаји 

рада који 

нису 

планирани 

а урађени 

су током 

школске 

године 

Исходи/ показатељи 

успешности 

 

Оцена 

успешности 

од стране  

тима или 

особе 

задужене за 

евалуацију 

Области 

рада 

Реализовани 

садржаји 

Није 

реализовано 

Панои 
Јесен 

 
  

Сви панои су били 

уређени јесењим 

плодовима и дечијим 

радовима 

Активности 

веома 

успешно 

реализоване 

Панои 

Ближи нам се 

Нова Година и 

Божић  

 

  

Ученици су правили 

честитке, цртали и 

правили 

новогодишње украсе 

Активности 

веома 

успешно 

реализоване 

Део 

ходника 

Новогодишња 

чаролија 

 

  

Урађена је поставка 

предмета и аранжман  

Активности 

веома 

успешно 

реализоване 
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15.6. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 

 

 

Подносилац извештаја: Тим за самовредновање 

Одговорно лице:Нађа Маринковић, проф. математике 

Остали чланови тима: 

Ненад Михаиловић(директор школе), Марија Савић (педагог), Данијела Обрадовић 

(психолог), Сандра Радуловић(представник Школског одбора), Миланка Марковић (проф. 

немачког језика), Крстић Магдалена  8-4 (представник Ученичког парламента) 

 

Циљеви рада: Тренутна ситуација, слабе и јаке стране, акциони план за унапређење рада 

школе 

 

САДРЖАЈ РАДА 

 
Садржаји 

рада који 

нису 

планиран

и а 

урађени 

су током 

школске 

године 

Исходи/ показатељи 

успешности 

 

Оцена 

успешности 

од стране  

тима или 

особе 

задужене за 

евалуацију 

Обла

сти 

рада 

Реализовани 

садржаји 

Није 

реализ

овано 

 

Подела задужења 

чланова тима у оквиру 

шк. 2017./2018. 

  

Подељена задужења 

свим члановима тима за 

самовредновање 

 

Тим за 

самовреднов

ање успешно 

је 

функционис

ао у току шк. 

2017/18. год. 

 

Припрема материјала 

за процес 

самовредновања за 

кључну област-

Ресурси 

  

Чланови тимасу на 

основу својих задужења 

припремили материјал 

на основу ког су 

израдили  чек листе 

Израда чек листе 

према Правилнику о 

квалитетурадаустанове 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови тима су 

успешно саставили 

чеклистузаспровођење 

процесасамовредновања 
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САДРЖАЈ РАДА 

 

Садржаји 

рада који 

нису 

планиран

и а 

урађени 

су током 

школске 

године 

Исходи/ показатељи 

успешности 

 

Оцена 

успешности 

од стране  

тима или 

особе 

задужене за 

евалуацију 

Област

и рада 

Реализовани 

садржаји 

Није 

реализ

овано 

   

Ресурси 

Прикупљање и анализа 

добијених података за 

кључнуобласт Ресурси 

  

Чланови тима су у 

предвиђеном року 

спровели анкету и 

прикупили податке 

добијенеодзапослених у 

установи и 

одчлановаШколскогодбо

ра 
Тим је 

израдио 

акциони 

план за 

кључне 

области 

самовреднов

ања 

 

 

Тим је на 

последњем 

састанку у 

шк. 

2017./2018. 

свој рад 

проценио 

оценом 4. 

Презентацијарезултата

добијених процесом 

самовредновања за 

кључнуобласт- 

Ресурси 

  

Резултати 

процесасамовредновања

су успешно приказани и 

са њима су упознати 

чланови 

Наставничкогвећа и 

Школског одбора 

Израдаакционог плана 

за вредновану 

кључнуобласт у току 

шк. 2017./2018. 

  

Успешно је израђен 

акциони план за кључну 

област 

 

Израда извештаја за 

кључнуобласт -

Ресурси 

  

Успешно је састављен 

извештајпроцеса 

самовредновања за 

кључнуобласт са 

проценом остварености 

за стандарде наведене у 

Правилнику 

Израда плана 

активности тима за 

самовредновање за шк. 

2018./2019. 

  

Успешно је састављен 

план рада тима за 

самовредновање за шк. 

2018./2019. 

 

Потпис:  Нађа Маринковић 
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15.7. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ  
 

 

Подносилац извештаја: Тим за инклузивно образовање 

Одговорно лице: Данијела Обрадовић – координатор Тима 

Остали чланови тима:  

Ненад Михаиловић, директор школе 

Марија Савић, педагог  

Драгана Асановић, наставник српског језика 

Нада Лекић, професор разредне наставе 

Јасмина Гошњић, професор разредне наставе 

Сандра Радуловић, професор разредне наставе 

Циљеви рада : Планирање, координација и спровођење активности и цуљу пружања 

додатне пчодршке ученицима којима је то потребно. 

 

САДРЖАЈ РАДА 

 

Садржаји 

рада који 

нису 

планирани 

а урађени 

су током 

школске 

године 

Исходи/ показатељи 

успешности 

 

Оцена 

успешност

и од стране  

тима или 

особе 

задужене 

за 

евалуацију 

Области рада и 

реализоване активности 

Није 

реализовано 

Подсећање чланова 

Наставничког већа о 

циљевима инклузивног 

образовања, као и на 

обавезу израде и 

реализације ИОП-а за 

ученике којима је то 

потребно 

  

Чланови Наставничког 

већа упознати су са 

циљевима инклузивног 

образовања, као и са 

обавезом израде и 

реализације ИОП-а за 

ученике којима је то 

потребно 

Успешно 

Евалуативни извештај о 

реализацији ИОП-а за 

ученике током 2017/18. и 

предлози за реализацију 

ИОП-а за 20178/19. 

  

Спроведена 

евалуација 

реализације ИОП-а за 

ученике током 

2017/18. и дати 

предлози за 

реализацију ИОП-а за 

2017/18. 

 

Успешно 
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ЗАКЉУЧЦИ И МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА TИМА: 

 Неопходно је ангажовање Тима на додатној сензибилизација наставног кадра на 

потребе и могућности ученика којима је потребна додатна подршка у образовању. Такође, 

неопходно је веће залагање наставника у припремним активностима за рад са ученицима 

којима је потребнма додатна подршка. 

 

Потпис: Данијела Обрадовић 

Операционализација 

активности у вези са 

инклузивним образовањем, 

као саставни део Годишњег 

плана рада школе 

  

Урађен школски план 

акције за инклузивно 

образовање. 

Евалуацију 

координирао стручни 

тим за инклузивно 

образовање 

Успешно 

Идентификација нових 

ученика за које је потребна 

израда ИОП-а 

  

Идентификовани 

ученици по разредима 

и одељењима 

Успешно 

Израда ИОП-а за сваког 

идентификованог ученика 
  

Урађени ИОП-и за 

сваког 

идентификованог 

ученика за период од 

3-6 месеци 

Успешно 

Праћење реализације ИОП-

а за сваког ученика 
  

Спроведено праћење 

напредовања 

ученика који 

похађају наставу по 

ИОПу 

Успешно 

Едукација ученика и 

родитеља о моделима 

инклузивног образовања 

путем израде паноа и 

флајера на тему «Једнаке 

шансе за све» 

  

Израђен пано и 

флајери на тему 

«Једнаке шансе за све» 

Успешно 

Израда нових ИОП-а и 

кориговање постојећих у 

складу са праћењем 

напредовања сваког 

идентификованог ученика и 

резултатима вредновања 

ИОП-а на полугодишту шк. 

2017/18. 

  

Урађени нови ИОП-и и 

кориговани постојећи 

према потребама и 

напредовању сваког 

идентификованог 

ученика за наредни 

перод 3- 6 месеци 

Успешно 

Годишња евалуација 

инклузивног образовања 
  

Спроведена евалуација 

примењиваних ИОП-а 

Остварени предвиђени 

циљеви  

Успешно 



   Извештај о раду                                           ОШ  ''Десанка Максимовић''  Ваљево 

118 

 

15.8. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, 
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА                  
 

Подносилац извештаја: Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

Тим за заштиту ученика чине:  

1. Ненад Михаиловић, директор школе 

2. Марија Савић, педагог – координатор тима 

3. Данијела Обрадовић, психолог 

4. Бранка Павловић, секретар 

5. Биљана Милутиновић, проф. разредне наставе 

6. Марковић Биљана, наст.српског језика 

7. Мија Бојиновић, вероучитељ 

8. Стана Исаиловић, проф. разредне наставе 

9. Радуловић Сандра представник ШО 

10. Ивана Пецикоза, наставник математике 

11. Крстић Магдалена 8-4- представник Ученичког парламента 

Циљеви рада: 

Програм заштите ученика од насиља има као општи циљ унапређивање квалитета 

живота ученика у школи применом мера превенције, ради стварања безбедне средине, и 

мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање 

ученика. 

 

САДРЖАЈ РАДА 

 

Садржаји 

рада који 

нису 

планирани 

а урађени 

су током 

школске 

године 

Исходи/ 

показатељи 

успешности 

 

Оцена 

успешности 

од стране  

тима или 

особе 

задужене за 

евалуацију 

Области 

рада 

Реализовани 

садржаји 

Није 

реализовано 
 

Школа је 

безбедна 

средина за 

све.  

 

 

-састанци 

Тима  

 

Анализа и 

планирање 

реализације 

Формирање 

вршњачког 

тима и 

 

Успешан 

рад Тима и  

активности 
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-

организовање 

предавања и 

радионица на 

тему 

превенције 

раѕличитих 

врста насиља 

 

програма за 

превенцију 

насиља 

реализација 

радионица у 

оквиру истих 

веома 

успешно 

реализоване 

Планирање 

целодневног 

дежурства 

наставника у 

супротној 

смени 

  

Анализа 

случајева 

насиља у 

претходној 

шк. Години  

  

Анализа и 

решавање 

појединачних 

случајева 

насиља  

 

  

Сарадња са 

Полицијском 

управом 

Ваљево и 

Центром за 

социјални рад 

Колубара 

 

  

Обезбеђивање 

простора у 

којима бораве 

ученици 

унутар школе 

и у њеном 

непосредном 

окружењу 

  

 

 

 

Потпис:   

Марија Савић 

 

 

 



   Извештај о раду                                           ОШ  ''Десанка Максимовић''  Ваљево 

120 

 

15.9. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ НОВИМ УЧЕНИЦИМА 
 

 

Подносилац извештаја: Тим за пружање подршке новим ученицима 

Одговорно лице: Марија Савић 

Остали чланови тима:  

Чланови Тима: 

1. Маја Младеновић, наст. биологије 

2. Ерика Јовановић, наст. физичког васпитања 

3. Нада Лекић, проф. разредне наставе 

 

Сарадници у реализацији плана: Разредне старешине нових ученика, психолог, родитељ 

Циљеви и делокруг рада: Праћење адаптације новоуписаних ученика на нову школску 

средину, подстицање самопоузданог реаговања, осећаја сигурности,  успостављања нових 

адекватних вршњачких односа. 

 

САДРЖАЈ РАДА 

 

Садржаји 

рада који 

нису 

планирани 

а урађени 

су током 

школске 

године 

Исходи/ показатељи 

успешности 

 

Оцена 

успешности 

од стране  

тима или 

особе 

задужене за 

евалуацију 

Области рада 
Реализовани 

садржаји 

Није 

реализовано 

Документација и 

праћење доласка 

нових ученика 

Евидентирање 

новоуписаних 

ученика у школи 

  

Евиденција 

новоуписаних 

ученика  школске 

2017/18. 

Успешно 

Израда плана 

пружања 

подршке новим 

ученицима 

  

Урађени планови 

пружања подршке за 

сваког новоуписаног 

ученика 

Успешно 

Праћење 

реализације 

Плана подршке 

за сваког 

појединог 

ученика 

  

Праћење реализована 

на индивидуалном 

нивоу 
Успешно 

Састанци тима 

на 

класификациони

  

Састанци 

реализована на 

класификационим 

Успешно 
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Потпис: Савић Марија 

 
 

 

 

16. ИЗВЕШТАЈИ ОСТАЛИХ ПЛАНОВА РАДА 
 

 

16.1. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 
 

На почетку школске године одељенске заједнице су изабрале своје представнике за 

ученички парламент,по једног члана и заменика (избор је извршен тајним гласањем на 

редовним часовима одељенске заједнице). Током школске 2017/18. парламент је одржао 6 

састанака. 

На првом састанку Ученичког парламента одржана је конститутивна седница на 

којој је изабрано руководство Ученичког парламента. Након избора руководства 

приступило се избору ученика који ће учествовати у раду школског одбора, и школских 

тимова. 

Ученички парламент је расправљао и о питањима дежурства ученика, ученичких 

журки,покретања хуманитарних акција,избору ученика за рад у Ученичком парламенту 

свих основих школа,постављање мрежа и обележавање линија на терену од стране 

ученика школе,спортски дан,организација Дечје недеље. Заказан је састанак са 

директором у вези ових питања. На састастанцима Ученичког парламента је вођен и 

разговор о активностима школе. 

Представници Ученичког парламента присуствовали су предавању о правилној 

исхрани уз пратњу наставнице Маје Младеновић које је организовано у ваљевском Дому 

здравља. Научено су пренели ђацима наше школе на састанцима Ученичког парламента 

м периодима периодима 

Израда 

полугодишњег и 

годишњег 

извешатаја о 

прилагођавању 

нових ученика 

  

Извештаји урађени 

Успешно 
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,а у договору са школским психологом одржане су презентације и урађени панои  на тему 

правилне исхране.Уследио је још један позив нашој школи од стране Дома здравља ,којем 

су се сада одазвали ученици 5 и 6 разреда,представници Савета родитеља,школски 

педагог,као и представници Ученичког парламента. 

Ученички парламент је и ове године спровео хуманитарну акцију прикупљања 

пакетића пред Нову годину и Божић за децу слабијег материјалног стања.Акцију су  

успешно спровели у дело уз помоћ вероучитеља Мије Бојиновић,наставнице музичке 

културе Миљане Ранђеловићи и наставнице физике Нађе Маринковић.Направљено је 100 

пакетића,а 22 пакетића су подељена ученицима ОШ’’Наде Пурић”који су лошијег 

материјалног стања. 

          На  састанцима Ученичког парламента вођени су разговори о организацији 

школских турнира у у одбојци и фудбалу, о постављању завеса у кабинетима где је то 

неопходно,  о мењању металних конструкција на спортском терену,постављању мрежа, 

обележавању линија на теренуи о куповини новог видео бима. 

           Представници ученичког парламента ,заједно са осталим заитересованим 

ученицима наше школе одазвали су се позиву Војске Србије, и уз пратњу наставника 

историје Рада Којића посетили ваљевску касарну. 

            На састанцима ученичког парламента вођени су разговори о припреми, 

дестинацији и  организацији екскурзије и малој матури.  

Одржани су састанци у вези организације матурске вечери. Ученици су одлучивали 

како ће изгледати њихово матурско вече, коју ће музику имати, каква ће се храна служити 

и све њихове одлуке су наравно у сагласности са директором испоштоване.  

Матурско вече у организацији Ученичког парламента је одржано 

07.06.2018.године, и протекло је без икаквих проблема. 

 

 

                                                                                                              Наставник историје 

                                                                                                                     Којић Раде 
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16.2.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ 
 

 У продуженом боравку школске 2017/2018. године уписано је 38 ученика првoг 

разреда. Продужени боравак је облик организованог рада са ученицима првог разреда 

основне школе и омогућава да деца поред редовне наставе буду у школи још један део 

дана, док су им родитељи на послу. 

 Рад са децом у продуженом боравку се одвија у периоду од 08 до 16 часова. 

АКТИВНОСТИ  У  ПРОДУЖЕНОМ  БОРАВКУ 

*ОБАВЕЗНЕ – израда домаћег задатка и учење 

*СЛОБОДНЕ – гледање ТВ програма, шетња, спорт, друштвене игре и креативне 

радионице. 

*ВРЕМЕ ЗА ОБРОК И ОДМОР 

Продужени боравак има учионицу и трпезарију, што подразумева добру организацију 

учења,одмора и оброка. 

Акценат је на изради домаћих задатака, јер је веома важно да га деца раде самостално уз 

надгледање и помоћ учитеља, како би на време увидели и отклонили све оно што детету 

ствара потешкоће у нејасним наставним јединицама. 

Оно што деци није јасно питају и одмах добију повратну информацију у виду објашњења, 

одговора и образложења. 

Обавезно уколико временска прилика дозволи, деца бораве на свежем ваздуху. 

О опремању простора у продуженом боравку брине се школа тако што се у току школске 

године, а највише почетком набављају неопходна дидактичка средства која служе за 

учење и забаву деце. 

Простор у продуженом боравку је опремљен неопходним техничким средствима: 

телевизор са кабловским програмом, ДВД  и ЦД плејером. 

Деца која бораве у продуженом боравку поред простора за учење и забаву имају на 

располагању школско двориште ( спортске активности, такмичења...) и библиотеку која је 

опремљена савременим наставним средствима, неопходним лектирама и осталим 

насловима која деца радо читају ( дечији часописи, сликовнице, енциклопедије...). 

Најважније од свега је да овај вид организације наставе и слободног времена у школи пуно 

помаже деци и родитељима, јер деца квалитетно потроше време а на сигурном и 

безбедном су месту тако да родитељи могу бити безбрижни. 

Учитељи у продуженом боравку поред рада са децом воде Дневник рада евиденција 

долазака деце, садржај дневних активности и белешке којима се прати (њихов рад и 

напредак ), контактирају са родитељима и учитељима који су у непосредном контакту са 

ученицима у настави. 

 

 

                                                                                    УЧИТЕЉИЦA: 

                                                                               Прерадовић Биљана
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17. ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ 
АКТИВНОСТИ 

17.1.  РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНОВА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ 
 

Током школске 2017/18. године наставници предметне и разредне наставе су 

континуирано до 15. у месецу предавали оперативне планове рада педагогу школе. 

Стручна већа и Педагошки колегијум су редовно анализирали реализацију планова 

редовне наставе и радили на унапређењу наставног процеса. Увидом у педагошку 

документацију и кроз педагошко-инструктивни рад утврђено је да су сви планови 

редовне наставе успешно реализовани. Фонд реализованих часова налази се у 

посебном одељку. 

Поред реализације планова редовне наставе наставници предметне наставе су 

реализовали и по два часа за ученике 4. разреда ради упознавања ученика са 

предметним наставницима који ће реализовати наставу у 5. разреду. За ове часове 

урађен је план реализације кога су се наставници придржавали, а евиденција о 

одржаним часовима налази се у Дневницима образовно-васпитног рада и евиденцији 

стручне службе школе. 
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17.2 РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНОВА ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ - први циклус 
 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.бр. Име и презиме одељење предмет планирано одржано Предмет планирано одржано 

1. Снежана Радосављевић I-1 српски језик 18 18 математика 18 18 

2. Сандра Радуловић I-2 српски језик 18 18 математика 18 18 

3. Драгица Ђуричковић I-3 српски језик 18 18 математика 18 18 

4. Зорица Митрић II-1 Српски језик 18 18 Математика 18 18 

5.  Душица Крунић II-2 српски језик 18 18 математика 18 18 

6. Биљана Милутиновић II-3 српски језик 18 18 математика 18 18 

7. Драгица Гајић III-4 српски језик 18 18 математика 18 18 

8. Миливој Гајић III-2 српски језик 18 18 математика 18 18 

9. Стана Исаиловић III-3 српски језик 18 18 математика 18 18 

10. Јасмина Гошњић III-4 српски језик 18 18 математика 18 18 

11. Илија Исаиловић IV-1 српски језик 18 18 математика 18 18 

12. Славица Новаковић IV-2 српски језик 18 18 математика 18 18 

13. Надежда Лекић IV-3 српски језик 18 17 математика 18 17 

  

ДОДАТНА НАСТАВА 

 

 

1. Илија Исаиловић IV-1 српски језик   математика 36 36 

2. Славица Новаковић IV-2 српски језик   математика 36 36 

3. Надежда Лекић IV-3 српски језик   математика 36 36 
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17.3 РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНОВА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ - други циклус 
 

 

Наставни 

предмет 

Број часова по одељењима 

5-1 5-2 5-3 6-1 6-2 6-3 7-1 7-2 7-3 8-1 8-2 8-3 8-4 Укупно 

Биологија 

 
6      1     8  15 

Хемија 

 
      15 15 15     45 

Математика 

 
7 11 9 2 12 9 9 13 8 9 12 9 8 116 

Српски јез. 

 
12 12 12 12 12 12 15 15 15 12 12 12 12 165 

Немачки јез 

 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 104 

Географија 

 
10 10  12 12  12 12 12 12 12 12 12 128 

 
Физика 

 
/ / / 7 5 5 7 7 6 3 4 3 4 51 

 

УКУПНО 

43 41 29 41 49 34 67 70 64 44 48 52 44 589 

 

17.4 РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНОВА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ -  други циклус 

 
Наставни предмет 

 

5-1 5-2 5-3 6-1 6-2 6-3 7-1 7-2 7-3 8-1 8-2 8-3 8-4 Укупно 

 

Биологија 

31 

 

26  36   10 10   28   141 

 6 10 7 16 8 9 9  8 9  9 7 62 
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Математика  

 

Српски језик 

12 12 12 12 12 12 15 15 15 12 12 12 12 165 

 

Немачки језик 

         36    36 

 

Историја 

10 14  16 16  15 15 15 16 16 16 16 165 

 

Географија 

10 10            20 

 

 

Физика 

/ / / 17 11 17 15 7 14 4 4 3 6 98 

 

УКУПНО 

69 72 19 97 47 38 64 47 52 77 60 40 41 687 



   Извештај о раду                                           ОШ  ''Десанка Максимовић''  Ваљево 

128 

 

17.5 РЕАЛИЗАЦИЈА ТАКМИЧЕЊА 
 

У складу са Календаром такмичења за школску 2017/18. годину одржана су 

школска такмичења из предмета: 

1. српски језик 

2. енглески језик 

3. немачки језик 

4. математика 

5. историја 

6. географија 

7. биологија 

8. техничко и информатичко образовање 

9. „Шта знаш о саобраћају“ 

Наша школа била је организатор општинског и регионалног такмичења из српског 

језика. Реализована су и математичка такмичења „Кенгур“ и „Мислиша“. 

Током године одржана су бројна спортска такмичења (екипна и појединачна) на 

нивоу школе и традиционални крос РТС. Детаљан извештај налази се у одељку о 

школском спорту и резултатима ученика на такмичењима. 

 

17.6  ПРИПРЕМА  ЗАВРШНОГ ИСПИТА 
 

Рб. Предмет      

1. 

 

Српски 

језик 

 

Одељење  
VIII1 VIII2 VIII3 VIII4 

Бр.часова 20 20 20 20 

2. Математика 

  

Одељење 
VIII1 VIII2 VIII3 VIII4 

Бр. часова 20 20 20 20 

3. Биологија 

 

Одељење  
VIII1 VIII2 VIII3 VIII4 

Бр. часова 4 4 6 6 

4. Географија 
Одељење  VIII1 VIII2 VIII3 VIII4 

Бр. Часова 4 4 4 4 

5. Историја 
Одељење  VIII1 VIII2 VIII3 VIII4 

Бр. Часова 4 4 4 4 

6. Хемија 
Одељење  VIII1 VIII2 VIII3 VIII4 

Бр. Часова 4 4 4 4 

7. Физика 
Одељење  VIII1 VIII2 VIII3 VIII4 

Бр. Часова 4 4 4 4 
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17.7  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈА 
 

 

17.7.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ ЗА КРАЈ ШК. 2017/2018. 
 

 

Назив секције :  Драмска секција 

Наставник који води секцију: Марина Кривошија 

 

БРОЈ ЧАСОВА 

 

Наставу из драмске секције реализује Марина Кривошија  у следећим одељењима са 

фондом часова:  

 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

5-2,5-3,6-2,6-3 36/1 36 

   

   
Табела 1: Годишњи, недељни фонд часова, као и одржани часови  по одељењима  

 

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СЕКЦИЈУ ПО ОДЕЉЕЊИМА 

 

Број ученика по одељењима у којима се реализује унети назив секција утврђен је на 

основу интересовања ученика и њиховог избора путем анкетирања ученика на крају 

школске године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

 5-2,5-3 16 

6-2,6-3 10 

  
Табела 2: Број ученика по одељењима 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

 Драмска секција је одржала све планиране активности  и то:  

Уводни час 

Аудиција за нове чланове 

Игре имена и упознавања 

Кретање на сцени 

Вежбе за концентрацију 

Подтекст 

Вежбе изговора 

Мимика, гест, покрет 

Балет, певање 

Вежбе за емоције 

Вежбе са задатом темом за групни рад 

Вежбе импровизације и маште 
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Технички термини у драми и занимања везана за позориште 

Посета позоришта и коментарисање представе 

Подела улога за представе 

Рад на представама 

Коментарисање рада секције, предлози за похвале и награде 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

 

Драмска секција је ове године имала интерне представе за чланове секције у циљу 

усвајања стечених знања и вештина , а у циљу припреме за рад на драмским 

текстовима и реализације представа у наредној школској години. 

 

 

  Датум предаје извештаја:                                     Потпис  наставника: 

  11.06.2018.                                                             Марина Кривошија 

 

 

 

17.7.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ  ЗА КРАЈ ШК. 2017/18. 
 

 

 

Назив секције :  Рецитаторска секција 

Наставник који води секцију: Драгана Асановић 

 

 

БРОЈ ЧАСОВА 30 

 

Наставу из  Рецитаторске секције реализује Драгана Асановић у следећим одељењима 

са фондом часова:  

 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

V-1 ; V-2; V-3 30 30 

VI-1; VI-2; VI-3 30 30 

VII-1/2/3 30 30 

VIII-1/2/3/4 30 30 

   
Табела 1: Годишњи, недељни фонд часова, као и одржани часови  по одељењима  

 

 

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СЕКЦИЈУ ПО ОДЕЉЕЊИМА 

 

Број ученика по одељењима у којима се реализује Рецитаторска секција утврђен је на 

основу интересовања ученика и њиховог избора путем анкетирања ученика на крају 

школске године.  
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РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

Пети и шести V-1/2/3 5 

VI-1/2/3 7 

  

Седми и осми VII-1/2/3 8 

VIII-1/2/3/4 4 

  
Табела 2: Број ученика по одељењима 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

 

План рада секције реализован.Изражајно 

казивање,артикулација,дикција,темпо,ритам,соло и хорско рецитовање.... 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

 

Ученици Рецитаторске секције учествовали на школским прославама и 

приредбама(Светосавска приредба  „Свети Сава пколска слава“) ;Дан школе(рецитал 

ученика седмих разреда „Судбина песника је чудесна“;Ученица шестог разреда 

рецитовала песму поводом обележавања дана рођења Десанке Максимовић(јавни час-

са  ученицима Ваљевске гимназије на Десанкином тргу, 16.05.2018.) 

 

ЗАКЉУЧЦИ И МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА СЕКЦИЈЕ: 

 

Развити интерес ученика за рецитовање, учењем рецитала и игроказа. Развијати 

ученичку машту, креативност и оригиналност. Оспособити ученике за лепо изражајно 

рецитовање. Открити лепоту поезије, подстакнути ученике на читање и самостални 

истраживачки рад. 

 

  Датум предаје извештаја:                               Потпис  наставника: Драгана Асановић 

             10.06.2018. 

 

 

 

 

17.7.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НОВИНАРСКО-ЛИТЕРАРНЕ СЕКЦИЈЕ ЗА КРАЈ 
ШК.2017/2018. 
 

 

Назив секције : НОВИНАРСКО-ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА 

Наставник који води секцију: Биљана Марковић и марина кривошија 
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БРОЈ ЧАСОВА: 36 

 

Наставу из новинарско-литерарне секције  реализује Биљана Марковић у следећим 

одељењима са фондом часова:  

 
 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

5-1,5-2,5-3,6-1,6-

2,6-3 

36/1 36 

Табела 1: Годишњи, недељни фонд часова, као и одржани часови  по одељењима  

 

 

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СЕКЦИЈУ ПО ОДЕЉЕЊИМА 

 

Број ученика по одељењима у којима се реализује новинарско-литерарна секција 

утврђен је на основу интересовања ученика и њиховог избора путем анкетирања 

ученика на крају школске године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

5,6 5-1, 5-2,5-3 20 

6-1, 6-2,6-2,6-3 16 

  
Табела 2: Број ученика по одељењима 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

1.Формирање групе 

2.Планирање рада секције 

3.Упознавање са функционалним стиловима 

4.Учешће на литерарном конкурсу”Десанкино Михољско лето 

5.Упознавање са облицима новинарског изражавања (вест,извештај,репортажа) 

6.Проналажење и уочавање облика новинарског изражавања у дневним новинама 

7.Самостално писање новинског чланка (вести, извештај и репортаже) 

8.Читање и коментар радова 

9.Облици новинарског изражавања (репортажа и интервју) 

10.Интервју са неким од ученика или наставника школе 

11.Репортажа са неког актуелног догађаја 

12.Читање радова и коментар 

13.Прича мог детињства 

14.Свети Сава као инспирација за литерарно стваралашт 

   -Учешће на Светосавском литерарном конкурсу 

15.Прича старе фотографије 

16.Сан (описати сан, предосећање) 

17.Час слободног стваралаштва (поезија) 

18.Час слободног стваралаштва (проза) 

19.Изношење идеја за школски часопис 

20.План израде часописа 

21.Подела задатака за рад на часопису  

22.Избор новинара уредника 
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РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

 

Ученици су своје литерарне радове слали на расписане литерарне конкурсе ( 

Светосавски литерарни конкурс, Десанкино Михољско лето, Литерарни конкурс у 

организацији Црвеног крста, Дома здравља и Сто младих талената Колубарског 

округа) . 

Радови ученика излагани су и на тематским паноима школе поводом прослава у школи. 

 

 

  Датум предаје извештаја:                                     Потпис  наставника: 

        11.06.2018.                                                           Биљана Марковић 

                                                                                      Марина Кривошија 

 

 

 

 

 

17.7.4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ХОРСКЕ СЕКЦИЈЕ ЗА КРАЈ ШКОЛСКЕ 2017/2018. 
 

 

 

Назив секције :  Хорска секција 

Наставник који води секцију: Миљана Ранђеловић 

 

БРОЈ ЧАСОВА 

 

Наставу из  Хорске секције реализује Миљана Ранђеловић у следећим одељењима са 

фондом часова:  

 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

III2, III3, III4, 

IV3, V1, V2, V3, 

VI1, VI2,VI3, 

VII1, VII2, VII3, 

VIII1, VIII, VIII3, 

VIII4 

72 часа годишње, 

два часа недељно 
72 

Табела 1: Годишњи, недељни фонд часова, као и одржани часови  по одељењима  

 

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СЕКЦИЈУ ПО ОДЕЉЕЊИМА 

 

Број ученика по одељењима у којима се реализује хорска секција утврђен је на основу 

интересовања ученика и њиховог избора путем анкетирања ученика на крају школске 

године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

III III2 2 
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III3 2 

III4 4 

IV IV3 1 

V 

V1 3 

V2 4 

V3 4 

VI 

VI1 8 

VI2 3 

VI3 1 

VII 

VII1 3 

VII3 3 

VII3 13 

VIII 

VIII1 1 

VIII3 1 

VIII4 3 

Укупан број ученика у хору 56 

 
Табела 2: Број ученика по одељењима 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ: 

 

Циљ ваннаставне аткивности: развијање интересовања за музичку уметност и 

упознавање музичке традиције свог и других народа, оспособљавање музичког 

изражаја, упознавање основа музичке писмености 

Оперативни задаци ваннаставне аткивности:  оспособљавање за разумевање 

могућности музичког изражавања ( певања, слушања и свирања ) 

Начин остваривања ваннаставне аткивности: певање, свирање и основе музичке 

писмености, слушање музике и дечје стваралаштво 

Активности ученика: групно и појединачно певање, свирање ученика- активних 

учесника музичког живота своје средине 

Активности наставника: усменим излагањем, дијалогом и илустративно-

демонстративном методом остварити циљеве и задатке ваннаставне активности 

 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

 

- Одржан наступ хора поводом свечане доделе грамате СПЦ  
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- Одржан наступ хора у оквиру дечије недеље 02.10.2018. 

- Учешће на приредби поводом Савиндана 27.01.2018. 

- Наступ на прослави дана школе 16.05.2018. 

- Наступ дела хора на приредби поводом дана борбе против пушачког дима 31.05.2018. 

 

ЗАКЉУЧЦИ И МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА СЕКЦИЈЕ: 

  Ове школске године хор није учествовао на ВАЉЕВСКОМ ХОР ФЕСТУ за 

разлику од претходних година јер су пропозиције фестивала промењене у последњи 

час. Надамо се да ће следеће године пропозиције бити благовремено објављене и да ће 

хор поново моћи да учествује у фестивалу. Планирамо више посета концертима других 

хорова како би ученици уочили разлике између квалитетног и мање квалитетног 

извођења и створили критичко мишљење о хорском извођаштву. 

 

 

 Датум предаје извештаја:                                          Потпис  наставника: 

      06.10.2018.                                                               Миљана Ранђеловић 

 

 

 

 

17.7.5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САОБРАЋАЈНЕ СЕКЦИЈЕ ЗА КРАЈ ШК.2017 /2018. 
године  
 

 

Назив секције : Саобраћајна секција  

Наставник који води секцију: Зоран Вићентијевић 

 

БРОЈ ЧАСОВА 

Наставу из  Саобраћајне секције реализује Зоран Вићентијевић у следећим 

одељењима са фондом часова:  

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

V1 15/1 15 

V2 15/1 15 

V3 15/1 15 

VI1 15/1 15 

VI2 15/1 15 

VII1 15/1 15 

VII2 15/1 15 

VIII1 15/1 15 
Табела 1: Годишњи, недељни фонд часова, као и одржани часови  по одељењима  
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БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СЕКЦИЈУ ПО ОДЕЉЕЊИМА 

 

Број ученика по одељењима у којима се реализује Саобраћајна секција утврђен је на 

основу интересовања ученика и њиховог избора путем анкетирања ученика на крају 

школске године.  

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

ПЕТИ 1 4 

2 6 

3 10 

ШЕСТИ 1 5 

2 4 

СЕДМИ 1 3 

2 7 

  

ОСМИ 3 2 
Табела 2: Број ученика по одељењима 

 

 

 

 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

Рад секције реализован је према плану рада који је усвојен на почетку школске године. 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

На  школском такмичењу „Шта знаш о саобраћају“ учествовало је 41 ученик, у узрасту 

од 10 до 12 година(пети разред) за категорију Б група такмичило се 20 ученика а 

остали разреди(од шестог до осмог) за категорију Ц група такмичио се 21 ученик. 

На општинско такмичење у Б групи пласирали су се следећи ученици: 

Сања Милијановић 

Софија Чолаковић 

Никола Исаиловић 

Љубомир Гавриловић 

У Ц групи пласирали су се следећи ученици: 

Тијана Гавриловић 

Елена Мијаиловић 
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Никола Ристић 

Иван Мирић. 

 

Општинско такмичење „Шта знаш о саобраћају“ одржано је 21.04.2017.год. у основној 

школи „Нада Пурић“ на којем се у појединачном пласману није пласирао нико од 

ученика на окружно такмичење. 

 

У категорији Б у групном пласману  наша школа је заузела II место . 

 

 

 

  Датум предаје извештаја:                                     Потпис  наставника: 

____07.06.2017.________                                     __Зоран Вићентијевић_________ 

 

 

17.7.6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НУМИЗМАТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ ЗА КРАЈ ШК.2017/2018. 
  

 

Назив секције : НУМИЗМАТИЧКА СЕКЦИЈА 

Наставник који води секцију: Раде Којић 

 

БРОЈ ЧАСОВА: 12 

 

Наставу из нумизматичке секције реализује Раде Којић  у следећим одељењима са 

фондом часова:  

 
 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ ФОНД 

ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

8-1,8-2,8-3,8-4,7-

1,7-2 

12 12 

   

   
Табела 1: Годишњи, недељни фонд часова, као и одржани часови  по одељењима  

 

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СЕКЦИЈУ ПО ОДЕЉЕЊИМА 

 

Број ученика по одељењима у којима се реализује нумизматичка секција утврђен је на 

основу интересовања ученика и њиховог избора путем анкетирања ученика на крају 

школске године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 
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7 и 8 8-1, 8-2,8-3,8-4 7 

7-1 3 

7-2 3 
Табела 2: Број ученика по одељењима 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

1.Формирање секције и упознавање ученика са програмом рада 

2.Нумизматика-предавање 

3.Начин ковања новца 

4.Новац од племенитих метала 

5.Грчки новац 

6.Новац Римске републике 

7.Новац Римског царства 

8.Нотафилија-предавање 

9.Ордење 

10.Прикупљање старог новца 

11.Изложба старог новца 

12.Српски средњовековни новац 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

 

Ученици су стекли основна знања о нумизматици као помоћној историјској науци и 

њеном значају у проучавању људске прошлости.Међутим, ученици су упознати са 

нумизматиком и као граном колекционарства,што их је далеко више заинтересовало,па 

су ученици почели да сакупљају кованице.Код ученика је затим пробуђено и 

интересовање према папирном новцу ,односно нотафилији, као и према ордењу. 

 

 

  Датум предаје извештаја:                                     Потпис  наставника: 

Раде Којић  

 

17.7.7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  ШКОЛСКОГ ЧАСОПИСА „СЛОВО ЉУБАВИ“ за 
школску 2017/2018 годину 
 

Назив секције :  Школски  часопис „ Слово љубави“ 

Наставник који води секцију: Мија Бојиновић и Снежана Јовановић 

 

 

 

БРОЈ УКЉУЧЕНИХ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА 

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

Осми 

Шести 

Пети 

VIII-1,VIII-2 15 

VI-1 5 

V-1, V-2 4 
Табела 2: Број ученика по одељењима 
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РЕАЛИЗАЦИЈА: 

 

 На почетку ове школске године договорено је да часопис излази два пута 

годишње, по једном у сваком полугодишту. Ученици свих разреда посебно осмог 

изразили су жељу да учествују у писању за часопис. Договорено је да се покрију сви 

аспекти живота школе. Посебно је важно што су ђаци испланирали да интервјуишу 

своје наставнике, као и да раде самосталне рубрике, из области филма, књижевности, и 

моде. У раду часописа учешће су узели и учитељи нижих разреда, који су преко радова 

својих ђака изнели своје актибности које су радили у току године. 

 

 

РЕЗУЛТАТИ: 

 

Часопис успешно излази већ две године, и покрива оно што смо и планирали 

целокупни живот школе. По угледу на наш часопис и друге школе су почеле да 

покрећу своје часописе у електронској форми, што најбоље говори о успешности 

нашег часописа. Ђаци пишу веома квалитне чланке, посебно треба истаћи њихове 

чланке о важним животним темама где су показали велику дозу зрелости у својим 

размишљањима. 

 

 

 

 

ЗАКЉУЧЦИ И МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ: 

 

Потребно је проширити сарадњу са другим школама како би се стекла нова искуства у 

раду и изради часописа. Мотивисати наставнике да пишу за часопис као и саму децу. 

Покушати да часопис излази и чешће и кроз додатни рад са децом подстицати још 

више њихову креативност. 

 

 

  Датум предаје извештаја:                                     Потпис  наставника: 

25.06.2018                                                                    Мија Бојиновић 
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17.8. РЕАЛИЗАЦИЈА ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ У ТОКУ ШК. 

2017/18. 

Ученичке екскурзије за све разреде од 1.-8. разреда, реализоване су у 

потпуности у складу са Годишњим планом рада и Правилником о организовању 

екскурзија током маја месеца. 

Циљеви екскурзије: екскурзија има комплексан карактер у васпитно-образовном 

раду. Доприноси ширењу и богаћењу облика наставног и васпитног рада. Служи за 

стицање знања непосредним посматрањем појава и процеса у природном амбијенту, 

као и увиђањем веза између живих бића и неорганске природе.  

Извештаји о реализацији екскурзија усвојени су на седници Наставничког већа.  

 

Настава у природи за школску 2017-18. годину није реализована, јер није било 

довољно датих сагласности родитеља.  

Разред Релација Време Број дана 

1. Ваљево – Дивчибаре - Ваљево 
Мај-јун 

 
1 

2. Ваљево-Београд -Ваљево 
Мај 

 
1 

3. 

Ваљево-Тршић- Троноша –

Крупањ - Добри поток - Ваљево 

 

Мај 1 

4. 

Ваљево -Рисовачка пећина-

Топола-Опленац –Аранђеловац-

Лазаревац-Ваљево 

Мај 1 

5. 

Ваљево-Каона-Златибор-Mokра 

Гора-Дивчибаре-Ваљево 
 

Мај 1 

6. 

Ваљево- Крушедол-Сремски 

Карловци-Петроварадин-Нови 

Сад –Шабац-Ваљево  

Мај 1 

7. 

Ваљево-Краљево-Жича – 

Врњачка Бања - Горњи 

Милановац - Ваљево 

Мај 1 

8. 

Ваљево- Шабац- Хопово – Нови 

Сад – Суботица – Палић – Нови 

Сад – Шабац - Ваљево 
 

Мај 2 
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 18.  ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЕБНИХ ПЛАНОВА 
ВАСПИТНОГ РАДА 
 

18.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА  
 

 

 У складу са Посебним протоколом за заштиту деце и ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама, школа је формирала 

Тим за заштиту ученика од насиља, којегчине:  

1. Ненад Михаиловић, директор школе 

2. Марија Савић, педагог – координатор тима 

3. Данијела Обрадовић, психолог 

4. Бранка Павловић, секретар 

5. Биљана Милутиновић, проф. разредне наставе 

6. Марковић Биљана, наст.српског језика 

7. Мија Бојиновић, вероучитељ 

8. Стана Исаиловић, проф. разредне наставе 

9. Радуловић Сандра представник ШО 

10. Ивана Пецикоза, наставник математике 

11. Крстић Магдалена 8-4- представник Ученичког парламента 

У току школске 2017/18. године у ОШ “Десанка Максимовић“ реализован је 

Програм заштите ученика од насиља. Школски тим је редовно одржавао састанке. Сви 

чланови Тима су упознати са садржајем Програма заштите ученика од насиља, 

извршен је подела задужења; Упознати су наставаници и ОС  са обавезама 

информисања родитеља и ученика о облицима  и врстама насиља, забрани насилног 

понашања у школи. У школи је израђен пано на тему превенције вршњачког насиља. 

Обезбеђен је  материјала за рад ОС на часовима ОЗ и родитељским састанцима 

(Посебни протокол, Правилник о протоколу поступања, Обрасци за евиденцију 

насилног понашања и појачан васпитни рад, Материјал о дигиталном насиљу за 

родитељске састанке). 

  Праћење безбедносне ситуације у школи, вршена је на основу  извештаја ОС, 

постојећих података и процене физичке безбедности. Пружана је подршка ОС за 

остваривање плана Заштите ученика, кроз укључивање стручне службе у саветодавни 

рад са ученицима и родитељима. Редовно је праћена ефикасност дежурстава 

наставника у школи. Чланови Тима су сарађивали са релевантним институцијама у 

циљу унапређења безбедности ученика у школи и сарађивали са Центром за социјални 

рад у сутуацијама неповољних породичних услова ученика који испољавају насилно и 

неприхватљиво понашање, као и у ситуација континуираног неприхватљивог 

понашања ученика када појачан васпитни рад није дао задовољавајуће резултате. 

Одељенске старешине су у оквиру превентивних активности информисали 

ученике и родитеље о процедурама и поступцима заштите од насиља и реаговање у 

ситуацијама насиља, нивоима насиља (часови ОЗ и родитељски састанци); 
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Превентивне активности  реализоване су у свим одељењима, углавном кроз садржаје 

одељенских заједница, изборних предмета (међусобни односи вршњака, правила 

понашања, о другарству, конструктивно решавање сукоба...), а на нивоу школе кроз 

учешће ученика у активностима Дечије недеље, на састанцима Ученичког парламента, 

кроз спортске активности, културне активности, одељенске излете, заједничке мале 

одељенске акције, предавања и учешћа на едукативним програмима о безбедности 

ученика, израда одељенских правила понашања, одељенске хуманитарне акције. 

Стручна служба школе је одржала предавања и радионице на тему Вршњачког и 

сајбер насиља у свим одељењима петог разреда, на тему Дигиталног насиља у свим 

одељењима петог и шестог разреда и израдила флајере за родитеље на тему 

Дигиталног насиља. Кроз вршпњачку едукацију ангажовањем предстваника Ученичког 

парламента спроведена је едукација и ученика 7. разреда на тему превенције 

дигиталног насиља и промоције здравих стилова живота. 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАТОРИ ИНСТИТУЦИ

ЈЕ КОЈЕ СУ 

УЧЕСТВОВА

ЛЕ 

ВРЕМЕ 

- На нивоу Школе 

формиран Тим за  

заштиту деце од насиља  

 

-На почетку шк. 2017/18. 

направљен распоред 

дежурства наставника и 

учитеља 

 

- Тим је израдио 

Програм заштите деце 

од насиља  

 

- Успостављен ланац 

одговорности и 

процедура у  

ситуацијама насиља и 

повређивања ученика 

 

Сви наставници су 

добили писмена 

упутства о поступању у 

складу са Протоколом о 

заштити ученика од 

насиља 

Наставничко веће   

Стручна служба  

 

   

 

 

Школски тим за превенцију 

насиља и Комисије за 

дежурство 

 

 

 

 

 

 

 

Школски тим, Комисија и   

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУ,  

Дом здравља 

 

 

 

 

 

 

 

Континуирано 

током 

2017/18. 

 

 

 

 

 

 

 

-  Дефинисана и 

обезбеђена ризична  

места у оквиру зграде и 

дворишта,  

-Школски тим 

 

-Школски полицајац 

 

 

 

Локална 

заједница  

Од септембра 

2017. 

Континуирано  
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фискултурне сале итд.  

 

- Обезбеђени ризични 

периоди дана и 

активности када долази 

до повећаног ризика по 

безбедност  

-Дежурни наставници 

 

 

 

Полиција  

   

Обележен Дан 

Толеранције 

Школски тим за превенцију 

насиља  

 

Школа, 

Школска 

управа 

Септембар 

 2016. 

- Дефинисана правила за 

фер-плеј  

турнире и реализована 

такмичења у различитим  

спортовима  

 

- Одржано 20 часова 

физичког васпитања по 

принципима фер плеја 

Школски тим за превенцију 

насиља  

 

Наставници физичког 

васпитања, читељи 

  

Континуирано 

током 

2017/18. 

Направљен пано и 

флајери за ученике и 

родитеље о 

препознавању, 

реаговању и 

пријављивњу у 

ситуацијама насиља  

Школски тим за превенцију 

насиља  

 

 

 

 

 

Родитељи 

 

Школа 

Фебруар /март 

2018. 

 

 

 

 

 

Хуманитарне 

активности у 

организацији  Ученичког 

парламента 

 

 

- Активности превенције 

насиља кроз редовну 

наставу 

 

 

Организоване 

ваннаставне, културне и 

јавне активности у 

простору Школе – 

обележавање Светог 

Саве, Дана школе, 

свечана додела диплома 

успешним ученицима 

 

 

Школски тим за превенцију 

насиља, учитељи, 

предметни настаници 

Ђачки парламент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа 

 

Од фебруара 

до јуна 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стручна служба школе 

је припремила материјал 

одељенским 

старешинама за 

родитељске састанке на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Континуи-

рано током 

2017/18. 
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18.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 
 

Планом предвиђене активности у области професионалне оријентације 

реализоване су у складу са истим који је саставни део Годишњег плана рада школе.  

Интензиван рад у области професионалне оријентације реализован је са ученицима 

осмог разреда уз ангажовање одељенских старешина 8. разреда и стручних сарадника 

школе. Одржан је низ едукативних и радионичарских облика рада са ученицима 

завршног разреда, у оквиру којих су упознати са светом рада, корацима у избору 

занимања, могућим странпутицама и опасностима. Ученици су индивидуално долазили 

на тестирање професионалних интересовања и способности код психолога школе, 

након чега је обављан индивидуални саветодавни рад. Огласна табла за ученике осмог 

разреда коришћена за редовно информисање ученика о упису у средњу школу и 

правилном избору занимања. 

 У оквиру плана професионалне оријентације организоване су и реализоване 

посете свим средњим стручним школама у граду, као и Ваљевској гимназији.  

 У оквиру реализације професионалне оријентације ученика 8. разреда психолог 

школе је спровела и анкетирање ученика о њиховим професионалним опредељењима. 

Психолог школе је индивидуално спроводила тестирање професионалних 

тему Дигиталног насиља 

 

Психолог школе је 

одржала едукативне 

радионице у свим 

одељењима петог и 

шестог разреда на тему 

Вршњачког и 

дигиталног насиља 

 

 

Спроведена вршпњачка 

едукација ангажовањем 

предстваника Ученичког 

парламента за ученике 7. 

разреда на тему  

превенције дигиталног 

насиља и промоције 

здравих стилова живота. 

Стручна служба и 

Одељенске старешине 

Ученички парламент 

Школа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Април 2018. 

Реализован Пројекат: 

Основи безбедности 

деце – за ученике 4. и 6. 

разреда у сарадњи са 

МУП-ом 

 

 

Стручна служба, ОС, МУП 

 

Школа 

 

Током 

2017/18. 
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интересовања ученика и спровела је групни рад са сваким одељењем 8. разреда на тему 

„Пронађи прави пут“-упис у средњу школу. 

 На часовима одељенског старешине, као и у оквиру редовне наставе ученици 

млађих разреда су упознати са светом занимања у складу са Годишњим планом. 

Реализоване су посете пошти, метеоролошкој станици, пољопривредној школи,  

продавници, библиотеци. 

 

18.3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ШКОЛСКОГ СПОРТА 
 

Подносилац извештаја:  Актив физичког васпитања 

Одговорно лице: Ерика Јовановић 

Остали чланови тима:  

Славица Лукић Голоскоковић, Симић Немања и Андријана Новаковић 

  

Циљеви рада: 

 Развоји и практиковање здравог начина живота 

 Развој свести о важности сопственог здравља и безбедности 

 Развијање и стицање потреба неговања и развоја физичких способности 

 Превенција насиља, наркоманије и малолетничке деликвенције 

Програмом школског спорта и спортских активности обухваћени су сви ученици 

школе. Недеља школског спорта обухвата такмичења свих ученика у спортским 

дисциплинама, прилагођеним узрасту и могућностима ученика. Програмом је 

планирано да месеци септембар и октобар, април и мај буду недеље школског спорта и 

спортскух активност 

 

Садржај рада(следити годишњи план  

рада) 

 

Садржаји 

рада који 

нису 

планирани 

а урађени 

су током 

школске 

године 

Исходи/ 

показатељи 

успешности 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

Оцена 

успешности 

од стране  

тима или 

особе 

задужене за 

евалуацију 

Области 

рада 

Реализовани 

садржаји 

Није 

реализовано 
   

Физичко 

васпитње 

Израда и 

предаја 

планова за 

школску 

2017/2018 

јун 2017. 

Спортски дан  
Урађени 

планови 
успешно 

Физичко 

васпитње 

Договор и план 

припрема за 

такмичења у 

школској 

  
Учешће на 

такмичењима 

успешно 
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2017/2018 

Физичко 

васпитње 

Општинско 
такмичење у 
пливању  
Септембар 
2017. 

  
Учешће и 

резултати 

успешно 

Физичко 

васпитње 

Одбојка на 
улици 
Октобар 2017. 

  

Учешће и 

резултати 

успешно 

Физичко 

васпитње 

Општинско 
такмичење у 
стоном тенису 
Октобар 2017. 

  

Учешће и 

резултати 

успешно 

Физичко 

васпитње 

Општинско 
такмичење у 
одбојци 
Новембар 
2017. 

  

Учешће и 

резултати 

успешно 

Физичко 

васпитње 

Републичко 
такмичење у 
пливању  
Новембар 

2017. 

 

Општинско 
такмичење у 
одбојци 
девојчице 
Децембар 

2017. 

 

  

Учешће и 

резултати 

успешно 

Физичко 

васпитње 

Општинско 
такмичење у 
фудбалу за 
дечаке 
Мај 2018.   

Учешће и 

резултати 

успешно 

Физичко 

васпитње 

Школски 

турнир у 

фудбалу за 

пети разред 

Мај 2018 

  

Учешће и 

резултати 

успешно 

Физичко 

васпитње 

Школски 

турнир у 

одбојци од 
  

Учешће и 

резултати 

успешно 
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петог до осмог 

разреда 

Мај 2018 

Физичко 

васпитње 
  

Турнир у 

фудбалу за 5 

и 6 разред 

Мај 2018 

Учешће и 

резултати 

успешно 

Физичко 

васпитње 
  

Турнир у 

одбојци за 

девојчице од 

5 до 8 

разреда 

Мај 018 

Учешће и 

резултати 

успешно 

 

 

Руководилац: __Ерика Јовановић____ 

 

 

18.4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА  
 

  

Током школске 2017/2018. године школа се у сарадњи са надлежним установама 

бринула о социјалној заштити ученика из осетљивих друштвених група, на основу 

програма социјалне заштите. Одељенске старешине у сарадњи са стручном службом и 

директором школе пружли су помоћ ученицима са поремећајима у понашању, склоним 

прекршајима и водили потребну евиденцију. 

Запослени у школи континуирано пружају помоћ васпитно запуштеним или 

угроженим ученицима, ученицима који долазе из породица у којима су евентуално 

нарушени породични односи. Редовно се прате социјалне прилике ученика и изразито 

тешке случајеве упућује на који начин да остваре своја социјално-заштитна права. 

 Стручни сарадници и директор школе током школске 2017/18. године обраћали 

су се по потреби Центру за социјални рад у Ваљеву поводом проблема у понашању 

појединих ученика. Такође у више наврата Центар је тражио извештај на околности од 

значаја  за васпитно-образовни процес поједиих ученика. 

 Током школске 2017/18. реализовано је неколико хуманитарних активности на 

нивоу школе. 

 

18.5. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 
 

 

 Здравствена заштита ученика у школама подразумева стицање знања из  те 

области  кроз различите облике наставних и ваннаставних активности и сарадњу са 

здравственим установама у циљу образовања и нарочито спровођења редовних 

програма заштите и унапређења здравља  путем систематских прегледа и вакцинације 

ученика. 
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 Током  шк. 2017/18. ови циљеви су реализовани кроз различите наставне 

јединице појединих предмета (биологија, свет око нас, природа и друштво). Такође, 

велики број тема везаних за заштиту здравља,  хигијену, исхрану, пубертет ... обрађен 

је на часовима одељенске заједнице.   

 Током школске 2017/18. год, програмом здравствене заштите ученика а у 

сарадњи са здравственим установама, у зависности од њихове динамике реализоване су 

следеће активности: 

- Систематски прегледи ученика 1, 3, 5, 7. разреда 

- Контролни систематски прегледи ученика 2, 4. и 6. разреда 

- Систематски прегледи ученика који иду на дводневне екскурзије 

- Систематски прегледи ученика 8. разреда за упис у средњу школу 

- Систематски прегледи зуба свих ученика од 1. до 8. разреда од стране стоматолошке 

службе у школи 

- Редовне контроле зуба и интервенције по потреби 

- Предавања за ученике од 1. до 8. разреда везане за здравствену заштиту од стране 

патронажне службе Дома здравља, Завода за јавно здравље и Црвеног крста 

- Изложбе дечијих ликовних и литерарних радова везане за здравствену заштиту: 

Месец правилне исхране, заштита животне средине 

- Наша школа је била домаћин општинске манифестације обележавања Дана против 

дуванског дима. 

- У сарадњи са Домом здравља спроведена је едукација ученика 5. и 6. разреда за 

вршњачку едукацију на тему превенције дигиталног насиља и промоције здравих 

стилова живота. 

 

18.6. РЕАЛИЗАЦИЈА САРАДЊЕ СА ЦРВЕНИМ КРСТОМ 
 

Реализоване активности у сарадњи са Црвеним Крстом током шк. 2017/18: 

1.     Активно учешће на хуманитарном уметничком конкурсу Црвеног крста Србије под 

називом КРВ ЖИВОТ ЗНАЧИ, који је предвиђен за ученике основних и средњих 

школа на нивоу Републике Србије 

2.      Активно учешће ухуманитарнојакцијиприкупљања средстава за прављење 

новогодишњих пакетића за децу из социјално угрожених породица наше школе 

3.   Обележавање Светског дана СИДЕ 

4.      Обележавање Светског дана чистих руку  

5.      Предавања за ученике млађих разреда из области безбедности у саобраћају и 

хигијене 

Маја Младеновић 
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18.7. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

 

Реализацијом плана заштите животне средине остварени су следећи циљеви: 

развој еколошке свести код ученика, као и очување природних ресурса. Све 

предвиђене активности су и реализоване, а Ученички парламент је осмислио и 

реализовао акцију „Еколошка патрола“. 

 

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ АКТИВ. ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Чишћење и уређење 

школског дворишта 

1-4 РАЗРЕДИ 

учитељи 

Новембар 2017. 

Април 2018. 

Сађење стабала  8 разреди 

Наставници биологије 

Надлежни органи 

април 2018. 

Озелењавање учионица и 

ходника школе  

5 разреди 

Наставници биологије 

Март/април 2018. 

Одржавање акваријума у 

холу школе 

Драгица Ђуричковић Током године 

Израда паноа са 

еколошком тематиком 

1-4 РАЗРЕДИ 

учитељи 

8. разред 

Током године 

Општинска манифестација 

обележавња Светског дана 

борбе против дуванског 

дима 

Учитељи 

Наст. ликовне и музичке 

културе 

31.05.2018. 

 

18.8. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 
 

Према садржају и карактеру рада планирана су три основна облика сарадње 

породице и школе: 

1. Информисање родитеља (дан отворених врата, родитељски састанци и 

индивидуални контакти ). 

2. Укључивање родитеља у решавање појединих васпитно-образовних проблема 

школе. 

3. Подизање педагошко-психолошке културе родитеља (предавања за родитеље и 

саветодавни рад). 

 

Реализована активност Носиоци активности Период реализације  

Родитељски састанци 

 

Одељенске старешине Током године 

Састанци Савета родитеља 

 

Председник Савета 

родитеља 

Током године 

Успешна адаптација 

ученика првог разреда на 

школу 

Учитељи, стручни 

сарадници 

Септембар 2017. 
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 „Дан отворених врата 

школе“ 

 

Учитељи и предметни 

наставници 

Током године 

Индивидуални саветодавни 

рад 

 

Стручни сарадници, 

директор школе и 

одељенске старешине 

Током године 

Прикупљање података о 

породици приликом уписа 

у први разред 

Стручни сарадници Март и април 2018. године 

Родитељи учествовали у 

реализацији различитих 

активности школе (Дечија 

недеља, прослава Нове 

године, школска слава, Дан 

школе, хуманитарни рад, 

екскурзије, спортске 

активности) 

 

 

Одељенске старешине 

 

 

 

Током године 

Информисани су родитељи 

у вези уписних активности 

Одељенске старешине Април, Мај и јун 2018. 

године 

Укључивање родитеља у 

процес израде ИОП-а 

Тим за инклузију Током године 

 

18.9. РЕАЛИЗАЦИА ПЛАНА САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 
 

У циљу задовољена потреба ученика у реализацији планираних садржаја рада 

школе током школске 2017/18. године остварена је успешна сарадња са различитим 

институцијама и организацијама из окружења.  

Сарадња са организацијама и институцијама у 

окружењу школе 

Време Носилац посла 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
Током 

године 
Директор 

Општина Ваљево 
Током 

године 
Директор 

 

Дом здравља у Ваљеву 

Током 

године 

Директор 

Стручни 

сарадници, ОС 

Центар за културу Ваљево 
Током  

године 

Директор 

Наставници 

Стручни 

сарадници 

 

Национална служба за запошљавање 

 

Током 

године 

Директор 

Секретар 

Стручни 

сарадници 

 

Спортско рекреативни центар „Петница“ 

 

Током 

године 

Директор 

Наст. физичког 

васпитања 

  Стручни 
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Ваљевска гимназија и средње стручне школе 

оппштине Ваљево у оквиру програма професионалне 

оријентације 

Током 

године 

сарадници, ОС 

8. разреда 

ПУ Ваљево 
Током 

године 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Црвени Крст Ваљево 
Током 

године 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Центар за социјални рад „Колубара“ 
Током 

године 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Друштво истрживача „Владимир Мандић Манда“ 
Током 

године 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Истраживачка станица „Петница“ 
Током 

године 

Директор 

Стручни 

сарадници 
 

 

18.10. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 
2017/18. 
 

Културне активности реализоване су у циљу стварања услова и погодних 

животних и васпитних ситуација за стицање знања и афирмацију ученичких 

способности, васпитавају за друштвену активност и солидарност, развијају свест о 

потреби друштвеног ангажовања у решавању заједничких задатака и проблема, негују 

и развијају патриотску свест, стичу навику да присуствују културним активностима и 

развијају потребе за разним културним садржајима. Задовољавајући своја разноврсна 

интересовања, слободно се опредељујући и удружујући са другима у раду, ученици су 

самостално и уз помоћ својих наставника, водитеља програма учествовали у низу 

културних активности школе. 

 

Месец Датум АКТИВНОСТ Носиоци ак. Докази  

 16.09. Међународни дан 

озонског омотача 

Учитељи, 

наст.биологије 

Панои, разглас 

 

Дечији радови 

припреме 

26.09. Европски дан језика 1-8 разред 

изложба радова 

на раз.  језицима 

 

 

X 

2.-8. 10. Дечја недеља- разне 

активности у школи 

и ван установе  

1-4 разред План деч.н. 

 

5.10. Међународни дан 

хране- изложба 

ликовних и литер. 

радова 

1-4 разред Дечији радви 
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 Међународни месец школских 

библиотека 

5-8 разред 

Ак. Српск. ј. 

библиотекар 

Де. Радови 

Фотограф. 

припреме 

XI 10.11. Светски дан младих Ђачки парл. Панои 

радови 16.11. Међународни  Дан 

толеранције 

Ђачки парламент 

 

XII 

1.12. Светски дан борбе 

против АИДСа 

7-8  

Изложба, разглас 

припреме 

Крај дец. Новог. Представе 

У сусрет Божићу 

Учитељи 

вероучитељи 

фотографије 

I 27.01. Свети Сава- слава, 

програм и изложбе 

ученика 

Драмска сек. 

Рецитатори 

учитељи 

Фотографије 

Д.радови 

 

II 

14.02. Дан заљубљених-

рецитал љубавне 

поезије, изложба 

Рецитатори 

учитељи 

Д.радови 

припреме 

21.02. Међународни дан 

матерњег језика 

 

Актив српског 

језика 

Припреме 

Д. радови 

панои 

III 8.03. Дан жена-приредба 

 

1-4 разред 

22.03. Светски дан вода- 

изложба, есеји 

Заштита жив. 

средине 

IV 7.04. Светски дан здравља 

Радионице 1-8 

Ђачки парламент 

педагог 

Припреме 

 

22.04. Дан планете Земље 

 

Чувари природе 

V 16.05. Прослава дана школе Сви ученици и 

запослени 

Фотограф. 

 

15.05. Међународни дан 

породице 

Педагог- 

родитељски с. 

Припрема 

посећеност 

31.05. Светски дан без 

дуванског дима-

Школа домаћин 

општинске 

манифестације 

Ђачки парламент 

панои 

Д. радови 

фотографије 

VI  Прослава за крај 

школске године 
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19. ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНОВА РАЗВОЈА И 
УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ И ЗАПОСЛЕНИХ 
 

19.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА УНАПРЕЂЕЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 
ПРОЦЕСА И ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА 
 

Са циљем унапређивања образовно-васпитног рада у школској 2017/18. години 

реализовани су следећи облици и садржаји рада у складу са планом: 

 

Реализоване активности Носилац посла 

 

Примена савремених облика васпитно образовног рада у 

наставном процесу: 

- Индивидуализација наставног процеса 

- Израда индивидуалних образовних планова 

- Рад у паровима 

- Групни облици рада 

- Настава путем решавања проблема 

- Диференцирана настава 

- Учење путем открића 

 

 

 

Наставници 

Психолог 

педагог 

Набавка савремених наставних средстава и учила - 

интерактивна табла 

Руководиоци ОВ 

Директор 

 

праћење стручних часописа и стручне литературе 

Руководиоци ОВ, СВ, 

психолог, педагог, 

библиотекар, 

наставници 

Анализа васпитно образовног рада на крају сваког 

класификационог периода 

Руководиоци ОВ, СВ, 

психолог, педагог, 

директор 

Праћење дидактичко-методичке заснованости часова 

редовне, изборне, допунске и додатне наставе 

Директор 

Психолог 

педагог 

Индивидуално праћење ученика у колективу и увид у 

организовање ОЗ као колектива 

Одељенек старешине 

Психолог 

педагог 

Анализа планова рада и непосредне припреме наставника за 

рад 

Директор 

Педагог 

Психолог 

Стимулисање и подстицање ученика и ОЗ у образовно 

васпитном раду, истицање најбољих појединаца, група, 

одељења на школским свечаностима 

Наставничко веће 

Директор 

Интерне обуке, огледни часови и информисање 

Наставничког већа о новинама у области стручног 

усавршавања и оцењивања 

Директор 

Педагог 

Психолог 

Секретар 

Учешће Ученичког парламента у организацији рада школе 

и школским активностима 

Руководилац Ученичког 

парламента 

Превентивне активности у оквиру спровођења акционог Тим за заштиту ученика 
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плана Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

од насиља, злостављања 

и занемаривања 

Самовредновање: Подршка ученицима  Тим за самовредновање 

рада школе 

Организација квизова, манифестација, смотри, ликовних 

конкурса 

Руководиоци СВ 

 

 

 

19.2  РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНОГ РАДА 
 

 

Током школске 2017/18. године педагошко-психолошка служба је посебну 

пажњу посветила педагошко-инструктивном раду и у сарадњи са директором школе 

реализовала планиране активности. 

 

Реализоване активности Време Носилац 

посла 

Сарадници 

Иницирање и учешће у иновативним 

видовима планирања наставе и других 

облика образовно-васпитног рада, 

 

Током 

године 

 

Педагог, 

психолог 

Наставници 

ОС 

директор 

Пружање помоћи наставницима у 

изради планова допунског, додатног 

рада, практичне наставе и амбијенталне 

наставе, плана рада одељењског  

старешине, секција... 

 

Током 

године 

 

Педагог, 

психолог 

 

Наставници 

 ОС 

 

Праћење ефеката иновативних 

активности и пројеката, као и 

ефикасности нових организационих 

облика рада 

 

Током 

године 

 

Педагог, 

психолог 

 

ОС 

 

Пружање помоћи наставницима на 

конкретизовању и операционализовању 

циљева и задатака васпитно-

образовног, односно образовно-

васпитног рада 

 

 

Током 

године 

 

 

Педагог, 

психолог 

 

 

Наставници, 

психолог 

 

Пружање стручне помоћи 

наставницима на унапређивању 

квалитета васпитно – образовног рада, 

односно наставе увођењем иновација и 

иницирањем коришћења савремених 

метода  и облика рада 

 

 

Током 

године 

 

Педагог, 

психолог 

 

 

Наставници, 

информатичар 

 

 

Анализирање реализације праћених 

часова којима је присуствовао и давање 

предлога за њихово унапређење,  

 

 

Током 

године 

 

Педагог, 

психолог 

 

Наставници 

директор 

Пружање помоћи  наставницима  у 

реализацији огледних и угледних 
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активности, односно часова и примера 

добре праксе 

Током 

године 

Педагог, 

психолог 

Наставници 

 

 

 

Праћење дечјег развоја и напредовања 

 

Током 

године 

ОС 

Педагог, 

психолог 

 

Наставници 

 

 

Идентификовање и рад на отклањању 

педагошких узрока проблема у учењу и 

понашању, 

 

Током 

године 

ОС, 

предметни 

наставници, 

Педагог, 

психолог 

 

Наставници 

 

 

 

Анализирање и предлагање мера за  

унапређивање  

ваннаставних активности, 

 

 

Током 

године 

 

Педагог, 

психолог 

 

Наставници 

 

 

Промовисање, предлагање мера, 

учешће у активностима у циљу 

смањивања насиља, а повећања 

толеранције и конструктивног 

решавања конфликата, популарисање 

здравих стилова живота, 
 

 

Током 

године 

 

Тим за 

превенцију 

насиља, 

Педагог, 

психолог, 

ОС 

 

Наставници 

 

 

Учествовање у појачаном васпитном 

раду за ученика који врше повреду 

правила понашања у школи или се не 

придржава одлука директора и органа 

школе, неоправдано изостане са 

наставе пет часова, односно који 

својим понашањем угрожава друге у 

остваривању њихових права.  

 

 

Током 

године 

 

ОС, 

Педагог, 

психолог 

 

Наставници 

 

 

Пружање подршке наставницима у 

раду са родитељима 

Током 

године 

Педагог, 

психолог 

Наставници 

 

Пружање подршке наставницима 

менторима и саветодавни рад са 

приправницима у процесу увођења у 

посао и лиценцирања 

 

Током 

године 

 

Педагог, 

психолог 

Ментори 

Приправници 

 

Усмеравање наставника у креирању 

плана стручног усавршавања и 

њиховог професионалног развоја 

Током 

године 

Педагог, 

психолог 

Наставници 

Тим за 

стручно 

усавршавање 
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19.3 РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 
 

Подносилац извештаја: Tим за стручно усавршавање 

Одговорно лице: Маја Младеновић - координатор 

Остали чланови тима:  

Стана Исаиловић – наставник разредне наставе 

Зорица Митрић – наставник разредне наставе 

Снежана Радосављевић – наставник разредне наставе 

Милица Живковић-Савић – наставник предметне наставе 

Ана Николић– наставник предметне наставе 

Библиотекар школе 

Сарадници у реализацији плана: стручна служба школе, стручна већа 

 

Делокруг рада: координација и информисање стручних већа у погледу новина везаних 

за стручно усавршевање појединаца, праћење и ажурирање података у бази стручног 

усавршавања. 

Циљеви : 

-  унапређење компетенција наставника 

- побољшање и унапређивање наставе и ваннаставних облика рада 

 

Стручно усавршавање на интерном нивоу: 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

ОСТВАРИВАЊА 

НОСИОЦИ 

Планирање и 

програмирање стручног 

усавршавања 

август-септембар Педагошки колегијум, Тим за 

стручно усавршавање, стручни 

сарадници, директор 

Евидентирање стручног 

усавршавања 

наставника и стручних 

сарадника 

током године библиотекар 

Реализација и 

присуство угледним 

часовима у школи 

током године, по 

утврђеној динамици 

стручних већа 

стручна већа, педагог, психолог 

Размена примера добре 

праксе (управљање 

одељењем, израда 

ИОП-а, примена 

стратегија и поступака 

прилагођавања наставе, 

хоризонтално учење) 

током године стручна већа, педагог, психолог 

Коришћење збирки 

примера добре праксе  

(стратегије 

прилагођавања наставе, 

часови активне наставе 

проблемска настава...) 

током године Школски стручни тимови/ 

педагог/библиотекар 
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Израда плана и 

праћење коришћења 

наставних и техничких 

средстава и асистивне 

технологије у настави 

септембар и током 

године 

педагог/библиотекар/информатичар 

Опремање школске 

библиотеке стручном и 

педагошко-

психолошком 

литературом  

током године библиотекари, директор 

Евалуација  јун Педагошки колегијум, Тим за 

стручно усавршавање 

Стручне презентације 

резултата школских 

истраживања на 

Наставничком већи 

(Резултати завршног 

испита на крају шк., 

истраживање о 

присуству насиља у 

школи....) 

 

 

Током године 

 

 

 

Стручна служба 

 

Стручно усавршавање на екстерном нивоу: 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА НОСИОЦИ 

Планирање и 

програмирање стручног 

усавршавања 

август-септембар Педагошки колегијум,тим 

за стручно усавршавање 

стручни сарадници, 

директ. 

Евидентирање стручног 

усавршавања наставника и 

стручних сарадника 

током године библиотекар 

Предлагање и усвајање 

предлога стручних 

семинара 

септембар Педагошки колегијум, Тим 

за стручно усавршавање, 

стручна већа, стручни 

сарадници, директор 

Реализација акредитованог 

семинара „Оснаживање 

наставника за васпитни 

рад“ 

Децембар 2017. Едукатори 

Реализација акредитованог 

семинара „Обука 

наставника за решавање 

дисциплинских проблема у 

настави“ 

Јануар 2018. Едукатори 
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Индивидуално учешће 

учитеља и настваника на 

семинарима везаним за 

наставну област коју 

предају 

током године Наставници и стручни 

сарадници 

Евалуација јун Педагошки колегијум, Тим 

за стручно усавршавање 

 

ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГЛЕДНИХ ЧАСОВА: 

Име и презиме 

наставника 

Датум Наставна 

јединица 

Разред и 

одељење 

Садржај 

иновације 

Часу 

присуствовали 

 

Олга Глушац 

 

4.12.2017. 

 

Bullying 

 

8-4 

Радионичарски 

облик рада, 

анализа личних 

искустава 

ученика 

Педагог и 

психолог 

 

Славица Лукић 

Голоскоковић 

 

9.03.2018. 

 

Кроз игру 

знања 

покажи шта 

знаш 

(теоријска 

настава) 

 

 

8-3 

 

Коришћење 

савремених 

начина вођшења 

наставе 

www.kahoot.com  

Педагог, наст. 

немачког јез. А. 

Николић, наст. 

биологије М. 

Младеновић, 

учитељица Б. 

Милутиновић, 

наст.ТиТ З. 

Вићентијевић, 

наст. музичке 

култ. М. 

Ранђеловић 

Јовановић Ерика 22.03.2018. Вежбање 7-2 Корелација са 

историјом 

Наст. историје 

Раде Којић 

 

Снежана 

Радосављевић 

 

15.05.2018. 

 

Хлеб 

 

1-1 

Тематски дан, 

корелација 

математика, 

ликовна 

култура, свет 

око нас 

Учитељи 

З.Митрић, 

Б.Прерадовић, 

И. Ђурђевић, С. 

Исаиловић 

 

 

http://www.kahoot.com/
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ПРЕГЛЕД СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ОШ“ДЕСАНКА 

МАКСИМОВИЋ“ ВАЉЕВО ЗА ШК. 2017/18. ПОХАЂАЊЕМ АКРЕДИТОВАНИХ 

СЕМИНАРА, СТРУЧНИХ СКУПОВА, КОНГРЕСА: 

 

Драгица Гајић: 

Обука наставника за решавање дисциплинских проблема у настави 

 

Јасмина Гошњић: 

Оснаживање наставника за васпитни рад 

Презентација уџбеника за први разред“БИГЗ“ 

Презентација уџбеника за први разред“КЛЕТ“ 

Презентација уџбеника за први разред “ФРЕСКА“ 

Презентација уџбеника за први разред “ЕДУКА“ 

Презентација уџбеника за први разред “ЛОГОС“ 

Учешће на Београдском фестивалу писаца за децу“Витезово пролеће” 

 

Илија Исаиловић: 

НТЦ систем учења- развој креативног и функционалног размишљања 

Оснаживање наставника за васпитни рад 

Обука наставника за решавање дисциплинских проблема у настави 

Презентација уџбеника за први разред“БИГЗ“ 

Презентација уџбеника за први разред“КЛЕТ“ 

Презентација уџбеника за први разред “ФРЕСКА“ 

Презентација уџбеника за први разред “ЕДУКА“ 

Презентација уџбеника за први разред “ЛОГОС“ 

Презентација уџбеника за први разред “НАША КУЋА ЗНАЊА“ 

Учешће на Београдском фестивалу писаца за децу“Витезово пролеће” 

Присуство угледном часу:Б. Радичевић-Циц 

Обука наставника за остваривање наставе и учења оријентисаних на процес и исходе 

учења 

 

Стана Исаиловић: 

НТЦ систем учења- развој креативног и функционалног размишљања 

Оснаживање наставника за васпитни рад 

Обука наставника за решавање дисциплинских проблема у настави 

Презентација уџбеника за први разред“БИГЗ“ 

Презентација уџбеника за први разред“КЛЕТ“ 

Презентација уџбеника за први разред “ФРЕСКА“ 

Презентација уџбеника за први разред “ЕДУКА“ 

Презентација уџбеника за први разред “ЛОГОС“ 

Презентација уџбеника за први разред “НАША КУЋА ЗНАЊА“ 

Учешће на Београдском фестивалу писаца за децу“Витезово пролеће” 

Угледни час: Б. Радичевић-Циц 
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Присуство угледном часу : В. Андрић – Хлеб 

 

Драгица Ђуричковић: 

НТЦ систем учења- развој креативног и функционалног размишљања 

Оснаживање наставника за васпитни рад 

Презентација уџбеника за први разред“БИГЗ“ 

Презентација уџбеника за први разред“КЛЕТ“ 

Презентација уџбеника за први разред “ЕДУКА“ 

 

Душица Крунић: 

НТЦ систем учења- развој креативног и функционалног размишљања 

Оснаживање наставника за васпитни рад 

Обука наставника за решавање дисциплинских проблема у настави 

Презентација уџбеника за први разред“БИГЗ“ 

Презентација уџбеника за први разред“КЛЕТ“ 

Презентација уџбеника за први разред “ФРЕСКА“ 

Презентација уџбеника за први разред “ЛОГОС“ 

Презентација: Превенција насиља,посебни ризици и мере заштите као и реаговање у 

случају када се насиље деси 

 

Надежда Лекић: 

НТЦ систем учења- развој креативног и функционалног размишљања 

Оснаживање наставника за васпитни рад 

Обука наставника за решавање дисциплинских проблема у настави 

Презентација уџбеника за први разред“БИГЗ“ 

Презентација уџбеника за први разред“КЛЕТ“ 

Презентација уџбеника за први разред “ФРЕСКА“ 

Презентација уџбеника за први разред “ЕДУКА“ 

Презентација уџбеника за први разред “ЛОГОС“ 

Обука наставника за остваривање наставе и учења оријентисаних на процес и исходе 

учења 

 

Зорица Митрић: 

Ефикасно дисциплиновање- приступи и технике(35) 

Оснаживање наставника за васпитни рад 

Обука наставника за решавање дисциплинских проблема у настави 

Презентација уџбеника за први разред“БИГЗ“ 

Презентација уџбеника за први разред“КЛЕТ“ 

Презентација уџбеника за први разред “ФРЕСКА“ 

Презентација уџбеника за први разред “ЕДУКА“ 

Презентација уџбеника за први разред “ЛОГОС“ 

 

Снежана Радосављевић: 

Оснаживање наставника за васпитни рад 
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Обука наставника за решавање дисциплинских проблема у настави 

Презентација уџбеника за први разред“БИГЗ“ 

Презентација уџбеника за први разред“КЛЕТ“ 

Презентација уџбеника за први разред “ФРЕСКА“ 

Презентација уџбеника за први разред “ЕДУКА“ 

Презентација уџбеника за први разред “ЛОГОС“ 

Угледни час: В.Андрић – Хлеб 

Присуство огледном часу: Б. Радичевић – Циц 

 

Сандра Радуловић: 

НТЦ систем учења- развој креативног и функционалног размишљања 

Оснаживање наставника за васпитни рад 

Обука наставника за решавање дисциплинских проблема у настави 

Презентација уџбеника за први разред“БИГЗ“ 

Презентација уџбеника за први разред“КЛЕТ“ 

Презентација уџбеника за први разред “ФРЕСКА“ 

Презентација уџбеника за први разред “ЕДУКА“ 

Презентација уџбеника за први разред “ЛОГОС“ 

 

Зоран Вићентијевић: 

Настава програмирања у петом и шестом разреду 

Оснаживање наставника за васпитни рад 

Обука наставника за решавање дисциплинских проблема у настави 

Обука запослених у образовању за примену нових програмских садржаја из предмета 

техника и технологија 

 

Биљана Прерадовић: 

НТЦ систем учења- развој креативног и функционалног размишљања 

Оснаживање наставника за васпитни рад 

Обука наставника за решавање дисциплинских проблема у настави 

Презентација уџбеника за први разред“БИГЗ“ 

Презентација уџбеника за први разред“КЛЕТ“ 

Обука наставника за остваривање наставе и учења оријентисаних на процес и исходе 

учења 

 

Снежана Јовановић: 

Интернет и ми у сигурној мрежи 

Настава програмирања у петом и шестом разреду 

Оснаживање наставника за васпитни рад 

MS ACCESS-рад са базама података 

Обука водитеља за обуку наставника 5.разреда ОШ и 1. разреда  гимназијеза 

реализацију наставе оријентисане ка исходима учења 

Презентација: Недеља кодирања CODE WEEK 

Презентација: Сат програмирања HOUR OF CODE 
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Радионица: Интернет и ми у сигурној мрежи 

Радионица: Врсте насиља и превенција насиља 

Вебинар: Интернет и ми у сигурној мрежи 

 

 

 

Драган Мандић: 

Оснаживање наставника за васпитни рад 

Обука наставника за решавање дисциплинских проблема у настави 

 

Грана Митровић: 

Оснаживање наставника за васпитни рад 

 

Милица Живковић Савић: 

Ефикасно дисциплиновање- приступи и технике(35) 

Оснаживање наставника за васпитни рад 

Обука наставника за решавање дисциплинских проблема у настави" 

Стручна радионица-Plan less teach more 

Обука наставника за остваривање наставе и учења оријентисаних на процес и исходе 

учења 

 

Славица Новаковић: 

Обука наставника за остваривање наставе и учења оријентисаних на процес и исходе 

учења 

 

Биљана Милутиновић: 

НТЦ систем учења- развој креативног и функционалног размишљања 

Оснаживање наставника за васпитни рад 

Обука наставника за решавање дисциплинских проблема у настави 

Презентација уџбеника за први разред“БИГЗ“ 

Презентација уџбеника за први разред“КЛЕТ“ 

Презентација уџбеника за први разред “ФРЕСКА“ 

Презентација уџбеника за први разред “ЕДУКА“ 

Обука за завршни испит основног образовања 

Присуство огледном часу: Квиз знања о спорту- примена савремене технологије на 

часу физичког васпитања 

 

Ивана Ђурђевић: 

Оснаживање наставника за васпитни рад 

Обука наставника за решавање дисциплинских проблема у настави 

Презентација уџбеника за први разред“БИГЗ 

Презентација уџбеника за први разред“КЛЕТ“ 

Презентација уџбеника за први разред “ФРЕСКА“ 

Презентација уџбеника за први разред “ЕДУКА“ 
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Презентација уџбеника за први разред “ЛОГОС“ 

Презентација уџбеника за први разред “НАША КУЋА ЗНАЊА“ 

Присуство огледном часу: В.Андрић – Хлеб 

Присуство огледном часу: Б. Радичевић – Циц 

Вебинар: Обука за коришћење дигиталних уџбеника 

Вебинар: У сусрет пројектној настави 

 

Данијела Обрадовић: 

Оснаживање наставника за васпитни рад 

Обука наставника за решавање дисциплинских проблема у настави 

Интерно стручно усавршавање - Анализа и презентација резултата завршног испита 

шк. 2016/17. 

Приказ истраживања „Присуство вршњачког насиља у школи“ 

Научно-стручни скуп : Конгрес психолога Србије 2018. 

Обука за водитеље обука наставника за остваривање наставе и учења оријентисаних на 

процес и исходе учења (и реализатор обука будућих учитеља првог разреда) 

 

Марина Кривошија: 

Ефикасно дисциплиновање- приступи и технике(35) 

Оснаживање наставника за васпитни рад 

Обука наставника за решавање дисциплинских проблема у настави 

 

Ненад Михаиловић: 

Међународни симпозијум директора основних и средњих школа 

Стручни скуп : Директод-основ квалитетне школе 

 

Биљана Ристановић: 

Савремене методе наставе и наставни материјали 

 

Биљана Арсенић: 

Оснаживање наставника за васпитни рад 

Обука наставника за решавање дисциплинских проблема у настави 

Обука запослених у образовању за примену нових садржаја из предмета техника и 

технологија 

 

Славица Лукић Голоскоковић: 

Савремене методе наставе и наставни материјали 

Напредне технологије у настави 

Обука наставника за решавање дисциплинских проблема у настави 

Огледни час : Квиз знања о спорту- примена савремене технологије на часу физичког 

васпитања 

 

Марија Савић: 

Оснаживање наставника за васпитни рад 
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Обука наставника за решавање дисциплинских проблема у настави 

 

Ана  Николић : 

Облици рада у настави немачког језика 

 

 

 

 

Напомена: Индивидуални извештаји о личном интерном и екстерном стручном 

усавршавању запослених налазе се у досијеима библиотекара школе.
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19.4 РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА САМОВРЕДНОВАЊА   

 

 

 У складу са годишњим планом рада Тима за самовредновање за школску 

2017/18. спроведено је самовредновање кључне области Ресурси. 

 

 ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ: 

1. Ненад Михаиловић, директор школе 

2. Марија Савић, педагог  

3. Данијела Обрадовић, психолог  

4. Снежана Јовановић, представник ШО 

5. Миланка Марковић, наст. немачког језика 

6. Маринковић Нађа, наст. математике – координатор тима 

7. Представник Ученичког парламента- Крстић Магдалена 8-4 

 

 Школски тим за самовредновање је у оквиру овог подручја самовредновања  

анализирао следеће стандарде, предвиђене Правилником о стандардима квалитета рада 

установе (Службени гласник РС 7/2011, 68/2012): 

7.1. У школи су обезбеђени потребни људски ресурси.  

7.2. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе.  

7.3. У школи су обезбеђени/постоје материјално-технички ресурси (простор, опрема и 

наставна средства).  

7.4. Материјално-технички ресурси користе се функционално. 

 

1.1.Коришћени инструменти:  

1. Упитник за наставнике, који је конструисан за потребе спровођења процеса 

самовредновања кључне области Ресурси у шк. 2017/18. 

2. Упитник за управу школе (директор, секретар и шеф рачуноводства), који је 

конструисан за потребе спровођења процеса самовредновања кључне области 

Ресурси у шк. 2017/18. 
 У инструменту за наставнике испитаници су имали задатак да процене сваку 

наведену тврдњу у степену од 1 (нетачно/није присутно) до 4 (тачно/присутно у 

потпуности) имајући у виду рад и школу у којој раде односно, коју ученици похађају. 

 У инструменту за управу школе задатак је био да изнесу информације о 

обезбеђености људских ресурса у односу на број ученика, прописане квалификације 

наставног и ненаставаног особља, укљученост волонтера, као и о обезбеђености 

материјално-техничких ресурса (упитници су у прилогу овог извештаја). 

 

1.2.Узорак  

 Узорак је чинило 35 наставника и учитеља школе, као и управа школе 

(директор, секретар и шеф рачуноводства). 

 Истраживање је спроведено током децембра 2017. 
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2. Приказ резултата самовредновања кључне области РЕСУРСИ 

 

2.1. Процена стандарда 7.1. У школи су обезбеђени потребни људски ресурси.  

Табела.1. 

Стандарад Оствареност: ДА/НЕ 

7.1.1. У школи је запослен потребан број наставника и 

стручних сарадника у односу на број ученика.  

ДА 

7.1.2. Наставно особље има прописане квалификације.  ДА 

7.1.3. Број ненаставног особља у складу је са прописима.  ДА 

7.1.4. Квалификације ненаставног особља су 

одговарајуће.  

ДА 

7.1.5. Школа у своје активности укључује волонтере. ДА 

 Увидом у Табелу 1 може се уочити да је процена остварености за све 

испитиване аспекте стандарда 7.1. У школи су обезбеђени потребни људски ресурси у 

потпуности задовољена. 

Процена остварености стандарда: 

7.1. У школи су обезбеђени потребни људски ресурси износи 4. 

 

2.2. Процена стандарда 7.2. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе. 

Табела.2. 

 

Тврдња 

Нетачно/није 

присутно 

У мањој мери 

тачно/присутно 

У већој мери 

тачно/присутн

о 

Тачно/ 

употпуности 

присутно 

Фрек

в. 

% Фрекв. % Фрекв. % Фрекв. % 

Запослени на основу 

резултата самовредновања 

унапређују професионално 

деловање. 

 

1 

 

2,86 

 

4 

 

11,43 

 

20 

 

57,14 

 

10 

 

28,57 

Запослени се стручно 

усавршавају у складу са 

годишњим планом стручног 

усавршавања и 

могућностима школе. 

1 2,86 0  0 16 45,71 18 51,43 

Наставници и стручне 

службе у оквиру стручних 

органа сарађују у складу са 

потребама за 

унапређивањем наставе и 

учења. 

 0 0 1 2,86 12 34,29 22 62,86 

Приправници се уводе у  0 0,00  0 0 10 28,57 25 71,43 



   Извештај о раду                                           ОШ  ''Десанка Максимовић''  Ваљево 

167 

 

посао у складу са 

програмом увођења 

приправника у посао. 

Запослени примењују 

новостечена знања из 

области у којима су се 

усавршавали. 

 0 0 4 11,43 15 42,86 16 45,71 

 

 Анализом података приказаних у Табели 2 уочава се да је процена већине 

испитаника да је у већој мери присутно унапређивање професионалног деловања 

запослених на основу самовредновања резултата рада, као и да запослени примењују 

новостечена знања из области у којима су се усавршавали, док су препостала три 

испитивана подстандарда, према мишљењу већине наставника у потпуности 

остварени. 

Процена стандарда 7.2. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе 

износи између 3 и 4. 

 

 

2.3. Процена стандарда 7.3. У школи су обезбеђени/постоје материјално-технички 

ресурси (простор, опрема и наставна средства). 

 
Табела.3. 

 

Тврдња 

Нетачно/није 

присутно 

У мањој мери 

тачно/присутно 

У већој мери 

тачно/присутно 

Тачно/ 

употпуности 

присутно 

Фрекв. % Фрекв. % Фрекв. % Фрекв. % 

Школа је физички безбедно 

место. 
2 5,71 1 2,86 20 57,14 12 

34,29 

 

Школски простор задовољава 

здравствено-хигијенске 

услове. 

 0 0 3 8,57 13 37,14 19 54,29 

Школа је опремљена 

потребним наставним 

средствима за реализацију 

квалитетне наставе. 

1 2,86 5 14,29 14 40 15 42,86 

 

 Подаци приказани у Табели 3 показују да је процена већине испитаника да је 

школа физички безбедно место у већој мери, док су процене које се односе 

здравствено-хигијенсе услове у школи, као и на опремљеност школе потребним 

наставним средствима за реализацију квалитетне наставе, подељене између присутно у 

већој мери и у потпуности присутну (иако у мањем проценту нагињу као у 

потпуности присутно). 

 

Табела.4. 
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Стандарад Оствареност: ДА/НЕ 

7.3.3. У школи постоји простор за рад у складу са 

нормативом.  
ДА 

7.3.4. Школски простор је опремљен у складу са 

прописима.  
ДА 

 

 Стандарди који су приказани у Табели 4, а односе се на усклађеност простора са 

нормативом и опремљеност школског простора у складу са прописима, остварени су у 

потпуности. 

 

Процена стандарда 7.3. У школи су обезбеђени/постоје материјално-технички 

ресурси (простор, опрема и наставна средства) је између 3 и 4. 

 

 

2.4. Процена стандарда 7.4. Материјално-технички ресурси користе се 

функционално. 

 
Табела.5. 

 

Тврдња 

Нетачно/није 

присутно 

У мањој мери 

тачно/присутно 

У већој мери 

тачно/присутно 

Тачно/ 

употпуности 

присутно 

Фрекв. % Фрекв. % Фрекв. % Фрекв

. 
% 

Простор се користи према 

плану коришћења школског 

простора. 

0  0 1 2,86 12 34,29 22 62,86 

Наставна средства се 

користе према плану 

коришћења. 

 0 0 1 2,86 16 45,71 18 51,43 

Наставна средства се 

користе у циљу постизања 

квалитета наставе. 

0  0 1 2,86 15 42,86 19 54,29 

Материјално-технички 

ресурси ван школе користе 

се у функцији остварења 

циљева 

наставе и учења. 

 

0 

 

0 

 

7 

 

20 
 

18 

 

51,43 

 

10 

 

28,57 

 

 Увидом у Табелу 5 може се уочити да су све процењиванје активности у оквиру 

стандарда 7.4. Материјално-технички ресурси користе се функционално процењене 

као присутне у потпуности или у већој мери. Највише потреба за унапређењем 

уочавају се код активности које се односе на употребу материјално-техничких ресурса 

ван школе које се могу користити се у функцији остварења циљева наставе и учења. 

 

Процена стандарда 7.4. Материјално-технички ресурси користе се функционално 

је између 3 и 4. 
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ЗАКЉУЧАК 

Табела 6. 

Стандард Ниво остварености 

7.1. У школи су обезбеђени потребни људски ресурси.  4 

7.2. Људски ресурси су у функцији квалитета рада 

школе.  
3-4 

7.3. У школи су обезбеђени/постоје материјално-

технички ресурси (простор, опрема и наставна 

средства).  

3-4 

7.4. Материјално-технички ресурси користе се 

функционално.  
3-4 

 У складу са добијеним проценама остварености испитиваних стандарда, који се 

крећу у нивоима између 3 и 4, урађен је акциони план са предлогом мера за 

унапређење кључне области Ресурси. 
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19.5. РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗВОЈНОГ ПЛАНА У 2017/2018 години 
 

Школа: ОШ „ Десанка Максимовић“ Ваљево 

Развојни план донет за период : 2013 – 2018. 

ОБЛАСТ:НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Развојни циљ 1. 

Унапређење квалитета наставе 

увођењем иновативних метода 

оцењивања и вредновањем ученика у 

функцији даљег учења 
 

 

Критеријум успеха:  

80% наставника доследно примењује Правилник 

о оцењивању, а сви воде детаљну евиденцију о 

напредовању ученика. 90% ученика и родитеља 

добија јасну повратну информацију о образовним 

постигнућима ученика, те препоруке за даље 

напредовање. 

 

 

Задаци Критеријум успеха 

за задатак 

Активности за сваки задатак Актив

ност 

реализ

ована 

Задат

ак 

оствар

ен у % 

Доследна примена 

правилника о 

оцењивању 

 

 

 

 

 

 

90% ученика и 

родитеља има јасну 

повратну 

информацију о 

образовним 

постигнућима 

 Усаглашавање критеријума 

оцењивања  

уз праћење утврђених стандарда,  

на нивоу стручних и сродних већа 

 Информисање ученика и 

родитеља о критеријумима 

оцењивања и стандардима 

образовања 

 Континуирано давање јасне 

повратне информације о 

постигнућима и напредовању 

ученика 

 Израда иницијалних тестова и 

спровођење тестирања 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

Увођење поступка 

самооцењи-вања 

ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 

70% ученика 

познаје технике 

самооцењивања и 

евалуације 

сопственог рад 

Планирање примене 

самооцењивања на часовима  

 Израда материјала за 

самооцељивање 

 Упућивање ученика у технике 

самооцењивања 

 Спровођење самооцењивања 

или један ученик оцењује другог 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

Континуирано 

праћење 

Формирани и 

попуњени обрасци 

Припрема образаца за 

формативно оцењивање ученика 
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напредовања 

ученика 

 

за праћење 

напредовања 

ученика 

Континуирано пратити 

напредовање ученика 

 

 100% 

 

 

Закључак актива за РП који се односи на ОВАЈ РАЗВОЈНИ ЦИЉ: 

 

 

Реализација 

задатака за овај 

развојни циљ 

предвиђена је 

за:  

Континуирано 

2013-2018 

 

У школској 

2017/2018. 

задаци су 

реализовани 

:  

 

Потпуно 

 

Активности 

на 

достизању 

овог циља:  

 

 

Циљ је 

остварен 

Анализом 

ефеката 

усагласили 

смо се: 

 

Планиране 

активности у 

потпуности 

су 

реализоване 

Остале 

напомене: 

 

 

 

Председник 

актива: 

Марина 

Кривошија 

 

Чланови 

актива: 

 

 

 

Датум: 

  



   Извештај о раду                                           ОШ  ''Десанка Максимовић''  Ваљево 

172 

 

ОБЛАСТ:НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Развојни циљ 2 

Осавремељивањенаставног процеса кроз 

примену иновативних метода и 

савременихоблика рада 
 

Критеријум успеха:  

80% наставника примењује иновативне методе и 

облике рада. Број одржаних огледних часова је 

повећан за 20% у односу на претходну школску 

годину. 
 

Задаци Критеријум успеха 

за задатак 

Активности за сваки задатак Актив

ност 

реализ

ована 

Задата

к 

остваре

н у % 

Употреба дигиталне 

учионицеу предметној 

настави 

 

 

 

 

 

80% наставника 

реализује бар 2 

наставне јединице 

годишње у 

дигиталном 

кабинету 

Израда распореда коришћења 

дигиталне учионице 

Планирање и припремање за 

реализацију наставе у дигиталној 

учионици 

Реализација часа и извештај 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70% 

 

Демонстра-ција 

огледнихчасовапримен

ом 

иновативнихметода и 

савременихобликарада 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставници су 

мотивисани за 

увођење иновација 

и за 20 % је повећан 

број реализованих 

огледних часова у 

односу на прошлу 

годину 

Утврдити 

планодржавања 

огледних 

часова 

укључујући 

различитеобикерада 

Прибављање 

потребне 

литературе и  

израдаматеријалапотребногза 

реализацијучасова 

Демонстрација 

огледних 

часова 

Анализананивоустручнихвећазаоб

ластпредмета 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

Размена стечених 

знања и усвојених 

метода рада кроз 

програм  

 

„Примери добре 

Формирана је база 

„Примери добре 

праксе“ која се 

стално допуњује и 

користи. 

ПрезентацијанаНаставничкомвећу 

о значајуразменеискустава 

 

Формирањебазеподатаканарачуна

рукојикористесвинаставници 
 

Праћењередовногажурирањабазеп

 
 

 

 

 

 

80% 
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праксе“ одатака 
 

ОрганизацијасастанакаАктивасац

иљемразменеискуства о 

новимупотребљенимметодама 

Годишњаанализаприкупњенихино

вација 

 

 

Закључак актива за РП који се односи на ОВАЈ РАЗВОЈНИ ЦИЉ: 

 

 

Реализација 

задатака за овај 

развојни циљ 

предвиђена је 

за:  

Континуирано 

2013-2018 

 

У школској 

2017/2018. 

задаци су 

реализовани 

:  

Делимично 

 

Активности 

на 

достизању 

овог циља:  

 

 

Циљ није у 

потпуности 

остварен  

Анализом 

ефеката 

усагласили 

смо се: 

 

Планиране 

активности 

делимично 

су 

реализоване 

Остале 

напомене: 

 

 

 

Председник 

актива: 

Марина 

Кривошија 

 

Чланови 

актива: 

 

 

 

Датум: 
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ОБЛАСТ:НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Развојни циљ3 

Подстицањеучениканаактивноучествова

ње у наставномпроцесу 

Критеријум успеха:  

25% ученика активно организује наставни процес, 

а 60 % ученика прати наставни процес који 

организују њихови вршњаци. 

Задаци Критеријум успеха 

за задатак 

Активности за сваки задатак Актив

ност 

реализ

ована 

Задата

к 

остваре

н у % 

 

Заменитиулогеученик-

наставникнаједандан – 

''Учениципредавачи 

 

 

 

Реализован  радни 

дан у ком ученици 

преузимају улогу 

предавача 

ДефинисатиначинорганизацијеУч

еничкогдана и 

видовеучешћаученика 

Одредитикритеријумезаизборучен

икакојићеучествовати 

Формиратигрупеученика 

 

Одредититерминреализације 

Припремитиученикезазаменуулог

а – 

састанак, поделазадужења и 

материјала 

Реализација ''Ученичкогдана'' 

Добитиповратнуинформацију о 

искуствимаученика 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

Закључак актива за РП који се односи на ОВАЈ РАЗВОЈНИ ЦИЉ: 

 

 

Реализација 

задатака за овај 

развојни циљ 

предвиђена је 

за:  

Континуирано 

2013-2018 

 

У школској 

2017/2018. 

задаци су 

реализовани 

:  

 

Нису 

реализовани 

 

Активности 

на 

достизању 

овог циља:  

 

 

Циљ није 

остварен 

Анализом 

ефеката 

усагласили 

смо се: 

 

Планиране 

активности 

само 

делимично и 

спорадично 

спровођене 

Остале 

напомене: 

 

 

 

Председник 

актива: 

Марина 

Кривошија 

 

Чланови 

актива: 
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ОБЛАСТ: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА 

Развојни циљ 4 

Стварање услова доступности 

образовања и подршке 

ученицима кроз прилагођавање 

захтева њиховим могућностима, 

континуираним праћењем 

успешности ученика , а у циљу 

достизања што веће остварености 

стандарда образовања.  

 

Критеријум успеха: 

Повећана успешност школе и оствареност 

образовних  стандарда; ученици којима је потребна 

додатна подршка остварују постигнућа у складу са 

индивидуалним прилагоћеним образовним 

стандардима ; побољшани су резултати ученика на 

завршном испиту и такмичењима у односу на 

претходну годину ; задржан или смањен  је број 

ученика који напуштају школу. 

 

 

 

Задаци Критеријум успеха 

за задатак 

Активности за сваки задатак Актив

ност 

реализ

ована 

Задатак 

остваре

н у % 

Развијање 

постојећих 

знања и 

вештина према 

индивидуални

м 

могућностима 

ученика и 

подстицање 

ученика  на 

самостално 

стицање 

додатних 

знања 

 

 

 

 

 

 

80% ученика 

напредује у учењу у 

складу са својим 

могућностима , а 

50% ученика је 

оспособљено за 

самостално стицање 

додатних знања 

 

Увођење ученика у самосталне 

технике учења  ( истраживања ) 

кроз наставни рад и рад секција 

Реализација малих пројеката 

ученика премањиховим 

интересовањима и презентација 

истих у оквиру рада секција 

Упућивање ученика на 

коришћење интернета као извора 

информација за потребе наставе 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

70% 

 

Омогућавање 

бољег 

напредовања 

ученика и 

прилагођавање 

образовно-

васпитног рад 

са ученицима 

којима је 

потребна 

додатна 

подршка ( 

ИОП и 

Ученици 

обухваћени ИОП-ом 

и ученици 

укључени у додатни 

рад остварују 

напредак у складу 

са планираним 

циљевима; ученици 

постижу боље 

резултате на 

такмичењима и 

завршном испиту 

 

Праћење остваривања циљева 

ИОП за ученике којима је 

потребна подршка 

Корекција ИОП-а и предлози 

мера за даљи рад 

 Идентификовање талентованих 

ученика 

 Састављање планова рада са 

идентификованим талентованим 

ученицима за одређене предмете 

Реализације часова додатне 

наставе по израђеним програмима 

за талентоване ученике 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  70% 
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таленти ) и 

примена знања 

са семинара „ 

Даровито дете 

у школи и шта 

са њим“   

 

 

 

 

 

Информисање свих актера у 

образовно-васпитном раду о 

напредовању у постигнућима 

ученика  

( предметни наставник-одељенски 

старешина-ученик-родитељ) 

Анализа напредовања и 

постигнућа ученика са посебним 

потребама , односно посебним 

способностима 

 

 
 

 

 

 

 

 

Унапређивање 

образовно-

васпитног рад 

на основу 

резултата са 

завршног 

испита и 

такмичења 

ученика 

 

 

Редовна анализа 

резултата ученика 

на завршном испиту 

и такмичењима и 

предложене мере за 

унапређење 

резултата у односу 

на претходну 

годину 

 

Корекција наставних планова и 

усклађивање са образовним 

стандардима 

Израда плана припреме за 

завршне испите 

Реализација часове припреме за 

завршне испите 

Анализа резултата на завршним 

испитима и постигнућа на 

такмичењима 

Израда предлога мера за 

побољшање резултата на 

завршним испитима и 

такмичењима 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

Закључак актива за РП који се односи на ОВАЈ РАЗВОЈНИ ЦИЉ: 

 

 

Реализација 

задатака за овај 

развојни циљ 

предвиђена је 

за:  

Континуирано 

2013-2018 

 

У школској 

2017/2018. 

задаци су 

реализовани 

:  

 

Делимично 

 

Активности 

на 

достизању 

овог циља:  

 

 

Циљ није у 

потпуности 

остварен 

Анализом 

ефеката 

усагласили 

смо се: 

 

Планиране 

активности 

делимично 

су 

реализоване 

Остале 

напомене: 

 

 

 

Председник 

актива: 

Марина 

Кривошија 

 

Чланови 

актива: 
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ОБЛАСТ:ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Развојни циљ5. : 

Подстицањеличног,професионалног и 

социјалногразвојаученикакроз 

побољшанквалитет допунске 

наставе,професионалне орјентације и 

праћењеукљученостиученика у 

ваннаставнеактивности с 

циљемповећањазадовољствасвих и 

смањења осипања ученика. 

Критеријум успеха: 

За 15 % повећан број ученика укључених  у 

разноврсне активности  у којима ће испољити 

позитивне стране своје личности,што је основ за 

већа постигнућа и добру професионалну 

усмереност. 
 

 

Задаци Критеријум успеха 

за задатак 

Активности за сваки задатак Актив

ност 

реализ

ована 

Задата

к 

остваре

н у % 

Активирање већег 

броја секција и 

унапређивање и 

осавремењивање  рада 

постојећих 

 

 

 

 

 

 

Проширен избор 

секција( за 30%) 

Анкетирати ученике од  5. до 

8.разреда који нису укључени ни у 

једну секцију  

Анализа резултата анкете и 

формирање група ученика према 

интересовањима 

Израда плана рада секција и 

подела задужења 

Унапређење рада новинарско-

литерарне секције формирањем 

школског листа 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

Унапређивањереализа

ције и праћењеефеката 

допунскенаставе 

 

 

За 10% смањен  број 

ученика укључених 

у допунску наставу 

због побољшања 

успеха 

Прикупљање података о броју 

ученика који похађају допунску 

наставу из одређеног предмета 

Тимски рад у планирању 

допунске наставе ради 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

100% 
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 унапређења 

Праћење броја ученика   

на часовима допунске наставе 

током године и успеха ученика 

Састављањеизвештаја о 

постигнутим 

променама 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Обележавање  

значајних 

датума,манифестација 

и других културних, 

хуманитарних и 

спортских активности 

у школи 

 

 

Преко 80% ученика 

узима учешће у 

различитим 

активностима у 

школи и ван ње. 

Повећана 

мотивација ученика 

за учешће у животу 

школе 

Тим за ваннаставне активности 

израђује план 

Организовање 

Разноврсних активности ученика 

у школи и ван ње(Дечја 

недеља,Дан 

школе,Св.Сава,спортске 

активности,изложбе,посете..) 

Писање годишњег извештаја 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

100% 

 

Спровођење програма 

професионалне 

оријентације за 

ученике од 7. до 8. 

разреда 

 

 

Ученици од 7.до  

8 .разреда су 

обухваћени 

програмом 

професионалне 

орјиентације и 

оснажени  у 

препознавању 

будућих занимања 

Едукација одељенских 

старешина 7. и 8.разреда о 

пројекту 

„Професионална оријентација на 

преласку у средњу школу“ 

Реализација програма 

професионалне оријентације  кроз 

програме одељенске 

заједнице,радионице  и сарадњу 

са средњим школама 

Израда извештаја 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

50% 
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Реализација 

задатака за овај 

развојни циљ 

предвиђена је 

за:  

Континуирано 

2013-2018 

 

У школској 

2017/2018. 

задаци су 

реализовани 

:  

 

Делимично 

 

Активности 

на 

достизању 

овог циља:  

 

 

Циљ није у 

потпуности 

остварен 

Анализом 

ефеката 

усагласили 

смо се: 

 

Планиране 

активности 

делимично 

су 

реализоване 

Остале 

напомене: 

 

 

 

Председник 

актива: 

Марина 

Кривошија 

 

Чланови 

актива: 

 

 

 

 

Закључак актива за РП који се односи на ОВАЈ РАЗВОЈНИ ЦИЉ: 
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ОБЛАСТ:ЕТОС 

Развојнициљ 6 

Оплеменитипросторшколе и 

неговатиодговоранодносзапослени

х и ученикапремауређењу и 

одржавањупростора и 

окружењашколе ;  подизати свест 

свих актера школског живота о 

значају заштите човекове средине 

и одрживог развоја ;одржати 

школу безбедном средином за све.  

 

Критеријумуспеха: 

Школскиамбијент и 

непосреднаоколинасупријатанамбијент. У школи 

постоји посебан простор предвиђен за 

индивидуалне разговоре настаника,родитеља и 

ученика .Ученици, запослени, 

родитељисузадовољниизгледомшколе и дворишта.  

Ученици,запослени и родитељи учествују у 

заједничким акцијама које имају за циљ 

побољшање квалитета живота и рада у школи. 

Ученици и наставници  имају развијену свест о 

значају заштите човекове средине и одрживог 

развоја.Сви се у школском простору осећају 

безбедно. 
 

Задаци Критеријум успеха 

за задатак 

Активности за сваки задатак Актив

ност 

реализ

ована 

Задатак

остваре

н у % 

Опремитинастав

ничкиклуб 

 

 

 

 

 

 

Опремљенклубпоче

осарадом 

Наставници организују састанке 

тимова и сл. 

Разредне старешине према 

потреби обављају индивидуалне 

разговоре са ученицима 

 Наставници користе овај 

простор за дружење и размену 

искустава са часова и семинара 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

0 

Уредитикутакза

родитеље 

 

 

 

 

 

Деошколскогпросто

растављен у 

функцијукутказарод

итеље 

Наставници обављају 

индивидуалне разговоре са 

родитељима 

 Наставници са родитељима 

договарају заједничке активности 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

50% 

 

 

Организовање 

акције уређења 

школског 

простора 

 

Уређен школски 

простор 

Договорена  реализација 

уређења школског простора у 

сарадњи са родитељима 

Током шк.године 

реализоване 2 заједничке акције 

уређења школског простора 

Избор нај учионице и јавно 

промовисање исте  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

Промовисање 

заштите 

Ученици и 

наставници 

Еколошке радионице ( 

Креативна рециклажа, Рециклажа 
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човекове 

средине и 

одрживог 

развоја 

 

 

учествују у 

активностима 

којима се 

промовише заштита 

животне средине и 

одрживог развоја 

није гњаважа ) и продајна 

изложба радова 

Презентација о важности и 

значају заштите човекове средине 

Организовано 

прикупљање појединих врста 

отпада (старог папира,лименки, 

електронског отпада,батерија)  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

70% 

 

Организовање 

превентивних 

активности које 

доприносе 

безбедности у 

школској 

заједници 

 

Реализоване 

превентивне  

активности које 

доприносе 

безбедности у 

школској заједници 

Радионице на тему – Стоп 

насиљу 

Родитељски састанци на тему 

вршњачког насиља 

Презентација Ученичког 

парламента на тему школског 

насиља 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

Закључак актива за РП који се односи на ОВАЈ РАЗВОЈНИ ЦИЉ: 

 

 

Реализација 

задатака за овај 

развојни циљ 

предвиђена је 

за:  

Континуирано 

2013-2018 

 

У школској 

2017/2018. 

задаци су 

реализовани 

:  

 

Делимично 

 

Активности 

на 

достизању 

овог циља:  

 

 

Циљ није 

остварен 

Анализом 

ефеката 

усагласили 

смо се: 

 

Планиране 

активности 

делимично 

су 

реализоване 

Остале 

напомене: 

 

 

 

Председник 

актива: 

Марина 

Кривошија 

 

Чланови 

актива: 
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ОБЛАСТ : ЕТОС 

Развојнициљ 7. 

Унапредитисарадничкеодносесаокруж

ењем у циљупромоцијешколе. 

Критеријумуспеха: 

Успостављенипартнерскиодносисашколамаизокру

жења.  

Побољшанимиџшколе у очимаученика, родитеља и 

локалнезаједнице. 
 

Задаци Критеријум успеха 

за задатак 

Активности за сваки задатак Актив

ност 

реализ

ована 

Задатак

остваре

н у % 

Успоставитипартне

рскеодносесашкола

маизокружења у 

циљубратимљења 

 

Партнерствоуспоста

вљеносашколомизо

кружења 

Покретањеиницијативезабратим

љењемсашколомизокружења 

СагласностСаветародитеља, 

Школскогодбора и Општине у 

везисапокренутоминицијативом 

Успостављањеконтактасаодабра

номшколом 

Потписивањеспоразума о 

братимљењу 

Посетанаставника и 

учениказбратимљенојшколи 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

10% 

 

 

 

 

Закључак актива за РП који се односи на ОВАЈ РАЗВОЈНИ ЦИЉ: 

 

 

Реализација 

задатака за овај 

развојни циљ 

предвиђена је 

за:  

Континуирано 

2013-2018 

 

У школској 

2017/2018. 

задаци су 

реализовани 

:  

Непотпуно 

 

Активности 

на 

достизању 

овог циља:  

 

 

Циљ није 

остварен 

Анализом 

ефеката 

усагласили 

смо се: 

 

Планиране 

активности  

нису 

реализоване 

Остале 

напомене: 

 

 

 

Председник 

актива: 

Марина 

Кривошија 

 

Чланови 

актива: 
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ОБЛАСТ: РЕСУРСИ 

Развојнициљ 8 

Континуирано стучно 

усавршавање,напредовање и 

професионални развој 

наставника,стручних сарадника и 

директора 

Критеријумуспеха: 

80% остварен лични план професионалног 

напредовања и плана стручног усавршавања 

наставника ,стручних сарадника и 

директора,ојачане компетенције наставника и 

побољшан квалитет наставе;  у примени је 

Правилник стручног усавршавања установе 
 

Задаци Критеријум успеха 

за задатак 

Активности за сваки задатак Актив

ност 

реали

зован

а 

Задатак

остваре

н у % 

Израда Правилника 

стручног 

усавршавања на 

нивоу Установе 

 

 

 

 

 

 

Усвојен Правилник 

стручног 

усавршавања 

 Израда предлога Правилника 

стручног усавршавања на нивоу 

установе  

Дебата о предложеном 

Правилнику и усвајање истог   

Тим за стручно усавршавање 

сачинио годишњи план рада 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

Израда плана 

професионалног 

напредовања и 

стицања звања за 

наставника и 

стручног сарадника 

 

 

 

 

 

Сачињен план 

професионалног 

напредовања и 

стицања звања за 

наставника и 

стручног сарадника 

Разговор на састанцима 

Стручних већа 

Информисање о законским 

регулативама које се тичу 

професионалног напредовања 

Усвајање плана 

професионалног напредовања и 

стицања звања за наставника и 

стручног сарадника 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

Праћење 

остварености плана 

и ефеката стручног 

усавршавања на 

побољшање 

квалитета наставе 

Редовно се прати 

реализација плана 

стручног 

усавршавања и 

ефекти истог на 

побољшање 

квалитета наставе 

Посета часовима 

Увид у планове стручног 

усавршавања 

Анализа посећених часова 

Дискусија о ефектима стручног 

усавршавања 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

100% 

 

Израда извештаја и 

акционих  планова 

за унапређење рада 

на основу 

сопственог 

самонапредовања 

 

80% наставника 

унапређује свој рад 

на основу 

самовредновања 

Наставници упознати са 

начинима самовредновања 

 

Наставници самовреднују свој 

рад и на основу истог планирају 

свој рад 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

70% 

 

Реализација 80% наставника Планирање огледних/угедних   
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огледних/угедних 

часова наставника 

као промоција 

унапређења наставе 

и напредовања у 

звању 

 

реализује 

огледне/угледне 

часове 

 

часова 

Реализација огледних/угедних 

часова 

Анализа огледних/угедних 

часова 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

Реализација 

акредитованих 

семинара за 

повећање 

компетенција 

запослених и  

примена у настави 

 

Сви предвиђени 

семинари су 

реализовани 

Наставници планирају учешће 

на акредитованим семинарима 

Сачињена листа акредитованих 

семинара по исказаним 

потребама наставника 

Обезбеђивање материјалних 

средстава за реализацију 

семинара 

Реализација семинара уз 

присуство наставника 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

Закључак актива за РП који се односи на ОВАЈ РАЗВОЈНИ ЦИЉ: 

 

 

Реализација 

задатака за овај 

развојни циљ 

предвиђена је 

за:  

Континуирано 

2013-2018 

 

У школској 

2017/2018. 

задаци су 

реализовани 

:  

Делимично 

 

Активности 

на 

достизању 

овог циља:  

 

 

Циљ је 

остварен 

делимично 

Анализом 

ефеката 

усагласили 

смо се: 

 

Планиране 

активности у 

делимично 

су 

реализоване 

Остале 

напомене: 

 

 

 

Председник 

актива: 

Марина 

Кривошија 

 

Чланови 

актива: 
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ОБЛАСТ: РЕСУРСИ 

Развојнициљ9 

Подизање квалитета наставе 

опремањем простора за рад и 

коришћењем материјално-

техничких ресурса,као и ресурса 

локалне средине у функцији 

остваривања циљева наставе и 

побољшање здравствено-

хигијенских услова школе 

Критеријумуспеха: 

За 40% побољшан кавлитет наставе опремањем 

учионица и коришћењем набављених материајно-

техничких ресурса,као и 80% побољшани 

здравствено-хигијенски услови рада школе 

Задаци Критеријум 

успеха за 

задатак 

Активности за сваки задатак Актив

ност 

реализ

ована 

Задатак

остваре

н у % 

Уређење зелених 

површина 

 

 

 

 

 

 

Побољшан 

изглед 

непосредне 

околине школе и 

школско 

двориште 

Покренута и успешно 

спроведена иницијатива о 

уређењу зелених површина, 

направљен списак потребних 

материјала. 

прикупљене понуде за набавку 

потребног материјала 

извршен избор најповољније 

понуде 

Извршена набавка материјала и 

радови на уређењу зелених 

површина 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

10 

Опремање 

рачунарског 

кабинета 

 

 

 

 

Рачунарски 

кабинет 

опремљен 

Сачињена процена стручног 

лица о потрбама школе за 

рачунарским кабинетом 

направљен списак потребног 

материјалс(опреме): 

прикупљање понуде за набавку 

потребног материјала(опреме); 

извршен избор најповољније 

понуде 

извршена набавка и постављање 

рачунара 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

10 

Опремање 

наставничког 

клуба 

 

 

 

 

 

Наставнички 

клуб почео са 

радом 

Сачињена процена стручног 

лица о потребама школе за чајном 

кухињом 

направљен списак потребног 

материјала 

прикупљене понуде за набавку 

потребне опреме 

извршен избор најповољније 

 
 

 

 

 
 

 
 

0 
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понуде 

извршена набавка и постављање 

опреме за чајну кухињу 

 

 

 
 

 

 

Осавремењавање 

наставних 

средстава и учила 

 

 

Школа 

располаже 

савременим 

наставним 

средствима и 

училима 

Сачињена процена стручног 

лица о потребама школе за 

набавку наставних средстава 

направљен списак потребних 

наставних средстава и учила 

прикупљене понуде за набавку 

наставних средстава и учила 

извршен избор најповољнијих 

понуда 

извршена набака потребних 

наставних средстава и учила 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

Опремање 

простора за 

индивидуалне 

разговоре са 

родитељима 

 

 

Опремљен 

простор за 

индивидуалне 

разговоре са 

родитељима 

Сачињена процена стручног 

лица о опремању простора за инд. 

раз. са родитељима 

направљен списак потребног 

материјала 

прикупљене понуде 

извршен избор најповољније 

понуде 

извршени радови,набавка и 

опремање простора за 

индивидуалне разговоре са 

родитељима 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

Компјутер у 

свакој учионици 

Свака учионица 

има рачунар 

Сачињена процена стручног 

лица о потребама школе о 

постављању компјутера у сваку 

учионицу 

направљен списак потребне 

опреме 

прикупљене понуде за набавку 

опреме 

извршен избор најповољније 

понуде 

извршено опремање учионица 

компјутерима 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

10% 
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Закључак актива за РП који се односи на ОВАЈ РАЗВОЈНИ ЦИЉ: 

 

 

Реализација 

задатака за овај 

развојни циљ 

предвиђена је 

за:  

Континуирано 

2013-2018 

 

У школској 

2017/2018. 

задаци су 

реализовани 

:  

 

Непотпуно 

 

Активности 

на 

достизању 

овог циља:  

 

 

Циљ није 

остварен 

Анализом 

ефеката 

усагласили 

смо се: 

 

Планиране 

активности  

нису 

реализоване 

због 

недостатка 

финансијских 

средстава 

Остале 

напомене: 

 

 

 

Председник 

актива: 

Марина 

Кривошија 

 

Чланови 

актива: 

 

 

 

 

 

 

 



   Извештај о раду                                           ОШ  ''Десанка Максимовић''  Ваљево 

188 

 

20.ПРИЛОГ:.ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ У ОШ“ДЕСАНКА 

МАКСИМОВИЋ“ ВАЉЕВО   шк. 2017/18. год. 

 

 

20.1.ПРОГРАМИРАЊЕ 

 1.1.ЕВРОПСКА НЕДЕЉА ПРОГРАМИРАЊА - EUROPE CODE WEEK  

Наша школа већ две године учествовује у обележавању Европске недеље 

програмирања организовањем разних радионица и предавања са циљем да се 

ученицима што више приближи програмирање, примена информационих технологија, 

информатичка знања и вештине. Радионице реализују наставници наше школе, 

ангажујемо и предаваче  са стране, а идеја је да као предаваче укључимо родитеље 

ученика који имају искуства са програмирањем и бивше ученике. 

 

1.2.ЧАС ПРОГРАМИРАЊА - HOUR OF CODE  

У децембру месецу наша школа учествује у обележавању светске манифестације под 

називом „Час програмирања“ (енг. „Hour of Code“) која помаже да ученици почну да 

уче програмирање.  Ученицима различитих предзнања, чак и онима који немају 

никакво предзнање, је на располагању активност једног часа програмирања, кроз коју 

могу да науче основе програмерског размишљања и да заволе програмирање. 

Активности и упутства за учење су ученицима и школама доступни и током целе 
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године, па могу наставити да уче програмирање на светском 

порталу https://hourofcode.com/us и после првог часа одржаног у оквиру активности 

 „Сат програмирања“. 

У обележавању манифестације учествовују ученици седмог и осмог разреда. За све 

ученике који су савладали квизове у Сату програмирања омогућена је додела 

сертификата, као потврда успешности и признање за учешће у догађају. 

 

 

 

 

 

 

https://hourofcode.com/us
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1.3.ПРОГРАМИРАЊЕ mBOT РОБОТА 
 

Наставници наше школе, који су учествовали у пројекту Битка за знање, одлучили су 

да од ове године за потебе кодирања користе mBot роботе, који су добијени као 

донација од Фондације Фонд Б92, преко пројекта Битка за знање. Наставници су 

настојали да анимирају што већи број ученика да у недељи кодирања у контакту са 

роботима и програмом за кодирање mBlock освесте потребу за учењем програмских 

језика и паметном употребом нових технологија. 

Ученици су упознати са значајем манифестације „Европска недеља кодирања“, 

начинима како се обележава, дигиталним вештинама, укључујући и програмирање за 

различите циљне групе и о потреби да се програмирање изучава у основној школи. 

Реализоване су радионице у којима су ученици кроз игру у програму мБлок самостално 

креирали програме за кретање mBot робота. Представљен им је и програм Shrech, и 

објашњено да је mBlok Скречов програм који има  додатну могућност за програмирање 

mBot робота. 

У реализацији ове манифестације учествовали су ученици петог, седмог и осмог 

разреда, наставници Биљана Арсенић, Зоран Вићентијевић, Ивана Пецикоза и Снежана 

Јовановић.  

 

 

Имајући у виду да је неколико ученика у претходном периоду учествовало на онлајн и 

офлајн обукама програмирања може се сматрати да је прошлогодишња манифестација 

уродила плодом. Очекујемо да ће се број ученика заинтересованих за програмирање 

сваке године повећавати.  
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1.2.ИНТЕРАКТИВНА ТАБЛА И ПРОГРАМ ЗА РАД НА ИНТЕРАКТИВНОЈ 
ТАБЛИ 
 

У оквиру стручног усавршавања у установи одржана је стручна презентација са 

темом Интерактивна табла и програм за рад на интерактивној табли. 

Наставницима разредне и предметне наставе, коришћење интерактивне табле у 

настави, представила је наставница информатике Снежана Јовановић. 

Циљ предавања је био подизање информатичке културе међу запосленима у школи и 

оспособљавање за праћење и примену образовних технологија. Образовне технологије 

доприносе остваривању циљева и задатака  образовања и васпитања и унапређивању 

образовно-васпитне праксе. 

 

Присутни наставници су били веома активни у дискусији и пуни идеја за 

коришћење интерактивне табле у  настави. 

  ..  

 

 
 

 

 

http://osdesankava.edu.rs/?attachment_id=2724
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1.3.ПОНАШАЊЕ НА ИНТЕРНЕТУ И ЕЛЕКТРОНСКО НАСИЉЕ 
 

Радионицу са темом Правила понашања на Интернету и електронско насиље, на 

часу одељењског старешине реализовала је наставница информатике Снежана 

Јовановић са ученицима одељења 7-3. 

Циљ радионице је био да ученици схвате важност безбедног понашања на 

Интернету, да се оспособе за безбедно коришћење Интернета,  да схвате шта је 

електронско насиње,  како да се заштите и да усвоје правила понашања на Интернету. 

Након мотивације ученика кроз разговор о врстама и средствима електронске 

комуникације, као и начинима комуникације, ученици су попунили улазну анкету.  

У групама су претраживали Интернет и кључне чињенице бележили на 

папирима у боји које су залепили на таблу и направили мапу ума. Представници група 

су презентовали своје радове. 

У завршном делу часа заједнички су одгледали, а затим коментарисали 

промотивни спот Бирај речи – хејт спречи. Након тога су попунили евалуациони 

упитник.  

Мотивација ученика анкетом је била на високом нивоу. Посебно треба истаћи 

ефикасност групног рада који је за резултат имао израду мапе ума. Од изузетног 

значаја јесте да су задаци за групе били добро испланирани и да су се надовезивали 

један на други. Сам час је био осмишљен тако да је активност ученика била на 

завидном нивоу и да се препознала усвојеност планираних садржаја. 

На родитељском састанку ученици су ову тему презентовали својим 

родитељима, а са педагогом и психологом договорено је да ову тему презентују заједно 

са представницима ученичког парламента и ученицима петог и шестог разреда у 

оквиру вршњачке едукације.  

Направљен је пано на коме се налазе информације о томе коме се све може 

обратитити у случају насиља. 

Коме се обратити у случају насиља уопште, па и електронског? 

 Родитељима 

 Одељењском старешини 

 Стручној служби школе 

 Директору 

 Школском полицајцу 

 Тиму за заштиту ученика од насиља 
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 МУП-у Србије на број 192 

 Центру за социјални рад 

 Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности -

www.poverenik.rs 

 Тужилаштво за борбу против високотехнолошког криминала -

www.beograd.vtk.jt.rs 

 СОС број за пријаву насиља у школама 0800 -200 -201 

 

1.4.РАДИОНИЦА КАЛИГРАФИЈЕ 

 

Ђаци Основне школе „Десанка Максимовић“ имали су прилику да се кроз 

радионицу калиграфије, која је организована у оквиру верске наставе, упознају са 

настанком писмености и самог језика. Дипломирани филолог Дарен Миливојевић на 

веома занимљив начин показао је ђацима како су се писала слова некада и на којим 

материјалима. Ученици су могли уз помоћ писаљки од трске и туша да пишу слова и 

тако и сами стекну искуство о томе како је писање некада изгледало.  Радионица је 

трајала четири недеље тј. четири часа, тако да су на крају ђаци сами писали своје 

радове и онда  их излагали. Ђаци су веома заинтересовани за калиграфију тако да 

постоји идеја да се једна слична радионица организује и у другом полугодишту. 

 

 

 

 

http://www.poverenik.rs/
http://www.beograd.vtk.jt.rs/
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1.5.ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ''НАШЕ МАЛО НЕКОМ ЗНАЧИ МНОГО'' 
У нашој школи постоји једна лепа акција, а то је да својим вршњацима који су у 

тешком материјалном стању ђаци наше школе праве Божићне пакетиће. Акција је 

почела да се реализује од пре четири године у овиру Верске наставе, да би затим 

постала акција на нивоу целе школе. Оно што је специфично код ње јесте да су сами 

ђаци наредне године преко Ђачког парламента преузели сами да  је организују уз 

помоћ вероучитеља и других чланова школе. Акција је имала великог успеха што 

потврђују и резултати акције, тако да се сваке године скупи по сто пакетића, који се не 

поделе само у нашој школи, већ и у другим посебно по сеоским школама тамо где је 

најпотребније. Пакетићи су слати у школе у Мионици, Драчићу, Поћути, Лесковицама, 

Пецкој и другим. Акцију су пропратили и ваљевски медији, лист Напред, ваљевске 

телевизије итд. 

 
 

 

1.6.НОВОГОДИШЊЕ РАДИОНИЦЕ КРОЗ ПРОЈЕКТНУ НАСТАВУ 
 

Новогодишње радионице свих одељења петих и шестих разреда реализоване су 

у првом полугодишту  кроз пројектну наставу из предмета Техника и технологија у 

оквиру наставне теме РЕСУРСИ И ПРОИЗВОДЊА. Пројектни задатак  у оквиру теме  

бавио се Рециклажом и  израдом  новогодишњих украса од рециклираног материјала 

(папира, стакла, метала и пластике). Свако одељење је прошло пројектне фазе од: 

упознавање важности заштите човекове околине и рециклаже, истраживање и 

проналажење идеја на Интернет сервисима , представљање идеја и планова за радове, 

прикупљање и набавка материјала за радове,  реализација радова у оквиру група и 
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презентација радова кроз изложбену поставку свих одељења петог и шестог разреда. 

Пројектни задатак је обуватио 14 часова и успешно је реализован кроз изложбену 

поставку на радост ученика и предметних наставника Биљане Арсенић и Зорана 

Вићентијевића. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДЕСАНКА 

МАКСИМОВИЋ“ У ВАЉЕВУ ЈЕ РАЗМАТРАН НА СЕДНИЦИ 

НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА ШКОЛЕ  ______________ ГОДИНЕ ГДЕ ЈЕ 

ЗАКЉУЧЕНО ДА СУ ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ ЗА ШК 2017/2018. ГОДИНУ 

РЕАЛИЗОВАНИ УСПЕШНО И ДА ЈЕ ОСТВАРЕНИ УСПЕХ УЧЕНИКА 

ЗАДОВОЉАВАЈУЋИ. 

 

 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДЕСАНКА 

МАКСИМОВИЋ“ У ВАЉЕВУ УСВОЈЕН ЈЕ НА СЕДНИЦИ ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА _____________ ГОДИНЕ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број-________      Директор школе: 

____________ год.     _________________ 

Ваљево       Ненад Михаиловић 
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На основу чл. 119. став 1. тачка 2. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017 и 27/2018-др.закон ) и чл 52. 

Статута Oсновне школе „Десанка Максимовић“ у Ваљеву,  

Школски одбор на седници одржаној на дан ___________ године донео је  
 

 

 

 

 

О Д Л У К У 

 

 
 

Усваја се у целости Годишњи извештај о раду основне школе 

„Десанка Максимовић“ у Ваљеву за школску 2017/2018. годину.  

 

Донет је у складу са Годишњим планом рада школе, Развојним 

планом и Школским  програмом.  

 
 

 

 

 

 

 

ШКОЛСКИ ОДБОР ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ В А Љ Е В О 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бр.-__________     Председник Школског одбора 

_____________ год    _________________________ 

Ваљево       Гајић Миливој 

 

 


