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                                 РЕЧ ДИРЕКТОРА 

 

Покушавајући да на најкраћи начин представим рад наше школе, коју краси 

дугогодишња традиција, навешћу само најважније аспекте рада у претходној школској 

години.  

➢ Равномеран развој образовних и васпитних компоненти. 

➢ Подстицање интелектуалног, физичког, моралног, духовног и естетског 

развоја , уз поштовање индивидуалних карактеристика личности сваког 

ученика. 

➢ Развијање свести о сопственом националном идентитету и важности очувања 

културне баштине, у којој су прихваћене општецивилизацијске вредности као 

што су толеранција, поштовање људских права и деловање на демократским 

принципима. 

➢ Оспособљавање за живот у мултикултураном окружењу, подстицање на 

активан и креативан живот, уз јачање личне одговорности према друштвеној 

заједници и околини. 

➢ Висока безбедност ученика и свих запослених. 

➢ Праћење потреба ученика и запослених. 

➢ Функционалност и осавремењавање наставе уз побољшавање услова рада. 

➢ Развијање сколоности ка тимком раду, перманентном образовању и 

усавршавању. 

➢ Стално пружање подршке ученицима у наставним и ваннаставним 

активностима. 

➢ Неговање знања, солидарности, одговорности. 

➢ Међусекторска сарадња са институцијама и организацијама у локланој 

средини и шире. 

➢ Учешће у локалним, националним и међународним пројектима. 

➢ Остварена међународна сарадња уз мобилност ученика и наставника. 

➢ Занимљива, динамична и подстицајна атмосфера за учење и рад. 

➢ Слободна и конструктивна сарадња на релацији школа-родитељи. 

➢ Професионализам и ангажованост наставника у раду са ученицима и у 

стручним органима школе. 

➢ Уважавање и поверење од стране руководећих и саветодавних органа школе. 

➢ Самокртитичност и реалност у сагледавању целокупног стања у школи од 

стране запослених. 

➢ Жеља за просперитетом и напретком у свим областима рада школе. 

➢ Обезбеђивање донација из различитих извора. 

 
Наведен је само део наших ангажовања,  иницијатива, стремљења, мотива, идеја... 

Част је, привилегија и велика одговорност налазити се на челу установе, као што 

је Основна школа „Свети Сава“.  

 Извештај о раду школе у школској 2017/2018. години, детаљно описује све 

спроведене наставне и ваннаставне активности. 

 Свим ученцима и запосленима у школи, честитам успешан завршетак школске 

2017/2018. године,  са жељом да у наредном периоду напредујемо и постижемо још боље 

резултате на свим пољима наших ангажовања. 

                         Маргарета Секуловић, директор
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1.УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 

     Годишњи план рада школе представља основни радни инструмент и документ, којим 

се обезбеђује синхронизована, рационалана и ефикасно организована делатност свих 

учесника у раду на реализацији образовно-васпитних и ваннаставних активности у току 

једне школске године. ГПР-ом се утврђује организација и динамика остваривања 

образовно-васпитних и ваннаставних активности, одређују њихови носиоци, обезбеђује 

праћење остваривања циљева и задатака, као и евалуација стручних, руководећих, 

управних и саветодавних органа школе. ГПР, као најважнији школски документ у једној 

школској години, био је израђен на основу свих важећих закона и правилника у области 

образовања и Статута школе.Извештај о остваривању Годишњег плана рада за школску 

2017/2018. годину сачињен је на основу извештаја свих учесника у процесу образовања 

и васпитања. Конципиран је тако да о сваком поглавњу ГПР-а постоји извештај о 

реализацији истог, поштујући редослед планираних активности. Треба нагласити да је 

реализација активности базирана, у првом реду, на испуњавање циљева образовања и 

васпитања ученика и полазника. 

 

ПРИМАРНИ ЗАДАЦИ ШКОЛЕ  у школској 2017/2018. години 

    Примарни задаци, који су реализовани  у текућој  школској години, одређени су према 

усвојеним школским документима: Школски развојни план (2017-2022), Извештај о раду 

школе у школској 2016/2017. години, Извештај о реализацији Акционог плана у оквиру  

Самовредновања  рада школе за школску 2017/18. Годину. Они се темеље на 

резултатима добијеним у оквиру самовредновања и показатеља кроз извештаје, 

записнике, спроведене анкете, резултате  на завршном испиту и тестовима.Примарни 

циљеви су издвојени издве области вредновања:Настава и учење и Постигнућа ученика. 

Поред наведеног и стручно усавршавање наставника и неговање професионализма је 

један о примарних задатака школе. Детаљнија анализа реализације примарних циљева 

обухваћена је Извештајем о самовредновању рада школе.  

 

2. УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

 
     Материјално-техничка опремљеност школе, одговарајућа структура наставног кадра и 

педагошке службе, постојање управе школе, административне, техничке службе и 

радника на пословима припремања ужине и одржавање хигијене, чинили су полазну 

основу за постојање и рад школе.  

     Настава се реализује у централној школи у Пожаревцу, као и у три издвојена 

одељења: у Ћириковцу, где се реализује редовна наставна за ученике од првог до 

четвртог разреда и у КПЗ Забела и КПЗ за жене у Пожаревцу за полазнике. 

    Поред наведеног, за потпуно остваривање циљева и задатака васпитно-образовног 

рада школе од великог значаја је и сарадња са школском управом, локалном 

самоуправом, социјална структура родитеља, ученика и полазника, као и низ 

субјективних и објективних околности. 
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2.1. УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈОЈ ШКОЛА РАДИ 
 

     Школа је остварила друштвену функцију и афирмисала свој рад сарадњом и 

узајамном повезаношћу са друштвеном средином. Школа је сарађивала са месним 

заједницама,организацијама,предузећима,институцијама,друштвима,агенцијама.Посебно 

успешна сарадња остварена је са школском управом, градском управом,основним и 

средњим школама са територије Града Пожаревца и са Казнено-поправним заводима за 

жене у Пожаревцу и Забели.  У овој школској години остварена је и међународна 

сарадња са школом  „Леон Штукељ“ из Марибора,Словенија и са Основном школом 

„Рошија“ из места Рошија, које се налази у близини града Сибиуа у Румунији. 

Значајан аспект рада у афирмацији школе постигнут је кроз културну и јавну делатност, 

наступима ученика на приредбама поводом Дана духовности, Дана школе, у оквиру 

Фестивала младих,  приликом обележавања Дана ослобођења Ћириковца,обележавања 

Дана здраве хране, Светског дана дечје књиге, организацијом смотре „Све боје знања“, 

„Дечје пијаце“ ... Треба истаћи и низ реализованих активности у оквиру  међународног 

пројекта „Еко-школе“ и пројкета „Културна традиција у савременом добу“. 

Културна и јавна делатност ученика наше школе остварена је и кроз организацију 

драмских представа  „Риба на дрвету“  „Машин мир“,док је део ликовног и литерараног 

стваралаштва презентован на школским изложбама.  

Редовно медијско представљање школе у локалним новинама, на радио и телевизијским 

станицама омогућило је широј друштвеној јавности да буде упозната са свим значајним 

догађајима у школи. Тематске изложбе редовно су постављане у просторијама школе. 

Издвојено одељење у Ћириковцу, уређивано је редовно, на врло креативан и допадљив 

начин, радовима ученика уз ангажовање и залагање учитеља. 

     Ученици наше школе учествовали су на такмичењима, смотрама, саборима, 

конкурсима, радионицама, у пројектима, спортскикм манифестацијама...Школа је била 

домаћин општинског и окружног такмичења из биологије и књижевности-књижевне 

олимпијаде, чиме је остварена сарадња са школама са територије Града Пожаревца и 

Браничевског округа. 

   Важно место у афирмацији рада школе има и сарадња са родитељима, остварена кроз 

рад Савета родитеља, родитељске састанке и индивидуалане разговоре . 

Сарадња са школским одбором, као органом управљања, огледала се у редовном 

одржавању састанака, обавештавању чланова, доношењу и спровођењу донетих одлука.   

  Значајно место у раду школе заузима сарадња са Градском управом града Пожаревца. 

Градска управа финансијски је подржавала многобројне школске активности, редовно 

обезбеђивала средства за материјалне трошкове и инвестициона улагања и пружала 

подршку при учешћу школе у међународним пројектима (сарадња са школама из 

Словеније) и пројектима који се финансирају из других извора. Посебан вид сарадње 

представља сарадња са просветном инспекцијом и другим инспекцијским службама.  

  Посебно треба истаћи сарадњу школе са Школском управом Пожаревац, која 

представља спону између школе и Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

Школски сајт(www.ossvetisvapo.edu.rs) и 

сајт новинарскесекције(http://svetisavapo.wordpress.com), Извештај о остваривању 

годишњег плана рада школе, имају за циљ да информишу ученике, родитеље и ширу 

друштвену заједницу о раду школе и активностима које спроводимо. 
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2.2. ПРОСТОРНИ, МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И КАДРОВСКИ УСЛОВИ 

РАДА ШКОЛЕ 

2.2.1. ШКОЛСКИ ПРОСТОР 

Школски простор централне школе у Пожаревцу чине три објекта различитих 

капацитета, опремљености, стања и потреба за одржавањем. Последњих година услови 

рада у школи су значајно побољшани захваљујући средствима из буџета Града 

Пожаревца, средствима родитеља и учешћем школе у пројектима. 

 Најзначајнија инвестициона улагања у школској 2017/2018. години које треба 

поменути су: замена дрвених прозора и браварске столарије на школској трпезарији, 

замена унутрашњих врата на учионицама и свим просторијама у централној школској 

згради и израда ограде у издвојеном одељењу у Ћириковцу ( 976.764,00 +1.321.920,00 + 

1.801.800,00) , што укупно за инвестиције износи 4.100.484,00 динара. У циљу 

повећавања безбедности и заштите школске имовине средствима из Фонда превентиве 

„Дунав осигурања“ у износу од 96.780,00 динара уведен је видео надзор у издвојеном 

одељењу у Ћириковцу. ЈП „ЕПС Србија“ донирало је школи средства у износу од 

740.000 00 динара за набавку 60 столица и 30 клупа, чиме су опремљене две учионице и 

набавку ормарића за учионице млађих разреда740.000.У циљу побољшања услова рада и 

повећања удобности радног простора извршено је кречење три учионице, средствима 

родитеља, уз ангажовање наставника школе. Постављена је тенда од лексана на улазу у 

централну школску зграду. Извршена је санација водоводне мреже, додатним 

средствима која је обезбедила локална самоуправа. Увођење интернета и „покривање“ 

учионица безжичним интернетом омогућено је донацијом предузећа „Поповић и 

синови“ у износу од 100.000,00 динара.   

Треба наглсити да се у издвојеним одељењима у КПЗ Забела и КПЗ за жене 

Пожаревац, настава реализује у учионицама, које просторно одговарају броју полазника, 

али је неопходно улагање у њихову техничку и дидактичку опремљеност. 

 

2.2.2. НАСТАВНА СРЕДСТВА 

Школа располаже већим бројем различитих наставних средстава. Квалитет и 

квантитет наставних средстава варира у зависности од наставних области. У просеку се 

креће између 50% и 60 % од потреба наставе. Наставна средства и дидактички материјал 

набављани су протеклих година у складу са могућностима школе и исказаним 

приоритетима наставника и учитеља. У школи постоји већи број визуелних наставних 

средстава, као што су зидне  слике, дијаграми, шеме, графофолије, модели... 

Опремљеност визуелним наставним средствима је нешто боља за предмете Хемија и 

Биологија. Опремљеност средствима за наставу физичког васпитања потпуно 

задовољава потребе наставе. 

Кабинет за информатику, опремљен  рачунарима, и дигитална учионица у 

централној школи и издвојеном одељењу у Ћириковцу, коришћени су у току протекле 

школске године за потребе наставе, али је неопходна репарација опреме, како би били 

испуњени сви захтеви наставног процеса. 

У настави појединих предмета користе се књиге  и стручна литература смештена у 

школској библиотеци. У мултимедијалној учионици налази се интерактивна табла, која 

није довољно искоришћена у реализацији наставе млађих и старијих разреда. 

2.3. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

Наставу је у школској 2017/2018. години реализовало 46 наставника. 

У млађим разредима наставу је реализовало 14 учитеља (11 професора разредне 

наставе и 3 наставника разредне наставе). Поред учитеља наставу у млађим разредима 
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реализовала су четири професора енглеског језика и један вероучитељ (у млађим и 

старијим разредима), што укупно чини 19 наставника.  

Рб Име и презиме ССС Разред и одељење 

1. Сузана Петровић VII 1/1 

2. Јасна Јанковић VII 1/2 

3. Слободанка Ребрача VII 1/3 

4. Биљана Благојевић VII 2/1 

5. Слађана Благојевић VI 2/2 

6. Миља Милојевић Стоиљковић VII 2/3 

7. Марија Калинић VII 2/4 

8. Мирјана Стојиловић VII 3/1 

9. Славица Стојановић VII 3/2 

10. Славица Милановић VI 3/3 

11. Марина Стоилков VII 3/4 

12. Јасмина Крајић VII 4/1 

13. Драгана Илић VI 4/2 

14. Оливера Симић VII 4/3 

15. Ивана Стевановић-енглески језик VII Ћириковац 

16. Михајло Тошић-енглески језик VII Ћириковац 

17. Јелка Вучинић-енглески језик VII млађи разреди у центр. школи 

18. Сања Илић-вероучитељ VI сви млађи разреди 

19. Душанка Ивковић VII Ћириковац 

Наставу је од петог до осмог разреда реализовало 28 наставника, од чега 22 са високом 

стручном спремом и 6 са вишом стручном спремом.Стање на крају школске 2017/2018.  

Рб Име и презиме ССС Предмет ОС 

1. Слободан Јотић VII Српски језик 7/2 

2. Анђелка Стефановић VII Српски језик 8/3 

3. Александар Дукић VII Српски језик - 

4. Весна Чепкеновић VI Математика 6/1 

5. Јелена Марковић VII Математика 7/4 

6. Светлана Гојак VI Математика  

7. Оливера Илић VII Енглески језик 5/2 

8. Душанка Ивковић VII Енглески језик - 

9. Михајло Тошић (замена Иване 

Петровић) 

VII Енглески језик - 

10. Татјана Дешић VII Шпански језик - 

11. Милена Вујчић (замена Сање 

Манић ) 

VII Француски језик - 

12. Даница Гаралејић VII Географија - 

13. Слободан Микшић VII  Грађ. вас - 

14. Живојин Ивковић VII Историја - 

15. Петар Пантић VII Историја  

16. Славица Филиповић VII Биологија 8/2 

17 Биљана Дамњановић VII Биологија 5/2 

18. Невена Јацић VII Физика - 

19. Јелена Станојевић VII Хемија 7/1 

20. Драган Грујић VII Тех. и инф. образов 5/1 

21. Драгана Обрадовић Миливојевић VII Техничко и инф. обра 8/1 
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22. Ерол Ђурић VI Ликовна култура - 

23. Светлана Чолић VI Ликовна култура - 

24. Весна Миленковић VII Музичка култура 6/3 

25. Синиша Станојевић VI  Физичко васпитање 7/3 

26. Саша Миловановић VII Физичко васпитање 6/2 

27. Паулина Милић VI Инфор. И рачунарство - 

28. Караџић Иван VII Географија - 

У одељењу ученика са посебним потребама наставу је изводио један дефектолог са 

високом стручном спремом, Гордана Митић. 

У основном образовању одраслих наставу је реализовао Тим за основно образовање 

одраслих,  16 наставника, 14 са високом стручном спремом и два са вишом стручном 

спремом, а координацију рада обављала је андрагошки асистент Душица Ковачевић. 

Настава за полазнике реализована је у централној школи и два издвојена одељења: у 

мушком и женском затвору.У протеклој школској години, наставу је углавном 

реализовао стручно оспособљен кадар, изузев наставе физике (100%) и мањег броја 

часова математике (20)  и информатике и рачунарства (75%).   

Школом је руководила директорка, Маргарета Секуловић радећи на пословима 

утврђеним Законом, Статутом и Годишњим планом рада школе. Помоћник директора, 

Драган Грујић, са 50 % ( у складу са Правилником о финанасирању),држао је наставу  

технике и технологије и информатике и рачунарства  ученицима  петог разреда. 

Школски педагог, Светлана Спасић бавила се пословима везаним за ученике, 

унапређивањем наставе и вананаставних активности и инструктивно-педагошким радом. 

Послове библиотекара обављале су Слађана Којић (обављала је и послове учитеља првог 

циклуса за полазнике у централној школи), Ана Косановић (обављала је и послове 

учитеља првог циклуса за полазнике у Забели) Марија Марковић (обављала је и послове 

наставника српског језика за полазнике) и Марија Митровић (обављала је и послове 

учитеља првог циклуса за полазнице у женском затвору) 

Администартивно-финанасијске послове обављао је секретар, Анна Гацо Стјеповић, 

која је заменила  Милицу Мирковић (породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге 

детета), а након њеног одласка на боловање, послове секретара обављала је  Јована 

Јанковић, дипломирани правник;  шеф рачуноводства, Владимир Радовановић, 

струковни економиста  и Велимир Јоксимовић, благајник. 

Припремање ужине за ученике у преподневној и поподневној смени обављале су две 

куварице, Данијела Димић и Бранка Милошевић. Одржавање школског инвентара и 

ситније поправке, као и оджавање зелених површина у школском дворишту поверено је 

домару школе, Далибору Стевановићу. Осам помоћних радника: Бобан Андрејић, Јелица 

Бегић, Слађана Василева, Савка Мирковић, Славица Ђокић, Јасна Видановић и Санела 

Живановић  бринуло се о хигијени свих просторија и школског дворишта, од којих је 

један помоћни радник, Драгана Ђорђевић, у издвојеном одељењу у Ћириковцу. 

У школској 2017/2018. години у пензију су отишла два радника, Зоран 

Тривић,професор историје и Велимир Јоксимовић, административно-финансијски 

радник. Треба напоменути да су промене наставног и ваннаставног кадра уследиле и 

због одласка и доласка појединих запослених на трудничко, породиљско и одсуство са 

рада ради неге детета или боловања. 

Привремено одсутни радници-стање на крају школске године: 

Име и презиме ССС Предмет 

Оливера Симић (трудничко) VII Професор разредне наставе 

 Сања Манић(породиљско) VII Француски језик 

Бета Вучковић (породиљско) I Помоћни радник 
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Ивана Петровић (породиљско) VII Енглески језик 

Анна Гацо Стјеповић(породиљско) VII Секретар 

Јасмина Крајић (боловање преко 30 

дана) 

VII Професор разредне наставе 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 
 

 Општа организација живота и рада школе  подразумева целокупну организацију 

рада и  стварање оптималних  могућности и услова за успешну реализацију образовно-

васпитних циљева и задатака у самој установи и интеракцију са друштвеном средином. 

Нашу школу чини:централна школа у Пожаревцу: настава за ученике од првог до осмог 

разреда;настава за ученике са тешкоћама у учењу и развоју;настава за полазнике у 

оквиру основног образовања одраслих; издвојено одељење школе у Ћириковцу-настава 

за ученике од првог до четвртог разреда; издвојена одељења школе у КПЗ Пожаревац 

Забела и КПЗ за жене у Пожаревцу . 
 

3.1. БРОЈ И СТРУКТУРА УЧЕНИКА И ПОЛАЗНИКА  ПО РАЗРЕДИМА И                

ОДЕЉЕЊИМА И ЦИКЛУСИМА 

У школској 2017/2018. години формирано је укупно 37 одељења: 14 одељења ученика 

млађих разреда, 13 одељења старијих разреда, 1 одељење ученика са тешкоћама у учењу 

и развоју и 9 одељења полазника основног образовања одраслих, од чега 4 у централној 

школи (за први и трећи циклус по једно одељење и за други циклус два одељења), 3 у 

КПЗ Забела (за сваки циклус по једно одељење) и два одељење полазница у женском 

затвору(први и трећи циклус). 
 

3.1.1. БРОЈ УЧЕНИКА И ПОЛАЗНИКА  И ОДЕЉЕЊА ПО СМЕНАМА 

 Настава је организована у две смене: преподневна од 8.00 сати и поподневна од 

14.00 сати у централној школи, док у Ћириковцу поподневна смена почиње са радом у 

13.15 сати. Једну смену (непарну) чине ученици првог, трећег, петог и седмог разреда-14 

одељења, 298 ученика. Другу смену (парну) чине ученици другог, четвртог, шестог и 

осмог разреда -13 одељења, 293 ученика. Ученици са посебним потребама наставу су 

похађали целе школске године у преподневној смени. Промена смена вршила се 

недељно. Полазници су у централној школи наставу похађали у послеподневној смени 

од 17.00 до 20.00 сати. Настава је у мушком затвору организована пре подне од 8.00 до 

12.00 , док је у женском затвору настава реализовна од 15.30 до 18. 30.  
 

3.1.2. БРОЈ УЧЕНИКА ПУТНИКА 

 На релацији Пожаревац-Ћириковац свакодневно је превоз користио 55 ученика 

од петог до осмог разреда.Превоз је користио 1 ученик  са тешкоћама у учењу и развоју 

са пратиоцем.Градски превоз користило је и 129 ученика од првог до осмог разреда, из 

удаљенијих делова града (са костолачког пута) којима је Градско веће одобрило 

коришћење градског превоза ради повећања безбедности на путу од куће до школе и 

олакшаног долажења на наставу, нарочито при лошим временским условима.Путне 

трошкове надокнађује локална самоуправа. 
 

3.1.3.ПОРОДИЧНИ И СОЦИО-ЕКОНОМСКИ ПОДАЦИ О УЧЕНИЦИМА 

 На основу података које су одељењске старешине прикупиле на почетку 

школске године од родитеља ученика, може се констатовати да највећи број родитеља 

ученика има средњу стручну спрему, већи број родитеља има само основну школу или 

су неписмени и најмање је родитеља са завршеном вишом и високом школом. 
 

ОБРАЗОВНИ НИВО РОДИТЕЉА-млађи и старији разреди  
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Легенда:НП-неписмени; ОШ-основна школа; ССС-средња стручна спрема; 

ВШС-виша стручна спрема;ВСС-висока стручна спрема 

3.1.4. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ПОЛАЗНИКА И СТРУКТУРА ПО 

РАЗРЕДИМА  И  ОДЕЉЕЊИМА  НА  КРАЈУ школске 2017/2018. године 

Разред и одељење Укупно 

ученика 
М Ж Разред  и одељење Укупно 

ученика 

 

М Ж 

1/1 27 17 10 5/1 24 12 12 

1/2 28 17 11 5/2 25 10 15 

/ / / / 5/3 21 12 9 

Цен. шк. 55 34 21     

1/3 8 4 4 / / / / 

СВЕГА 63 38 25 СВЕГА 70 34 36 

2/1 26 14 12 6/1 22 10 12 

2/2 24 13 11 6/2 22 10 12 

2/3 26 17 9 6/3 20 10 10 

Цен. шк 76 44 32 / / / / 

2/4 7 5 2 / / / / 

СВЕГА 83 49 34 СВЕГА 64 30 34 

3/1 21 9 12 7/1 24 12 12 

3/2 22 10 12 7/2 23 13 10 

3/3 21 11 10 7/3 24 13 11 

Цен. шк 64 30 34 7/4 22 10 12 

3/4 8 1 7 / / / / 

СВЕГА 72 31 41 СВЕГА 93 48 45 

4/1 28 17 11 8/1 27 11 16 

4/2 27 14 13 8/2 26 13 13 

/ / / / 8/3 27 15 12 

Цен. шк 55 31 24 / / / / 

4/3 11 4 7 / / / / 

СВЕГА 66 35 31 СВЕГА 80 39 41 

Од 1-4. разреда 284 153 131 Од 5-8. разреда 307 151 156 

 

Специјално одељење –комбиновано Издвојено одељење Ћириковац 

 
Разред Укупно М Ж Разред Укупно М Ж 

5 2 2 / 1/3 8 4 4 

6 1 1 / 2/4 7 5 2 

7 1 1 / 3/4 8 1 7 

8 2 1 1 4/3 11 4 7 

СВЕГА 6 5 1 СВЕГА 34 14 20 

 

 Укупно М Ж 

Редовна настава централна школа 557 290 267 

Редовна настава Ћириковац 34 14 20 

Укупно редовна настава 591 304 287 

Специјална одељења 6 5 1 

отац мајка 

НП ОШ ССС ВШС ВСС НП ОШ ССС ВШС ВСС 

18 120 334 43 33 38 133 337 25 36 
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Укупно редовна настава и СО 597 309 288 

Основно образовање одраслих 102 57 45 

УКУПНО У ШКОЛИ 699 366 333 
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УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ 

 

Успех ученика од другог до осмог разреда на крају школске године:одличан успех има 45%, врло добар 28%, добар успех оствaрило је 

20 % ученика и довољан 5 % ученика, што значи да је укупно позитивних 98% ученика. 

Разред понавља 0 %, а неоцењених је 1,81 % ученика, преводи се у наредни разред 0,19 %. Средња оцена школе је 4,12.  

 

У следећој табели налази се статистички приказ успеха ученика:  

 

 ПОЗИТИВАН  УСПЕХ   Свега  ПРЕВОДИ СЕ 

 

Укупно      ПОЛАЖЕ   

 

Понав- 

 

Неоце

- 

 Одли- Врло Добар  Дово- позити-        заврша-     ПОПРАВНИ 

ља 

разр.  њени 

   чан 

 добар 

       љан вних  Са 1 Са 2 ва разр. Са 1 Са 2       

 У
к
у

п
н

о
 

Бр. % Бр. % 

Бр

. % 

Бр

. % Бр. % 

Бр

. % 

Бр

. % Бр. % 

Бр

. % 

Бр

. % 

Бр

. % Бр. 

517 232 45 146 28 107 20 25 5 510 98  0 0  1  

 

0,19 511 99 4 0,77 5 0,97 0 0 6 

 

 

 

На крају школске године школу је похађало 587 ученик, од чега 275 у млађим разредима, 6 ученика у специјалном одељењу и 306 

ученика у старијим разредима, као и 102 полазника. Шест  ученика млађих и старијих разреда је неоцењено због непохађања наставе.   

64 ученика првог разреда оцењено је описно. Разред понавља шест ученика. Поправни испит у августовском року полагало је девет 

ученика. Сви ученици су са успехом положили поправни испит.               
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        УСПЕХ УЧЕНИКА 8. разреда 

 

     У школској 2017/2018. години осми разред завршио је 82 ученика. Сви ученици приступили су полагању завршног 

испита . Основну школу завршило је 83 ученика. 

Ученици осмог разреда постигли су следећи успех : одличан -23 ученик (31.50%), врло добар  28 ученика (38.36%), 

добар-15 ученика (20.55%) и довољан -7 ученика (9.59%).  

Носиоци дипломе „Вук Караџић“  (21 ученик-25.92%): 

1. Милица Живановић, 81 (посебне дипломе из српског језика и ТиО) 

2. Душан Милановић, 81(посебне  дипломе  из биологије, информатике и рачунартва и физике) 

3. Катарина Видуљевић, 81 (посебна диплома музичке културе) 

4. Теодора Ристић, 81 (посебне дипломе из биологије и ТиО) 

5. Лука Живковић, 81 (посебне дипломе из математике) 

6. Андрија Алексић, 81 (посебне дипломе из физичког васпитања) 

7. Марија Цакић, 81 (посебне дипломе из српског језика и музичке културе ) 

8. Илић Урош, 81 (посебна дипломе из ТиО) 

9. Јован Сегер, 82 (посебне дипломе из биологије, музичке културе и физичког васпитања) 

10. Јована Нешић, 82 (посебна диплома из физичког васпитања и музичке културе) 

11. Ана Мирковић, 82 (посебна диплома из физичког васпитања,музичке културе) 

12. Ања Миливојевић,82(посебна диполма из српског језика ,ликовне културе,физицке културе,музицке 

културе,енглеског језика) 

13. Петар Љубић ,82(посебна дипола из хемије,физицког васпитања) 

14. Ковачевић   Ања, ,82(посебнадипломе из српског језика,биологије,физицког васпитања,музичког васпитања) 

15. Нешић Јована,82 (посебнедиплома из физичког васпитања,музичке културе,музичке културе) 

16. Арсић Анђела, 83(посебне диполоме из музичке културе,биологије) 

17. Денић Нина, 83(посебне дипломе из музичке културе,биологије) 

18. ЂурићАлекса, 83(посебне дипломе из географије,енглеског,физичког васпитања) 

19. МирковићЈована, 83(посебне дипломе из музичке културе) 

20. Петровић Милица, 83( посебне дипломе из музичке културе,билогије) 

21. ШиндикНиколина, 83(посебне дипломе из ТиО,српског  језика,музичке културе) 

  Поред наведених ученика носиоци посебних диплома су и следећи ученици: 

1. Ања Младеновић, 81 (посебне дипломе  

2. Немања Ивановић, 81 (посебна диплома из физичког васпитања) 

3. Јована Матић, 81 (посебна диплома из физичког васпитања) 

4. Валентина Станојевић, 81 (посебна диплома из физичког васпитања) 

5. Александра Дамњановић, 82 (посебна диплома из музичке културе) 

6. Катарина Јефтић,82(посебна диплома из физичког васпитања) 

7. Тијана Којић, 8(посебна диплома из музичке културе ) 

8. Елена Милојевић,82(посебна диплома из музичке културе ) 

9. Арсић  Јован 83(посебне дипломе из физичког васпитања,ТИО) 

10. Емилија Милошевић, 82(посебна диплома из физичког васпитања и музичке културе) 

11. Душан  Огњановић,82(посебна диплома из физичког васпитања) 

12. Алекса Ранђеловић,82(посебна диплома из физичког васпитања и музичке културе) 

13. Миловановић  Милица, 83(  посебна диплома из музичке културе) 

 

      Учеником генерације за школску 2017/2018. годину проглашена  је Ања Миливојевић, 82. Учеником и спортистом  

генерације за школску 2017/2018. годину проглашен је Андрија Алексић   81. Ученик генерације, одлуком Савета 

родитеља, награђен је преносивим рачунаром., а  спортиста генерације ваучером од 20000 динара у спортској продавници 

„Ђак“. Награде и сведочанства уручне су ученицима на посебној свечаности, 28. јуна 2018. године. 
 

ЗАВРШНИ ИСПИТ (ЗИ) 
 

  Статистички подаци о постигнућима ученика школе и полазника на основу података са сајта Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја. Полагању ЗИ приступио је 81 ученик осмог разреда, 1 ученик комбинованог одељења 

ученика са посебним потребама који основно образовање и васпитање завршавају по ИОП-у 2 и 14 полазника основног 

образовања одраслих. Приказани су подаци за 81 ученика осмог разреда који основно образовање и васпитање 

завршавају по редовном плану и програму наставе и учења, 1 ученика комбинованог одељења ученика са посебним 

потребама који основно образовање и васпитање завршавају по ИОП-у 2  и једног полазника основног образовања 

одраслих који је млађи од 17 година: 

Просечан број бодова на крају разреда 

шести седми осми укупно 

16.56 16.33 16.48 49.37 
 

Листе жеља попуњавало је 77 ученика осмог  

разреда.  

У првом кругу уписано је свих 77 ученика 

Просечан број бодова на ЗИ 

математика матерњи 

језик 

комбиновани 

тест 

укупно 

5.45 7.03 7.61 20.10 

Просечан укупан број бодова 71.75 
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3.1.5. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ-млађи разреди 

Групе за изучавање изборних предмета формиране су на почетку школске године, на основу изјашњавања 

родитеља.Свим ученицима је пружена могућност да се изјасне за један од два обавезна изборна предмета:верску наставу 

или грађанско васпитање, други изборни предмет на основу одлуке савета родитеља (лепо писање, чувари природе, 

народна традиција) и језик са елементима националне културе.Ученици првог разреда реализовали су лепо писање, други 

и четврти  разреда определио се за чуваре природе, док су народну традицију изучавали су ученици трећег 

разреда.Предмет грађанско васпитање предају учитељи у својим одељењима, док се за наставу веронауке ангажују лица 

која  су упућена у школу од стране просветног одбора  Браничевске епархије. У школској 2017/2018. верску наставу-

православни катихизис реализовала је Сања Илић за ученике свих разреда школе, укључујући и издвојено одељење у 

Ћириковцу. 

3.1.6. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ-старији разреди 

На основу изјашњавања родитеља ученика за изборне предмете формиране су групе у складу са упутством 

Министарства на основу броја пријављених  ученика.У претходној школској години ученици шестог, седмог и осмог 

разреда определили су се за  информатику и рачунарство као изборни предмет (9 група) и хор и оркестар ( 1 група). У 

оквиру обавезних наставних активности, у складу са новим програмом наставе и учења за пети разред, ученици су 

похађали хор и оркестар (2 групе) и чуваре природе (1 група) .Изучаван је и обавезни изборни страни језик: француски  у 

седмом и шпански у  петом,шестом и осмом разреду.Сви ученици од шестог до осмог разреда определили су се и за 

изабрани спорт: шести и осми разред-кошарка (6 група) и седми разред-одбојка (4 групе).  Сви ученици изучавали су у 

складу са опредељењем грађанско васпитање ( 5 група) или верску наставу ( 11 група).  

 

3.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА- МЛАЂИ РАЗРЕДИ 
Млађи разреди: Планирано Реализовано 

Редовна настава 9972 9978 

Обавезна изборна и изборна настава 1152 1152 

Додатна настава 108 112 

Допунска настава 918 920 

Секције, такмичења и слободне активности 810 808 

Час одељењског старешине 504 504 

Одељење ученика са посебним потребама 

(комбиновано II,III иV) 

864 864 

Укупно: 14328 14338 

 

3.3. РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА -СТАРИЈИ РАЗРЕДИ 

Старији разреди: Планирано Реализовано 

Редовна настава 11688 11690 

Обавезна изборна,изборна настава и хор 2240 2240 

Додатна настава 601 649 

Допунска настава 880 885 

Секције, такмичења и слободне активности 945 973 

Припремна настава 198 321 

Час одељењског старешине 462 462 

ООО-први циклус 1665 1665 

ООО-други циклус 1965 1965 

ООО-трећи циклус 1782 1782 

Укупно: 22426 22632 

 

3.4. ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА НА НАСТАВНИКЕ 
Подела предмета,часова, наставе и одељењских старешинстава наставницима  спроводи се на почетку школске 

године, на предлог стручних већа, а утврђује на седници Наставничког већа. 

 

3.5. СТРУКТУРА 40-ЧАСОВНЕ НЕДЕЉЕ ЗАПОСЛЕНИХ 
 Сви запослени наставници извршавали су и реализовали задужења која су им била одређена решењима о 40-

часовној радној недељи. 

 

3.6. СТРУКТУРА РАДНОГ ВРЕМЕНА ВАННАСТАВНОГ ОСОБЉА 
Структура радног времена и задужења вананаставног особља утврђени су Годишњим планом рада. Запослени су 

се у току прошле године придржавали  прописаних послова и одговорно их извршавали. 
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3.7. РИТАМ РАДНОГ ДАНА 

У школској 2017/2018. години школа је радила двосменски, при чему је промена смене вршена недељно, што се 

односи и на издвојено одељење у Ћириковцу.  

Једну смену чинили су ученици првог,трећег, петог и седмог разреда. Другу смену чинили су ученици другог,четвртог, 

шестог и осмог разреда.  

Преподневна смена почиње са радом у 8.00 ч. Поподневна смена почиње са радом у централној школи у 14.00 ч, а у 

Ћириковцу у 13.15 ч.  

Ученици одељења са тешкоћама у учењу и развоју током школске године наставу су похађали само у преподневној 

смени.У оквиру основног образовања одраслих настава се реализује четири дана у недељи (среда је слободан дан), у 

старој школској згради у времену од 17.00 до 20.15 ч. 

У мушком затвору настава је организована у времену од 8.00 до 12.00, а у женском затвору у времену од 15.30 до 18.30. 

     Радно  време запослених и школских служби: 

Директор: од 7.00 до 15.00; 

Помоћник директора: у скаду са распоредом часова наставе ;  

Педагог: пре подне од 8.00 до 14.00 (четири дана недељно) после подне од 12.00 до 18.00 ( један дан недељно);  

Школска библиотека:од 9.00 до 18.00 , сваког радног дана. 

Секретар, шеф рачуноводства,економ и благајник:од 7.00 до 15.00 ; 

Домар: од 6.00 до 14.00 ;  

Школска кухиња: пре подне од 6.00 до 14.00 ;после подне од 11.00 до 19.00 . 

Школски полицајац: од 11.00 до 18.00 ч;  

Помоћно особље: у преподневној смени од 6.00 до 14.00 , у поподневној смени од 12.00 до 20.00 (централна зграда) и од 

13.15 до 21.15 (стара школа). Промена смене врши се дневно. Једна помоћна радница задужена за одржавање 

фискултурне сале, ради свакодневно у поподневној смени. У поподневној смени ради стално  један помоћни радник 

задужен за стару школу и просторије изнад школске трпезарије.Помоћни радник у издвојеном одељењу радио је 

двократно: од 7.. до 11.00 и од 15.00 до 19.00 сати   

Стоматолошка амбуланта:понедељак и уторак- после подне ( 13.00-19.00), среда, четвртак и петак –пре подне (7.00-

14.00).Подела ужине ученицима врши се у време великог одмора, који траје 25 минута (9.35-10.00 или 15.35-16.00). 

Остали одмори трају по пет минута. Ужина се два пута дневно превози ученицима издвојеног одељења у Ћириковцу.    У 

школи је организовано дежурство наставника, што је радна обавеза укључена у решење о 40-часовној радној недељи. 

Наставници дежурају према распореду дежурства у једном дану у недељи или у два дана када започињу или настављају 

дежурство других колега (што се рачуна као пола дежурства).Дежурни наставник долази на дежурство пола ста пре 

почетка наставе. Дешавања у току дежурства уписију се у књигу дежурства која се налази у наставничкој зборници.  

Места дежурства мењала су се на месечном нивоу.  

3.7.1. РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА 

Центарлна школа 

Преподневна смена Поподневна смена 
1. 8.00 – 8.45 1. 14.00 – 14.45 

 одмор   одмор 

2. 8.50 – 9.35 2. 14.50-

15.35 

 одмор  одмор 

3. 10.00 – 10.45 3. 16.00 – 16.45 

 одмор  одмор 

4. 10.50 – 11.35 4. 16.50 – 17.35 

 одмор  одмор 

5. 11.40 – 12.25 5. 17.40 – 18.25 

 одмор  одмор 

6. 12.30 – 13.15 6. 18.30 – 19.15 

3.7.2.  ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У ЋИРИКОВЦУ 

Преподневна смена Поподневна смена 
1. 8.00 – 8.45 1. 13.15 – 14.00 

 одмор  одмор 

2. 8.50 – 9.35 2. 14.05 – 14.50 

 одмор       одмор 

3. 9.55 – 10.40 3. 15.10 – 15.55 

 одмор  одмор 

4. 10.45 – 11.30 4. 16.00 – 16.45 

 одмор  одмор 
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3.7.3. РАД ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ у школској 2017/2018. години 
 

Школска библиотека ради у матичној школи у Пoжаревцу. Основна и најважнија делатност школске библиотеке 

и библиотекара је подстицање читања и развијање информационе писмености. Библиотека располаже фондом од 19458 

књига. Поред књига обавезне и изборне лектире, ту су још часописи, сликовнице, приручна литература, уџбеници  као и 

књижевна и научно-популарна литература.  

Корисници библиотеке су: ученици, наставници, сарадници и остали запослени у школи.Целокупни фонд је заведен у 

инвентарне књиге.Задуживање корисника библиотеке врши се преко карте читаоца.Води се књига инвентара и дневна 

статистика.Програм рада школске библиотеке улази у заједнички глобални план и програм васпитно-образовног рада 

школе и обухвата: образовно-васпитнуделатност; библиотечко-информациону делатност; културну и јавну делатност; 

стручно усавршавање; остале активности.  

        Ђаци наше школе радо посећују библиотеку како за читање обавезно предвиђених дела школске лектире тако и 

књига које нису предвиђене наставним планом и програмом.Таквих књига је све више а број деце која читају расте. 

Током школске 2017/18.године набављане су књиге из различитих извора: куповина, поклони. Школа је финансирала 

набаку књига током акцијске продаје издавачких кућа Креативни центар и Лагуна. Део књига је употребљен за 

награђивање ученика поводом Дана школе и за крај школске године, најуспешнијим осмацима , носиоцима дипломе Вук 

Караџић и носиоцима посебних диплома. 

Реализација плана : 

Образовно- васпитна делатност 

• уређење простора библиотеке и сређене су књиге 

• планиран је рад током године 

• планиране су активности у раду са ученицима 

• одржани су часови: Дечија права – часови и радионице ѕа ученике од првог до четвртог разреда, поводом Дечије 

недеље. Мото овогодишње манифестације : Градимо мостове међу генерацијама;  

Листамоомиљенекњиге и часописе – ученици трећег разреда;  

Ханс Кристијан Андерсен – „Ружно паче“ – обележавање међународног дана дечије књиге, ученици другог 

разреда;  

Школско такмичење у уметничком казивању,  

Домаћа лектира - Моја омиљена књига: ученици четвртог разреда;  

Песниче покажи се – смотра литерарног стваралаштва старијих ученика наше школе. 

• ученици су упознати са радом библиотеке и врстама библиотечке грађе 

• пружана је помоћ при избору књига, часописа, енциклопедија 

• подстицано је интересовања за читање 

• препоручивани су актуелнина словизадецу 

• спроводена је акција : ,, Поклоникњигушколскојбиблиотеци “ 

• спроведени су ликовно-литерарни конкурси 

• обележен је Светски дан дечје књиге 

• обележен је Светски дан књиге 

• сарадња са наставницима и стручним сарадницима 

• наручене су књиге за награђене ученике 

• купљене су нове књиге 

• инвентарисане су поклоњене и купљене књиге 

Културна и јавна делатност 

• израђени су обележивачи за књиге 

• одржано је такмичење у рецитовању сопствених стихова ,,Песниче, покажисе!'' 

• учествовање на Школском такмичењу у уметничком казивању 

• учествовање на смотри ,,Све боје знања'' 

• организовање хуманитарног Новогодишњег вашара 

• учествовање на манифестацијама: Ноћ истраживача, Здрава храна, Стари занати 

 

ЧАСОВИ У ШКОЛСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ 

Током трајања Дечије недеље, у школској библиотеци су одрђани часови и радионеце чија су тема била Дечија 

права. Учници млађих разреда су се присетили својих права, разговарали о појединим која су по њиховом избору 

значајна , илустровали их и приредили изложбу. 

Ученици су упознати са историјатом настанка Конвенције о правима детета и књигом „Буквар дечијих права“ Љубивоја 

Ршумовића.  Дружење је протекло уз музику и добро расположење. Продукти ученика су истакнути на плакатима у 

школској библиотеци. У школском дворишту су организоване игре Школице, прескакање ластиша и Између две ватре. 

 

НА ПОЧЕТКУ БЕШЕ СЛОВО 

5. 11.35 – 12.20 5. 16.50 – 17.35 

 одмор  одмор 

6. 12.25 – 13.10 6. 17.40 – 18.25 
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Ученици првог разреда, посетили су школску библиотеку почетком октобра 2016.године. Тема часа била је ,,На почетку 

беше слово.''.Библиотекарка је упознала ђаке-прваке са начином рада библиотеке, организацијом и значајем њеног рада; 

објаснила је како су настале библиотеке,  чему  служе, како се у њима треба понашати, како се књиге позајмљују и 

враћају, како се  чувају; показала им је сликовнице и књиге за њихов узраст; прочитала је неколико песама,  наших 

најпознатијих песника: Душка Радовића, Добрице Ерића, Љубивоја Ршумовића.  Деца су разгледала сликовнице, књиге,  

и постављала питања. Дружење са различитим књигама, енциклопедијама и часописима за децу протекло је у пријатној 

атмосфери. 

Библиотекарка је испричала  ученицима о значају библиотеке за развој науке, уметности, културе , друштва  и за развој  и 

образовање сваког појединца; истакла је да је  важно  да се деца навикавају на књигу, да  књига треба да буде увек на 

дохват руке, да се са књигом треба дружити и пре него што науче сва слова и буду оспособљени да сами читају; истакла 

је да ће само тако  заволети књигу и да ће им она послужити као извор знања и забаве. Нагласила је да се доласком у 

библиотеку и ствараљем навике читања, ученици оспособљавају да самостално уче и стичу нова знања која ће им помоћи 

да лакше савладавају потешкоће са којима ће се сусретати током живота.  

На крају дружења , ученици су осмишљавали текст за транспаренте посвећене књизи и читању. 

 

КЊИГА ЈЕ НАЈБОЉИ ДРУГ 

Час је реализован са ученицима другог разреда. 

Задаци часа - Развијање љубави према књижевном делу; - Упознати ученике са могућностима које пружа школска 

библиотека; - Упознавање са правилима лепог понашања у библиотеци; - Дати упутства за читање код куће и спремити се 

за усмено излагање о прочитаном. Корелација:ликовна култура, грађанско васпитање  

ПЕСНИЧЕ, ПОКАЖИ СЕ 

Песници су у свима нама, али и свуда око нас. Сакривени иза стида и страха, чекају повод да  отворе врата кошнице у 

којима њихове речи и стихови зује и покушавају да нађу излаз. Повод је било такмичење „Песниче, покажи се“, а 

ученици су се представили стиховима, који су имали различите тематске оквире и структуру, али су сви били оригинални 

и лични. Иако је било много креативних и квалитетних песама. 

 

ЛИСТАМО ОМИЉЕНЕ КЊИГЕ И ЧАСОПИСЕ 

Ученици трећег разреда са својим учитељицама, посетили су школску библиотеку током новембра месеца. Јесен је право 

време за читање. Ученици су уживали у презентацији нових књига које могу позајмити у школској библиотеци. 

Заинтересованст су испољили кроз многобројна питања и своје импресије о прочитаним књигама. Часове смо завршавали 

илустрацијама за омоте књига на којима су углавном представљали глевне јунаке који су оставили снажан утисак након 

читања.  

 

ХАНС КРИСТИЈАН АНДЕРСЕН 

 Поводом светског Дана дечије књиге, ученици првог и другог разреда посетили су школску библиотеку, 22.марта 

2017.године .Тема часа било је стваралаштво Ханса Кристијана Андерсена. 

После кратког упознавања са радом чувеног писца, ученици су гледали кратак филм „Ружно паче“ након чега је уследио 

разговор и ликовна радионица.Ученички радови су истакнути на паноу и налазе се у школског библиотеци. 

 

ЧИТАЊЕ ДЕЧИЈЕ ПЕРИОДИКЕ 

Час је одржан у школској библиотеци са ученицима четвртог разреда.  

Циљ и задаци часа:упознавање ученика са појмом периодика,  садржајима часописа за децу,  начином коришћења дечије 

периодике из школске библиотеке;  Популаризација читања и подстицање ученика да слободно време испуне забавним, а 

истовремено и едукативним садржајима; Оспособљавање ученика за самостално тумачење књижевно-уметничког текста;  

Богаћење речника;  Развијање социјалних вештина;  Јачање такмичарског духа;  Навикавање на самостално коришћење 

школске библиотеке. Корелација Ликовна култура, свет око нас, грађанско васпитање  

Коришћени извори и литература Мали Политикин забавник / главни уредник Гордана Кнежевић-Монашевић. Школарац : 

лист за ученике основне школе, Нова школа : часопис за унапређење наставе Витез : месечни илустровани књижевни 

часопис за децу / главни и одговорни уредник Недељко Попадић.  

ДОМАЋА ЛЕКТИРА 

Са ученицима 3/1, одржан је час у библиотеци. Тема – Рад на књижевном делу „Мали принц“. После одгледаног инсерта 

из истоименог филма, ученици су имали задатак да изврше поређење; шта је на њих оставило снажнији утисак – гилм 

или књига. 

 Мишљења су била подељена: неки ученици су сматрали да је књига, као извор по коме и снимљен филм, интересантнија 

и узбудљивија од филма. Други су сматрали супротно. Након дискусије, ученици су насликали најупечатљивији део. 

Закључак библиотекара је да су овакви часови драгоцени и да је потребно чешће организовање сличних. 

 

МОЈА ОМИЉЕНА КЊИГА 
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После увида у евиденцију о позајмљивању књига из школске библиотеке, утврђено је да су највреднији читаоци ученици 

млађих разреда. Њихове омиљене књиге су енциклопедије о животињама, бајке и кратке, илустроване приче. Старији 

ученици воле фантастикку и авантуристичке романе.  

 

                                                               Слађана Којић, школски библиотекар 

 

3.7.4. РАД ШКОЛСКЕ КУХИЊЕ 

у школској 2017/2018. години 

 
     Школска кухиња радила је без прекида и проблема у протеклој школској години. Припрему ужине вршиле су у две 

смене куварице школе, Данијела Димић иБранка Милошевић.Запослени у школској кухињи савесно и одговорно радили 

су на овим пословима.  

     Један од проблема у раду јесте незаинтересованост ученика старијих разреда за исхрану у школској кухињи. Цена 

ужине била је јединствена на територији Града Пожаревца, о чему сваког месеца одлучује Актив директора. Записници 

санитарног инспектора и анализа брисева  показују да је у прошлој школској години, хигијена простора и исправност 

намирница била на врло високом нивоу. 

    Ученици са посебним потребама, као и ученици лошијег материјалног стања, које одреди одељењски старешина, имају 

право на бесплатну ужину. Ужину користе и запослени у школи.Један од приоритетних задатака школе јесте 

унапређивање рада школске кухиње обогаћивањем и осавремењавањем јеловника у циљу повећања заинтересованости 

ученика за коришћење ужине. 

    Ужина се свакодневно превозила два пута дневно у издвојено одељење у Ћириковцу. Превоз ужине вршила је Драгана 

Ђорђевић, помоћни радник у издвојеном одељењу. 

У току летњег распуста, на основу одлуке Савета родитеља, средствима родитеља, школска кухиња је опремљена новим 

замрзивачем, веш машином, пекачем за палачинке, пеглом..Такође је извршена и замена прозора и браварске столарије уз 

постављање тракастих завеса, из средстава које је обезбедила локална самоуправа. 

 

3.7.5. РАД СТОМАТОЛОШКЕ АМБУЛАНТЕ 

у школској 2017/2018. години 
            Школска стоматолошка  амбуланта запошљава једног стоматолога, др Динчић Давида и стоматолошког техничара 

Лидију Ремењак. Запослени у стоматолошкој амбуланти радили су на превенцији и санацији стоматолошких проблема 

ученика. Школа је остварила одличну сарадњу са запосленима у зубној амбуланти у којој су набавком нове стоматолошке 

столице и уређењем простора значајно побољшани услови рада 

           Услуге стоматолога у  амбуланти користили су ученици наше школе и Пољопривредне школе са домом ученика 

„Соња Маринковић“. 

 

3.7.6. РАД ШКОЛСКОГ ПОЛИЦАЈЦА 

у школској 2017/2018. години 
У нашој школи ради школски полицајац, Миодраг Васић.  

Школски полицајац Васић задужен је за нашу школу и Пољопривредну школу са Домом ученика „Соња 

Маринковић“ . Због недостатка кадра, дешавало се да школски полицајац, део радног времена проводи у МУП-у. Време 

проведено у школи, школски полицајац користио је за решавање питања из своје надлежности (повећање безбедности 

ученика у школи и школском дворишту, проналажење украдених или изгубљених предмета, спречавање туче међу 

ученицима, расветљавање преступа ученика начињених ван школе, спречавање оштећења школске имовине, запажање и 

сузбијање активности усмерених на ометање наставе, уочавање присуства непозваних лица...). 

Школски полицајац представио  се члановима Савета родитеља и упознао их са својим надлежностима, на 

почетку школске године. 

Остварена је одлична сарадња школског полицајца са ученицима, радницима школе и родитељима. 

3.8. РАСПОРЕД ЧАСОВА 

У школској 2017/2018. години настава је реализована према утврђеном распореду часова редовне наставе, изборних 

предмета и програма и осталих облика образовно-васпитног рада (секције, хор млађих и старијих разреда, додатна и 

допунска настава, обавезне нставне активности). 

Распоред часова налази се у наставничкој зборници и холу школе,како би био доступан наставницима, ученицима и по 

потреби родитељима. 

      Утврђен је и распоред часова за издвојено одељење у Ћириковцу и за основно образовање одраслих у централној 

школи и Казнено-поправним заводима у Пожаревцу и Забели.Поред распореда часова школа је донела и распоред 

пријема родитеља и распоред отворених врата школе, када су родитељи имали прилику да присуствују часовима наставе. 
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3.9. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР 

 
 Рад школе одређен је  Правилником о календару образовно-васпитног рада основне школе, за школску 

2017/2018. годину (у даљем тексту: Правилник), којим је  утврђен календар за остваривање образовно-васпитног рада, 

односно број наставних и радних дана у току школске 2017/2018. године и време и трајање школског распуста ученика . 

Остали обавезни и факултативни облици образовно-васпитног рада, утврђени наставним планом и програмом за основне 

школе, планирају се Годишњим планом рада. Настава и други облици образовно-васпитног рада у школи остварени су у 

току два полугодишта. Прво полугодиште почело је у петак, 1. септембра 2017. године, а завршено је у среду, 31. јануара 

2018. године. Друго полугодиште почело је у понедељак, 12. фебруара 2018. године, а завршено је у четвртак, 31 маја 

2018. године за ученике осмог разреда, односно у четвртак, 14. јуна 2018. године за ученике од првог до седмог разреда. 

Обавезни облици образовно-васпитног рада за ученике од првог до седмог разреда, остварени су у 36 петодневних 

наставних седмица, односно 180 наставних дана. Образовно-васпитни рад за ученике осмог разреда реализован је у 34 

петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана. Сваки дан у седмици био је заступљен 36, односно 34 пута.  У 

току школске године ученици су имали јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст. Јесењи распуст почео је у четвртак, 9. 

новембра 2017. године, а завршен је у петак, 10. новембра 2017. године. Зимски распуст имао је два дела – први део 

трајао је од среде, 3. јануара 2018. године до понедељка, 8. јануара 2018. године, док је други део почео у четвртак, 1. 

фебруара 2018. године, а завршио се у петак, 9. фебруара 2018. године. Пролећни распуст почео је у понедељак, 2. априла 

2018. године, а завршио се у понедељак, 9. априла 2018. године. За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст 

почео је у петак, 15. јуна 2018. године, а завршио се у петак, 31. августа 2018. године. За ученике осмог разреда летњи 

распуст почео је одмах по завршетку завршног испита, а завршио се у петак, 31. августа 2018. године. У школи су 

празновани државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији 

(„Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи је празнован радно Дан сећања на српске жртве у Другом 

светском рату, Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у 

Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку. Дан сећања на српске жртве у Другом 

светском рату празнован је 21. октобра 2017. године, Свети Сава 27. јануара 2018. године, Дан сећања на жртве 

холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2018. године, Дан победе 9. маја 2018. 

године, Видовдан 28. јуна 2018. године. Свети Сава и Видовдан празновани су радно, без одржавања наставе, а Дан 

сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у 

Другом светском рату и Дан победе били су наставни дани. Среда, 8. новембар 2017. године обележен је као Дан 

просветних радника. Ученици и запослени у школи имали су право да не похађају наставу, односно да не раде у дане 

следећих верских празника, и то: 

1) православци – на први дан крсне славе; 

2) припадници Исламске заједнице – 1. септембра 2017. године, на први дан Курбан Бајрамаи и 14. јуна 2018. године на 

први дан Рамазанског Бајрама; 

3) припадници Јеврејске заједнице – 30. септембра 2017. године, на први дан Јом Кипура; 

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском календару – 25. децембра 2017. 

године, на први дан Божића; 

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском календару – 7. јануара 2018. године, 

на први дан Божића; 

6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по Грегоријанском и Јулијанском 

календару – почев од Великог петка, закључно са другим даном Васкрса (католици – од 30. марта до 2. априла 2018. 

године; православни од 6. априла до 9. априла 2018. године).  

Школа је организовала саопштавање успеха ученика и поделу ђачких књижица на крају првог полугодишта, 31. јануара 

2018. године. Свечану поделу ђачких књижица, односно сведочанстава о завршеном разреду ученицима на крају другог 

полугодишта, обављено је у четвртак, 28. јуна 2018. године. Ученици осмог разреда полагалаи су пробни завршни испит 

у петак, 13. априла 2018. године и у суботу, 14. априла 2018. године, а завршни испит у понедељак, 18. јуна 2018. године, 

уторак, 19. јуна 2018. године и среду, 20. јуна 2018. године. Дан школе, 19. мај, обележен је у суботу, 19. маја 2018. 

године. Полазницима у оквиру основног образовања одраслих уручена су сведочанства о завршеним циклусима 28. јуна 

2018. године. 
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3.10.ТАКМИЧЕЊА И СМОТРЕ 

 У школској 2017/2018. години, наши ученици такмичили су из свих наставних предмета, на свим нивоима 

такмичења и постигли следеће резултате: 

Млађи разреди: 

1. Вук Стефановић, 2/1 - највећи број сакупљених чепова у акцији „Чепом до осмеха“ 

2. Марко Илић 2/1 - највећи број сакупљенихчепова у акцији „Чепом до осмеха“ 

3. Сава Стефановић, 2/1 - похвала на математичком такмичењу „Мислиша“ 

4. Михајло Добросављевић, 2/1 - похвала на математичком такмичењу „Мислиша“ 

5. Игор Тацић, 2/2 - похвала на математичком такмичењу „Мислиша“ 

6. Андрија Цветковски, 2/2 - награда на математичком такмичењу „Мишлиша“ 

7. Андрија Станојевић, 2/3 - похвала на математичком такмичењу „Мислиша“ 

8. Илија Спасић, 2/3 - 3. место на окружном из спортске гимнастике-појединачно; 3. место на међуокружном из 

спортске гимнастике-појединачно 

9. Михајло Микић, 2/3 - 3. место на окружном такмичењу у џудоу 

10. Милош Миловановић, 2/4 - 1. место на републичком такмичењу у џудоу 

11. Душан Петровић, 3/1 - 1. место на општинском такмичењу у шаху; 1. место на окружном такмичењу у шаху 

12. Милица Дичић 3/1 - 3. место на окружном из спортске гимнастике-екипно 

13. Павле Орозовић, 3/2 - 1. место на општинском такмичењу из математике 

14. Лена Стојићевић 3/2 - 3. место на општинском такмичењу из математике 

15. Лана Тадић, 3/2 - 3. место на окружном из спортске гимнастике-екипно; 3. место на окружном из спортске 

гимнастике-појединачно 

16. Соња Митровић, 3/3 - 3. место на окружном из спортске гимнастике-екипно 

17. Анастасија Денић 3/3 - 3. место на окружном из спортске гимнастике-екипно 

18. Невена Јовановић,  3/4 - највећи број сакупљених чепова у акцији „Чепом до осмеха“ 

19. Урош Дамњановић, 4/1 - 3. место на градском такмичењу „Између две ватре“ 

20. Лука Симић, 4/1 - 3. место на градском такмичењу „Између две ватре“ 

21. Вељко Грујић, 4/1 - 3. место на градском такмичењу „Између две ватре“ 

22. Никола Стевић, 4/1 - 3. место на градском такмичењу „Између две ватре“ 

23. Ива Милојевић, 4/1 - 3. место на градском такмичењу „Између две ватре“ 

24. Теодора Симић, 4/1 - 3. место на градском такмичењу „Између две ватре“ 

25. Катарина Николић, 4/2 - 3. место на градском такмичењу „Између две ватре“ 

26. Стефан Кузмић, 4/2 - 3. место на градском такмичењу „Између две ватре“ 

27. Милош Арсић, 4/2 - 3. место на градском такмичењу „Између две ватре“ 

28. Никола Мирковић, 4/2 - 3. место на градском такмичењу „Између две ватре“ 

29. Јања Ранђеловић, 4/2 -1. место на окружном такмичењу –атлетика , 300м ; 2. место на окружном такмичењу-

атлетика, 60м 

30. Милица Васић 4/3 - 3. место на општинском такмичењу у уметничком казивању 

31. Тамара Јовановић 4/3 - 2. место на општинском такмичењу из математике; 2. место на окружном такмичењу из 

математике 

Старији разреди: 

1. Анђела Стојићевић, 5/1 - 2. место на општинском такмичењу из математике; 2. место на општинском 

такмичењу из биологије 

2. Анастасија Ранђеловић, 5/1 - 2. место на окружном такмичењу у спортској гимнастици-екипно; 1. место на 

окружном такмичењу у пливању-пласман на републичко 

3. Теодора Дамњановић, 5/1 - 1. место на општинском такмичењу из биологије; 3. место на окружном такмичењу 

из биологије 

4. Марко Петковић, 5/1 - 3. место на општинском такмичењу у малом фудбалу 

5. Милица Вукосављевић, 5/1 - 3. место на општинском такмичењу из српског језика 

6. Никола Божић, 5/1 - 2. место на општинском такмичењу из биологије 

7. Даница Радаковић, 5/2 - 2. место на окружном такмичењу у спортској гимнастици-екипно; 3. место на 

окружном такмичењу у спортској гимнастици-појединачно ; 2. место на међуокружном такмичењу у спортској 

гимнастици-појединачно-пласман на републичко 

8. Лола Пауновић, 5/2 - 3. место на општинском такмичењу из биологије; 3. место на општинском такмичењу из 

српског језика 

9. Николина Јовић, 5/3 - 2. место на окружном такмичењу у спортској гимнастици-екипно 

10. Лука Ђорђевић, 5/3 - 3. место на општинском такмичењу у малом фудбалу 

11. Дамјан Јовановић, 6/1 - 1. место на окружном такмичењу у атлетици-600м ; 2. место на међуокружном у 

атлетици-600м 

12. Михајло Љубић, 6/1 - 3. место на општинском такмичењу из ТИО-ауто моделарство; 3. место на окружном 

такмичењу из ТИО-ауто моделарство-пласман на републичко ; 3. место на општинском такмичењу из 

математике 

13. Јована Станојевић, 6/1 - 1. место Еко-пакет креативни конкурс-он лајн гласови за рад „Јеленко“ 
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14. Страхиња Марковић, 6/1 - највећи број сакупљених лименки у акцији „Свака лименка се рачуна“ 

15. Јована Радујкић, 6/1 - највећи број сакупљених чепова у акцији „Чепом до осмеха“ 

16. Лука Тасић, 6/1 - највећи број сакупљених лименки у акцији „Свака лименка се рачуна“ 

17. Дуња Димић, 6/1 - нагарада за најбољу камеру на Фестивалу дечијег дидактичког филма у Рановцу 

18. Јана Стојановић, 6/1 - нагарада за најбољу камеру на Фестивалу дечијег дидактичког филма у Рановцу 

19. Јана Ранђеловић, 6/1 - нагарада за најбољу камеру на Фестивалу дечијег дидактичког филма у Рановцу 

20. Катарина Лукић, 6/1 - нагарада за најбољу камеру на Фестивалу дечијег дидактичког филма у Рановцу 

21. Невена Стојиљковић, 6/1 

22. нагарада за најбољу камеру на Фестивалу дечијег дидактичког филма у Рановцу 

23. Марија Станојевић, 6/2 - 2. место на општинском такмичењу у кошарци ; 2. место на општинском такмичењу у 

рукомету 

24. Петровић Сања, 6/2 - 1. место на општинском такмичењу из српског језика; 3. место на општинском такмичењу 

из биологије 

25. Гаврило Стокић, 6/2 - 2. место на општинском такмичењу у рукомету 

26. Ивана Станојевић, 6/2 - 2. место на општинском такмичењу у кошарци ; 2. место на општинском такмичењу у 

рукомету 

27. Анђела Ђеловић, 6/2 - 2. место на општинском такмичењу у рукомету 

28. Даница Миловановић, 6/2 - 2. место на општинском такмичењу у рукомету 

29. Јулија Ристић, 6/2 - 2. место на општинском такмичењу у рукомету 

30. Кристина Мрдаљ, 6/2 - 2. место на општинском такмичењу у рукомету 

31. Тијана Остојић, 6/2 - 2. место на општинском такмичењу у рукомету 

32. Катарина Мишић, 6/2 - 2. место на општинском такмичењу у рукомету 

33. Софија Миленковић, 6/3 - 3. место на општинском такмичењу из биологије 

највећи број сакупљенихчепова у акцији „Чепом до осмеха“ 

34. Нина Добрић, 6/3 - 3. место на општинском такмичењу из српског језика 

35. Милорадовић Љубица, 7/1 - 3. место на општинском такмичењу из биологије 

36. Ана Перић, 7/1 - 2. место на општинском такмичењу у рукомету 

37. Сава Стевић, 7/2 - 3. место на општинском такмичењу из географије 

38. Анђелија Рајчић, 7/2 - 1. место на општинском такмичењу из ТИО-ракетно моделарство 

39. Емилија Јотић, 7/2 - 2. место на државном првенству истраживачких радова основаца-енглески језик 

40. Игор Падурјан, 7/2 - 1. место на државном првенству истраживачких радова основаца-енглески језик 

41. Теодора Јовић, 7/2 - 2. место на општинском такмичењу из биологије 

42. Милица Цветковић, 7/2 - 3. место на општинском такмичењу из биологије 

43. Кристијан Симић, 7/2 - 3. место на општинском такмичењу у малом фудбалу 

44. Александар Кочић, 7/2 - 3. место на општинском такмичењу у малом фудбалу 

45. Никола Јовановић, 7/2 - 2. место на општинском такмичењу „Књижевна олимпијада“; 2. место на окружном 

такмичењу „Књижевна олимпијада“ 

46. Мина Митић, 7/2 - 3. место на општинском такмичењу „Књижевна олимпијада“; 3. место на окружном 

такмичењу „Књижевна олимпијада“ 

47. Анђела Живковић, 7/3 - 1. место на државном првенству истраживачких радова основаца-енглески језик 

48. Милош Дичић, 7/3 - 3. место на општинском такмичењу у малом фудбалу 

49. Николина Стојимировић, 7/3 - 2. место на општинском такмичењу у рукомету 

50. Никола Милутиновић, 7/4 - 3. место на општинском такмичењу из географије 

51. Милан Митић, 7/4 - 3. место на општинском такмичењу у малом фудбалу 

52. Теодора Ристић, 8/1 - 3. место на општинском такмичењу из биологије 

53. Урош Илић, 8/1 - 3. место на општинском такмичењу из биологије 

54. Милица Живановић, 8/1 - 1. место на општинском такмичењу из српског језика-директан пласман 

55. Марија Цакић, 8/1 - 1. место на општинском такмичењу у уметничком казивању 

56. Јована Матић, 8/1 - 2. место на општинском такмичењу у рукомету 

57. Кристина Микић, 8/1 - 2. место на општинском такмичењу у рукомету 

58. Андрија Алексић, 8/1 - 1. место на окружном такмичењу у џудоу 

59. Валентина Станојевић, 8/1 - 2. место на општинском такмичењу у рукомету 

60. Душан Милановић, 8/1 - 1. место на окружном такмичењу у програмирању „Дабар“-пласман на републичко 

61. 61.Вељко Лазић, 8/1 - 2. место на општинском такмичењу у рукомету 

62. Немања Ивановић, 8/1 - 2. место на општинском такмичењу у рукомету 

63. Стефан Ђеловић, 8/2 - 3. место на општинском такмичењу у малом фудбалу ; 2. место на општинском 

такмичењу у рукомету 

64. Ања Миливојевић, 8/2 

65. 2. место на општинском такмичењу у кошарци; 3. место на општинском такмичењу из енглеског језика ; 1. место 

на општинском такмичењу „Књижевна олимпијада“-директан пласман 

66. Ања Ковачевић, 8/2 - 2. место на општинском такмичењу у кошарци ;1. место на општинском такмичењу 

„Књижевна олимпијада“-директан пласман 

67. Душан Огњановић, 8/2 - 3. место на општинском такмичењу у малом фудбалу ; 2. место на општинском 

такмичењу у рукомету 
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68. Петар Љубић, 8/2 - 2. место на општинском такмичењу у рукомету 

69. Јован Сегер, 8/2 - 2. место на општинском такмичењу у рукомету 

70. Алекса Ранђеловић, 8/2 - 2. место на општинском такмичењу у рукомету 

71. Јована Нешић, 8/2 - 2. место на општинском такмичењу у кошарци 

72. Емилија Милошевић, 8/2 - 2. место на општинском такмичењу у кошарци 

73. Катарина Јевтић, 8/2 - 2. место на општинском такмичењу у кошарци 

74. Николина Шиндик, 8/3 - 2. место на општинском такмичењу из ТИО-ракетно моделарство; 3. место на 

окружном такмичењу из ТИО-ракетно моделарство-пласман на републичко 

75. Јован Арсић, 8/3 - 1. место на општинском такмичењу из ТИО-бродомоделарство ; 1. место на окружном 

такмичењу из ТИО-бродо моделарство-пласман на републичко ; 3. место на општинском такмичењу у малом 

фудбалу 

76. Зукић Стефан, 8/3 - 3. место на општинском такмичењу у малом фудбалу 

77. Алекса Ђурић, 8/3 - 3. место на општинском такмичењу у малом фудбалу ; 2. место на општинском такмичењу 

у рукомету; 3. место на општинском такмичењу из енглеског језика 

78. Душан Милутиновић, 8/3 -3. место на општинском такмичењу у малом фудбалу 

Захвалница одељењу 2/2, Највише прикупљених чеповау акцији „Чепом до осмеха“ 

Захвалница одељењу 3/4 за највећи број прикупљених лименки у акцији „Свака лименка се рачуна“ 

Поводом Дана духовности-Светог Саве, школа је расписала ликовни и литерарни конкурс за ученике млађих и 

старијих разреда на тему „Свети Сава“. 

Књигама су награђени следећи ученици: 

Млађи разреди: 

• Литерарни конкурс 

1. Андреа Јецић, 3/1 

2. Сава Стефановић, 2/1 

3.  Лара Луковац, 4/2 

• Ликовни конкурс 

1. Ема Спасовић, 3/1 

2. Јована Јовановић, 3/4 

3. Милена Јевремовић, 1/2 

Старији разреди: 

• Литерарни конкурс 

1. Марија Рајковић, 5/1 

2. Софија Миленковић, 6/3 

3. Јована Мирковић, 8/3 

• Ликовни конкурс 

1. Мина Рајковић, 5/2 

2. Марија Несторовска, 7/2 

3. Лола Пауновић, 5/2 и Марија Рајковић, 5/1 

 

Посебну похвалу добило је комбиновано одељење ученика са тешкоћама у учењу и развоју за групни ликовни рад 
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3.11. ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА 

 
 За децу са тешкоћама у учењу и развоју, на основу решења Интерресорне 

комисије,школа организује наставу од првог до осмог разреда. Ученици са тешкоћама у 

учењу и развоју наставу похађају  у комбинованом одељењу. Наставу је реализовао 

дипломирани дефектолог за: два ученика петог разреда, једног ученика шестог разреда, 

једног ученика седмог разреда и два ученика осмог разреда. Ученици имају педагошке 

профиле и сагласност родитеља да наставу похађају по ИОП- у 2 на основу мишљења 

Интерресорне комисије. Наставу у овом одељењу, поред дефектолога, реализује и 

вероучитељ, а у старијим разредима, наставу реализују и  предметни наставници који су 

чланови тима за пружање додатне образовне подршке. Тим за инклузивно образовање 

предложио је ИОП-е за све ученике овог одељења. Предлог је усвојио Педагошки 

колегијум. 

 За ученике овог одељења, настава се реализује у старој школској 

згради.Ученицима и пратиоцима  обезбеђене су месечне карте из буџета Града.  

 Школа из средстава са подрачуна, према одлуци Савета родитеља, овим 

ученицима обезбеђује бесплатну ужину сваке школске године. 

 Два ученика осмог разреда полагала су завршни испит на крају основног 

образовања, при чему је један ученик испит положио у јунском, адруги у августовском 

року, чиме су стекли услове за даљи наставак школовања. 

 

 

3.12. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ 

 
Наставни план и програм основног образовања одраслих остварује се у посебно 

оспособљеним и припремљеним основним школама и школама за основно образовање 

одраслих. Ове школе имају, на основу посебних програма, оспособљене школске тимове 

за рад са одраслима и за оствaривање ООО. Школски тим на почетку школске године 

чинило је 16 наставника, директор школе,  андрагошки асистент и стручни сарадник. 

 Основно образовање одраслих, по моделу ООО, траје три године и остварује се 

у три циклуса у трајању од по годину дана. У првом циклусу стичу се основе 

функционалне писмености, у другом и трећем – основе општег образовања и стручне 

компетенције. Стручне компетенције стичу се путем обуке као једног од облика 

оспособљавања заснованог на стандардима рада и потребама тржишта рада.  

У школској 2017/2018. години  у матичној школи I, II и III циклус завршило је  укупно 

61 полазник. 

 I – уписало 19, завршило 14полазника. (5са одличним успехом, 4 са врлодобрим 

успехом и 5 са добрим успехом). 

            II - уписало 31, завршило 27 полазника.( 5са одличним успехом, 13 са врлодобрим 

успехом и9 са добрим успехом). 

III - уписало 23 завршило 20 полазника. .( 9са одличним успехом, 9 са врлодобрим 

успехом и 2 са добрим успехом). 

У школској 2017/2018. години  у издвојеном одељењу КПЗ Забела I, II и III циклус 

завршило је  укупно 26  полазника. 

I – уписало 15, завршило 7 полазника (6 са одличним успехом, и1 са врлодобрим 

успехом). 

            II - уписало 13, завршило 9 полазника( 6са одличним успехом и 3 са врлодобрим 

успехом). 

III - уписало 12 завршило  10 полазника. ( 6са одличним успехом и 4 са врлодобрим 

успехом). 
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У школској 2017/2018. години  у издвојеном одељењу КПЗ за жене I и III циклус 

завршиле су  укупно 15  полазница. 

            I - уписало 12, завршило 6 полазница ( 3са одличним успехом и 3 са врлодобрим 

успехом). 

III - уписало 13 завршило  9 полазница. ( 7са одличним успехом и 2 са врлодобрим 

успехом). 

 

ПолaзнициIII циклуса после завршеног ООО имају право да упишу бесплатно вандредно 

средњу школу. 

Завршни испит за полазнике III циклуса у матичној школи и у издвојеном одељењу КПЗ 

Забелаодржан je 18,19 и20.06.2018. У матичној школи (српски језик, приступило 

полагању 13полазника,оцена8,78, математика, приступило полагању 14 полазника, оцена 

5,35, комбиновани тест, приступило полагању 14 полазника, оцена 9,56. 

 У издвојеном одељењу КПЗ Забела  (српски језик, приступило полагању 

10полазника,оцена9,23, математика, приступило полагању 10 полазника, оцена 6,98, 

комбиновани тест, приступило полагању 10 полазника, оцена 11,93. 

У издвојеном одељењу КПЗ за жене(српски језик, приступило полагању 

9полазница,оцена9,32, математика, приступило полагању 9 полазница, оцена 7,62, 

комбиновани тест, приступило полагању 9 полазница, оцена 11,55. 

 

Настава се остварује на српском језику., 

Чланови школског тима суодржали закњучно са 30.06.2018. године 15 састанака, 12 на 

којима су пратили реализацију плана и програма ООО, утврђивали успех полазника, 

распоред часова, присутност полазника и  решавали текућа питања. Oдржана су и 3 

састанка на којима је тим за ООО наше школе сачинио предлог Дневника рада за ООО 

који ће се користити од школске 2018/2019. године.  

            Поред наставних активности полазници сва три циклуса су учестовали и у 

многим ваннаставном активностима као што су: прослава  Нове године, спортске 

активности, тунир у стоном тенису. 

                                                                              Душица Ковачевић, андрагошки асистент 

 

 

4. СТРУЧНИ ОРГАНИ И СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

4.1. РАД НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

у школској 2017/2018. години 
 

      Рад наставничког већа био је врло успешан у протеклој школској години, о чему 

сведочи и врло мали број изостанака колега са седница које су одржане. 

Послове записничара обаљала је Мирјана Стојиловић, професор разредне наставе. Рад 

на седницама одликовао се међусобним уважавањем колега, конструктивним 

предлозима и сугестијама, а одлуке су доношене углавном једногласно.  

      У току школске 2017/2018. године, одржано је  19 седница Наставничког већа. 

Наставничко веће, као највиши стручни орган Школе, у току школске 2017/2018.године, 

на одржаним седницама разматрало је следећа питања: 

 

Септембар (14. 9.) 

➢ разматрање Извештаја о раду директора школе за школске 2016/2017. године 

➢ разматрање Извештаја о остваривању Годишњег плана рада школе за школску 

2016 /2017. годину 
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➢ утврђивање распореда дежурства наставника за школску 2017/2018. годину 

➢ анекс школског програма у складу са Правилником о изменама и допунама 

Правилника о наставном плану за други циклус основног образовања и 

васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и 

васпитања 

➢ доношење плана стручног усавршавања запослених  

➢ утврђивање предлога праваца за реализацију екскурзија и наставе у природи за 

школску 2017/2018. годину 

➢ развојни план школе за период од 2017- 2022. године 

➢ утврђивање Годишњег плана рада школе за школску 2017/2018. годину 

➢ упознавање чланова већа са документима Тима за заштиту од насиља, 

злостављања и занемаривања: Правилник о протоколу поступања у установи у 

одговору на насиље, злостављање и занемаривање и задацима наставника и 

одељењских старешина у складу са наведеним документима у школској 

2017/2018. години 

 

Октобар(20. 10) 

➢ предлагање наставника за доделу признања за изузетне резултате постигнуте у 

образовно-васпитном раду поводом Дана просветних радника  

➢ упознавање чланова Наставничког већа са Пројектом „Културна традиција у 

савременом добу“, као и са свим активностима које ће бити реализоване у 

оквиру наведеног пројекта 

➢ упознавање чланова Наставничког већа са информацијом да је наша школа 

добила заставу и статус „Еко школа“ 

 

Новембар ( 14.11.) 

➢ предлог Наставничког већа за једног члана Школског одбора, представника 

запослених 

➢ извештај о међународном пројекту „Културна традиција у савременом добу“ 

➢ утврђивање и анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода 

➢ стручно усавршаваље запослених – анализа реализованих угледних часова 

➢ сарадња са родитељима и локалном средином 

 

Децембар (7.12) 

➢ превенција насиља, посебни ризици и мере заштите, као и реаговања у случају 

када се насиље деси 

➢ дежурство наставника 

➢ сарадња са родитељима 

➢ анализа рада стручних органа школе 

 

Јануар (30.1.) 

➢ анализа и утврђивање успеха и владања ученика ученика на крају првог 

полугодишта школске  

➢ извештај директора и педагога о посећеним часовима 

➢ разматрање извештаја о раду школе и раду директора школе у досадашњем 

периоду 

➢ реализација Акционог плана за самовредновање рада школе и Акционог плана 

за школско развојно планирање 

 

Фебруар (22. 2) 

➢ предлог мера за унапређивање наставног процеса 
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➢ рад секција и ученичких организација 

➢ стручно усавршавање наставника 

➢ Е- дневник 

 

Март (7. 3) 

➢ доношење Пословника о раду Наставничког већа 

➢ предлагање чланова Школског одбора из реда запослених 

➢ давање мишљења о Весни Миленковић у поступку за стицање звања педагошког 

саветника 

 

Април (18.4.) 

➢ анализа и утврђивање успеха и владања ученика на крају другог 

класификационог периода 

➢ припреме за учешће на Фестивалу младих 

➢ активности у вези завршнох испита за ученике 8. разреда 

➢ извештаји са реализованих екскурзија 

 

Мај (10. 5. и 15.5. ) 

➢ избор уџбеника за први и пети разред који ће се користити од школске 

2018/2019. године 

➢ договор око прославе Дана школе 

➢ доношење одлуке о награђивању и похваљивању ученика и запослених поводом 

Дана школе 

➢ упис ученика у средње школе 

 

Јун (6. 6. , 21. 6. и 23.6.) 

➢ утврђивање успеха и владања ученика 8. разреда  и полазника на крају другог 

полугодишта 

➢ доношење одлуке о избору Ученика генерације и Спортисте генерације за 

ученике 8. разреда 

➢ доношење одлуке о додељивању посебних захвалница и награђивању ученика 8. 

разреда 

➢ извештај о реализованим путовањима ученика 

➢ резултати пројекта „Културна традиција у савременом добу“ и анализа 

➢ организација Завршног испита за ученике осмог разреда и полазнике трећег 

циклуса 

➢ припрема за израду предлога Годишњег плана рада за наредну школску годину 

и Извештаја о раду школе за школску 2017/2018. 

➢ анализа завршног испита 

 

Јул (2.7.) 

➢ подела предмета на наставнике за школску 2018/2019. годину 

➢ договор о раду до одласка на годишњи одмор 

 

 Август (20. 8., 22.8. , 27. 8., 28.8. и 30.8.) 

 

➢ припрема за почетак нове школске године 

➢ стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања у основним и 

средњим школама за за школску 2018/2019. годину 

➢ правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која 

обавља делатност основног образовања и васпитања 
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➢ препоруке за планирање образовно- васпитног рада у складу са новим 

програминма наставе и учења за основно образовање и васпитање 

➢ усвајање успеха ученика осмог разреда и полазника ООО на завршном испиту у 

августовском року 

➢ подела часова на наставнике за школску 2018/2019. годину 

➢ подела задужења наставника (стручни активи, тимови, комисије...) 

➢ доношење одлуке о преласку са папирног на електронски дневник 

➢ доношење Програма екскурзија, излета и наставе у природи 

➢ спремност школе за почетак нове школске године  

➢ упознавање запослених са документима Тима за заштиту од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања: 

 

4.2. РАД ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА у школској 2017/2018. години 
 

Одељењска већа чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу. 

Руководиоци одељењских већа су одељењске старешине.Током школске 2017/2018.године 

одржано је  најмање по четири седнице одељењских већа за одељења млађих и старијих  

разреда. Седнице су се одржавале на крају сваког класификационог периода и  на крају првог 

и другог полугодишта.Одељењска већа бавила су се утврђивањем владања и успеха ученика.  

Теме о којима се говорило односиле су се на успех и владање ученика; изостајање 

ученика са наставе и предлагање начина за превазилажење проблема изостајања;израда 

плана заједничких активности за наредни период;идентификовање ученика којима је 

потребна додатна подршка у савладавању наставних садржаја; давање предлога мера за 

појачан васпитни рад са појединим ученицима.  

       Осим наведеног, рад одељењских већа је био везан и за следеће области рада: 

➢ утврђивање плана рада и подношење извештаја о остваривању плана 

➢ анализа резултата рада наставника 

➢ утврђивање распореда писмених задатака 

➢ утврђивање закључне описне и бројчане оцене из наставних предмета, на 

предлог предметног наставника и учитеља 

➢ утврђивање оцене из владања ученика, на предлог одељењског старешине 

➢ похваљивање ученика 

➢ давање предлога за награду „Ученик генерације“ и награђивање ученика 

➢ изрицање васпитно-дисциплинске мере ученицима - укор одељењског већа 

➢ избор ученика за такмичења из одређеног предмета на предлог предметног 

наставника и предлагање мере за унапређивање образовно-васпитног рада 

➢ давање предлога  Наставничком већу за план усавршавања наставника, 

програм екскурзија и наставе у природи и календар такмичења      

Седнице одељењских већа су од великог значаја у школи, поготово седнице одељењских 

већа старијих разреда где се реализује предметна настава. Ове седнице дају могућност 

размене информација о ученицима и заједничко планирање наставних садржаја више 

предмета. Записници са одржаних седница налазе се у Дневницима образовно-васпитног 

рада одељења.Због многобројних заједничких активности, које се реализују на нивоу 

разреда, на почетку школске године, одређени су координатори за разреде, који су врло 

успешно радили на повереним пословима. 

 

 

 

 

 

 

Разред  Координатор Разред  Координатор 

први Сузана Петровић пети Драган Грујић 

други Слађана Благојевић шести Саша Миловановић 

трећи Марина Стоилков седми Слободан Јотић 

четврти Оливера Симић осми Драгана Миливојевић 
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4.2.1. РАД ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА 

 
Одељењске старешине млађих и старијих разреда обављале су послове из своје 

надлежности у складу са плановима и програмима рада на часовима одељењског 

старешине. Ови часови налазе се у распореду часова. Одељењске старешине решавале су 

све проблеме у одељењима. Према потреби су израцане опомене одељењског старешине 

ученицима који нису поштовали школска правила или се недолично понашали. 

Ученици који су се истакли у учењу и владању похваљивани су на предлог одељењског 

старешине. Одељењске старешине оствариле су и одличну сарадњу са родитељима или 

другим законским заступницима ученика. Посебно ангажовање испољено је за време 

једодневних и вишедневних екскурзија ученика и наставе у природи. Издавање потврда, 

прикупљање новца за ужину, осигурање, црвени крст, хуманитарне акције, фотографије, 

екскурзије... неки су од послова одељењских старешина. Издавање јавних исправа (ђачких 

књижица, сведочанстава,потврда о положеним испитима из страног језика), попуњавање 

преводница, вођење педагошке документације уз ажурирање матичних књига врло су важна 

и одговорна задужења одељењских старешина.  

Посебно треба истаћи несебично и професионално ангажовање одељењских старешина 

осмог разреда, који су поред низа редовних обавеза врло успешно реализовали све 

активности везане за упис ученика у средње школе: формирање базе података, уношење 

оцена шестог, седмог и осмог разреда, контрола свих података, одржавање заједничког и 

појединачних родитељских састанака, дежурство у дану за жалбе и приликом попуњавања 

листе жеља, уношење жеља у централну базу. Треба истаћи да је при свим наведеним 

активностима у потпуности поштован  Закон о заштити података ученика. 

Све одељењске старешине савесно су обављале послове из своје надлежности у 

протеклој школској години. 

 

Послове одељењких старешина на крају школске године обављали су: 

Разред и одељење Одељењски старешина 

1/1 Сузана Петровић  

1/2 Јасна Јанковић 

1/3 Слободанка Ребрача 

2/1 Биљана Благојевић  

2/2 Слађана Благојевић  

2/3 Миља Милојевић Стоиљковић  

2/4 Марија Калинић 

3/1 Мирјана Стојиловић  

3/2 Славица Стојановић 

3/3 Славица Милановић 

4/4 Марина Стоилков 

4/1 Јасна Ђукић -замена Јасмине Крајић 

4/2 Драгана Илић 

4/3 Марија Митровић-замена Оливере Симић 

5/1 Драган Грујић  

5/2 Биљана Дамњановић 

5/3 Оливера Илић  

6/1 Весна Чепкеновић 

6/2 Саша Миловановић 

6/3 Весна Миленковић 

7/1 Јелена Станојевић 
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7/2 Слободан Јотић 

7/3 Синиша Станојевић 

7/4 Јелена Марковић 

8/1 Драгана Обрадовић Миливојевић 

8/2 Славица Филиповић 

8/3 Анђелка Стефановић 

СО Гордана Митић 

 

У оквиру основног образовања одраслих послове одељењских старешина обављали су: 

 Централна школа КПЗ за жене КПЗ Забела 

I циклус Слађана Којић Марија Митровић Ана Косановић 

II циклус Душан Радовановић 

Ивана Буљевић 

- Александар Дукић 

III циклус Марија Марковић Светлана Гојак Милица Гостојић 

 

4.3. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА у школској 2017/2018. години 

4.3.1. Стручно веће за област СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

Стручно веће за област српског језика у школској 2017/2018. години чине: 

Анђелка Стефановић, професор српског језика, руководилац већа 

Слободан Јотић, професор српског језика 

Александар Дукић, професор српског језика 

Према Годишњем плану и програму рада за школску 2017/2018. годину, Стручно веће 

наставника српског језика одржало је 10 састанака, активно учествовало у стручном 

усавршавању и давало допринос културној и јавној делатности школе. На првом 

састанку Стручног већа изабран је руководилац већа, донет је план наставног рада, 

подељена су одељења наставницима, секције, остале ваннаставне активности, донет је 

Годишњи план рада Стручног већа, годишњи планови рада додатне, допунске наставе, 

литерарне, драмске и рецитаторске секције. Активности су утврђене на основу потребе 

за континуираним унапређивањем и усавршавањем наставно–образовног процеса. 

Наставница Анђелка Стефановић држала је додатну, допунску наставу, припремну 

наставу и литерарну секцију, наставник Слободан Јотић додатну, допунску наставу, 

припремну наставу и драмску секцију а наставник Александар Дукић додатну, допунску 

наставу и рецитаторску секцију. Разговарало се о координацији планова појединих 

предмета ради корелације њихових садржаја и могућности држања угледних часова са 

одређеним предметима. Редовно је вршен увид у израду оперативних планова свих 

чланова Стручног већа и договаран је начин реализације наставног процеса. Сви 

наставници су израдили и предали педагогу школе свој лични план професионалног 

развоја. Ове школске године, професор Александар Дукић је започео приправнички стаж 

са својим ментором, професором Анђелком Стефановић. Извршен је увид у резултате 

иницијалних тестова ученика и током целе школске године. Стручно веће је сарађивало 

са градском библиотеком, Црвеним крстом и градском општином. Такође, редовно, на 

свим састанцима, разговарало се о усавршавању и унапређивању наставног процеса, 

истицан је значај унапређивања стручног усавршавања наставника и улагање у 

савремена наставна средства, њихову набавку и опремање кабинета, набавку секундарне 

литературе и потребних средстава за квалитетно одвијање наставног процеса и 

перманентног унапређивања наставе. Наставници су узели учешће у школској научној 

смотри „ Све боје знања“, прослави Дана духовности- Светог Саве, фестивалској 

приредби са темом „ Пожаревачки мир“. Ученици су се вредно и активно припремали и 

учествовали на школским, општинским и окружним такмичењима из српског језика, на 
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Књижевној олимпијади, такмичењу у рецитовању и драмској смотри и остварили 

запажене резултате. Велики број ученика био је заинтересован и узео учешће у 

такмичењу у одгонетању значења речи:“ Мачевање речима“ у организацији градске 

библиотеке у два нивоа: школском и општинском. „Витез од речи“ за школску 

2017/2018. годину био је Андрија Алексић, 8. разред, а титулу „Госпа од речи“ освојила 

је Лола Пауновић, 5. разред. Ученици наше школе су активно учествовали на бројним 

расписаним литерарним конкурсима, редовно похађали припремну наставу. И ове 

школске године Стручно веће се определило да ради по уџбеничким комплетима 

издавачке куће Клетт. На последњем састанку Стручног већа закључено је да су све 

планиране активности Годишњим планом рада успешно остварене. 

                             

  Руководилац Стручног већа: Анђелка Стефановић, проф. српског језика 

4.3.2. Стручно веће за област СТРАНИХ ЈЕЗИКА 
 

 У школској 2017/2018. години Стручно веће наставника за област страних језика 

радило је у следећем саставу: 

-Илић Оливера, професор енглеског језика; 

-Стевановић Ивана, професор енглеског језика; 

-Тошић Михајло, (замена Петровић Иване), професор енглеског језика; 

-Ивковић Душанка, професор енглеског језика; 

-Вучинић Јелка, дипл. филолог турског језика; 

-Манић Сања, професор француског језика; 

-Вујчић Милена (замена Манић Сање у другом полугодишту), професор француског 

језика 

-Дешић Татјана, професор шпанског језика 

Стручно веће је радило на основу Годишњег плана рада, а у току школске године 

одржано је 10 састанака. Приоритет чланова Већа био је да ученици стекну знања и 

вештине из области страног језика који изучавају и буду мотивисани како би на 

часовима, а и самостално, могли да наставе учење и овладају комуникацијом на страном 

језику. 

Актив наставника страних језика учествовао је у више различитих активности током 

школске године. 26. септембра обележен је Дан европских језика поводом чега је 

уприличен пригодан програм у којем су учествовали ученици од петог до осмог разреда. 

Кроз различите тачке представљени су сви језици који се изучавају у нашој школи, као и 

италијански и словеначки језик. Чланови Стручног већа су са својим ученицима, такође, 

узели учешће и у смотри „Све боје знања“, која је одржана 22.12. и тиме дали свој 

допринос богатом програму смотре чија је овогодишња задата тема била „Европа“, а за 

коју је и уско везано изучавање страних језика. Ученици-учесници програма су се веома 

успешно изражавали на енглеском, француском, шпанском, немачком и руском језику. 

Чланови Стручног већа су активно учествовали у процесу стручног усавршавања. У 

децембру су одржана два семинара, једнодневни под називом „ИОП- како их правити и 

примењивати у пракси“ и дводневни под називом „Методе и облици ефикасне наставе и 

учења-базични ниво“.Одржан је угледни час из француског језика у седмом разреду, 

који је реализовала Сања Манић, наставник француског језика. 

Што се тиче такмичења из страних језика, треба истаћи да је троје ученика осмог 

разреда учествовало на општинском такмичењу из енглеског језика- Миливојевић 

Ања(VIII2), Ђурић Алекса (VIII3) и Петровић Милица(VIII3), где су Миливојевић Ања и 

Ђурић Алекса освојили и делили 3.место, чиме су се пласирали на окружно такмичење. 

Ученици наше школе су такође учествовали на Државном првенству истраживачких 

радова основаца у категорији Енглески језик и освојили следећа места: 1.Анђела 
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Живковић (VII1); 2.Емилија Јотић (VII2) и 3.Игор Падурјан (VII2). Ученике је водила 

Оливера Илић, наставник енглеског језика. 

У погледу избора уџбеника за први и пети разред у наредној школској години, чланови 

Стручног већа су се одлучили за следеће: 

-за енглески језик у првом разреду-“New English Adventure”, Starter A, издавачке куће 

Pearson; 

-за енглески језик у петом разреду- “To the Top Plus”, издавачке кућеDataStatus; 

-за шпански језик у петом разреду- “Espaciojoven”, издавачке кућеDataStatus 

 

На састанцима Стручног већа редовно је вршена анализа успеха ученика, утврђиване су 

потешкоће и предузимане мере за њихово отклањање.  

                         

Руководилац Стручног већа: Татјана Дешић, професор шпанског језика и књижевности 

 

4.3.3. Стручно веће за област  ПРИРОДНИХ НАУКА 

 
Стручно веће за област природних наука радило је у следећем саставу: 

 

* Јелена Станојевић, професор хемије – руководилац већа 

* Славица Филиповић, професор биологије 

* Биљана Дамњановић, професор биологије 

* Невена Јацић, професор физике 

 

Стручно веће је радило на основу Годишњег плана рада и у току школске 

године одржано је 11 састанака. 

На почетку школске године, урађени су годишњи и оперативни планови рада са 

предвиђеним стандардима. Направљен је план рада за додатну и допунску наставу, као и 

за слободне активности и време њихове реализације. Направљен је и распоред писмених 

провера за школску 2017/18. годину и договор о одржавању огледног часа. 

Чланови Стручног већа, заједно са ученицима, су учествовали у многобројним 

манифестацијама и активностима.  

У септембру је организован "Дан пешачења" на Чачалици. Ученици наше школе 

су са наставницом биологије, Славицом Филиповић, учествовали на манифестацији 

"Ноћ истраживача", где су показали своју креативност али су имали прилику и да виде 

занимљиве научне поставке.  

У октобру, у оквиру месеца здраве хране, ученици су заједно са наставницама 

биологије обележили овај значајни датум. У оквиру "Дечије недеље" одржан је огледни 

час на Чачалици, под називом – Наука о природи.  

У новембру је одржан "Дан отворених врата", када су нашу школу посетили 

предшколци из вртића "Бамби" и  "Пчелица". Наставници су заједно са ученицима 

припремили активност "Потрага за знањем", у оквиру које је на занимљив начин 

представљена хемија, биологија и физика. У месецу новембру је започет пројекат 

„Здраво растимо“. Пројекат је реализован до краја децембра, и већ други пут се 

реализује у нашој школи. Пројекат има за циљ едукацију ученика седмог разреда о 

важности правилне исхране и бављења физичком активношћу. 

У децембру је одржана културно-научна смотра "Све боје знања", на тему 

Европа. Поводом смотре, наставници су са ученицима припремили путовање кроз 

Европу и време и подсетили на чувене научнике хемије, физике и биологије и њихова 

изванредна постигнућа. 
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У марту је одржан огледни час - Примена квадрата бинома, где је представљена 

корелација биологије и математике. Реализатори часа су Славица Филиповић, 

наставница биологије и Јелена Марковић, наставница математике. 

У априлу је у нашој школи одржана централна манифестација поводом Дана 

планете Земље. Учешће у овој манифестацији под слоганом „Отпад – сировина или 

смеће“ узеле су све основне школе из нашег града, као и школа из Костолца. Ученици 

наше школе су изложили радове са еколошких радионица у циљу подсећања на 

угроженост животне средине. 

Црвени крст Пожаревац је током маја организовао обуку из Прве помоћи за 

основне и средње школе нашег града. Обуци су присуствовали и ученици наше школе. 

 Обука се састојала из дванаест часова у оквиру којих су ученици стекли основна 

теоријска и практична знања у пружању прве помоћи. Након обуке додељена су 

Уверења о завршеном основном курсу из прве помоћи. Обучени ученици представљали 

су нашу школу на Градском такмичењу из Прве помоћи које је било одржано у кампу 

Црвеног крста Пожаревац на Тулби. Наши ученици су освојили треће место. 

У току школске године, чланови Стручног већа су редовно радили оперативне 

планове, радили на постизању бољег успеха ученика и унапређењу квалитета учења, на 

индивидуалном раду са ученицима, редовно одржавали часове допунске наставе за 

ученике који имају потешкоћа у савладавању градива. Редовно су одржавали часове 

додатне наставе за ученике који постижу боље резултате. Учествовали су на 

такмичењима на свим нивоима, на којима су ученици наше школе постизали резултате. 

Одржавали су редовно часове припремне наставе за ученике осмог разреда са циљем 

постизања бољих резултата на завршном испиту.  

                                                                                                                       

Руководилац Стручног већа: Јелена Станојевић, професор хемије 

4.3.4. Стручно веће за област  ДРУШТВЕНИХ НАУКА 

 

              Стручно веће за област друштвених наука у школској 2017/2018 радило је у   

следећем саставу: 

   Даница Гаралејић, професор географије 

   Зоран Тривић, професор историје 

   Петар Пантић, професор историје 

   Слободан Микшић, наставник  грађанског васпитања 

   Сања Илић, вероучитељ 

        Стручно веће из области друштвених наука у школској 2017/2018 години одржало 

је       девет састанака. Почетком септембра месеца, свим чалновима већа представљен је 

план и програм рада, чланови већа су могли да дају своје предлоге. Чланови већа су се 

сложили да у овој школској години Еколошку секцију преузме Даница Гаралејић која ће 

и бити координатор секције. Такође сви чланови већа имали су да прилику да прочитају 

план и програм рада Еко школа међународног програма који  се спроводи код нас у 

школи. 

     Чалнови стучног већа бавили су се и стручним питањима из њихових областии и 

реализоване су следеће активности: 

-усаглашавање плана и програма рада наставника 

-анализа иницијалног тестирања ученика на почетку школске године 

-припрема задатака, контролних вежби, и тестова, праћење и напредовање ученика 
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-у новембру месецу по пети  пут се одржао квиз  „Занимљива географија“  за ученике од 

четвртог до осмог разреда. 

-чланови већа предложили су семинаре и сручне трибине које сматрају да су им 

потребни  

-сагласност и подршка за формирање он-лајн учионице, која ће свим ђацима наше школе 

бити доступна на сајту школе. Он-лајн учионица садржаће све потребне информације по 

предметима. 

            1. 2.10. 2017. године  одржана је манифестација  ноћ истраживача у центру града 

у Пожаревцу  где је наша школа имала свој штанд под називом “Сваки занат је злата 

вредан”. Посетиоцима су приказани одређени  стари занати кроз презентације и приче о 

старим занатима. 

            2.Стручни семинар из географије “Како се заштити од природних непогода“ 23 и     

24.12.2017 у Београду  

             3.Стручни семинар  из историје:“ Велике годишњице и наства историје“ 

24.2.2018 у Београду. 

             4.Е - твининг за почетнике- први кораци семинар одржан 4.5.2018 у просторијама 

наше школе. 

-укључивање ученика у еко радионицама  

-учешће у смотри све боје знања  Тематски дан  Европа (децембар) 

-квиз колико познајеш Европу географија 

 -из историје  наставник Петар Пантић  спремао je  представу Француска револуција. 

-припрема ученика за градска и окружна такмичења историја географија  

-план и припрема ученика осмих разреда за полагање мале матуре (комбиновани тест) 

-анализа и извештаји са семинара и стручних трибина  

-предтсављање наставника ученицима четвртих разреда као и предмета  

-сређивање   кабинета историје и географије 

          -Дигитални уџбеници за пети разред и одабир уџбеника који ће се користити у 

петом разреду. Из историје ће се за пети разред  користити уџбеник издавачке куће Бигз. 

А из географије за пети разред користиће се уџбеник издавачке куће Логос, из  верске 

наставе за седми и осми разред остају уџбеници оздавачке куће Фреска. 

-предлози и допуна рада већа за наредну школску годину. 
                                                        

                                                       Руководилац већа : Даница Гаралејић, професор географије 

4.3.5. Стручно веће за област предмета МАТЕМАТИКА, ТЕХНИЧКО И 

ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

 

У школској 2017/2018. години Стручно веће наставника из области предмета 

Математика, Техничко и информатичко образовање и Информатика и рачунарство 

радило је у следећем саставу: 

• Весна Чепкеновић, наставник математике, руководилац 

• Драган Грујић наставник техничког и информатичког образовања 

• Јелена Марковић , наставник математике, 
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• Драгана Миливојевић, наставник техничког и информатичког образовања,  

• Паулина Милић, наставник информатике и рачунарства. 

Стручно веће у школској 2017/2018. години, радило је на основу Годишњег плана рада, а 

у складу са циљевима и задацима напред наведних предмета. Приоритет чланова овог 

већа био је да наши ученици стекну што више знања, из области Математике, Техничког 

и информатичког образовање и Информатике и рачунарства. 

Чланови већа су разматрали организацију припремне наставе из математике за ученике 

осмог разреда, договор о куповини стручне литературе –математички лист, укључивање 

ученика у  активност “Задатак  месеца”, организација допунске и додатне наставе. 

 

Максимално је појачан индивидалан рад са ученицима, редовно су одржавани часови 

допунске наставе за ученике који спорије напредују у раду. 

Посебна активност ученика била је усмерена на смотру „Све боје знања“ која је одржана 

у децембру у нашој школи. Тема овогодишње смотре била је Европа. 

Чланови већа су присуствовали планираним семинарима: Конференција- нове 

технологије у образовању, обука за М-бот роботе и на састанцима о томе извештавали 

стручно веће. Група ученика и наставника техничког и математике укључена је у 

пројекат е-Тwinning. 

 

Посебну пажњу су чанови већа посветили благовременој и адекватној припреми ученика 

за такмичења и за полагање завршног испита за ученике осмог разреда.  

У марту  је успешно одржан  планирани огледни час: “Примена квадрата бинома у 

генетици”. Ученици су испунили очекивања наставника.  

У марту је одржано такмичење “Мислиша”.   

Заједнички рад ученика и њихових наставника, резултирао је добрим пласманом и 

освајањем једног од прва три места на општинским и регионалним такмичењима, као и 

учествовањеим наших ученика на Републичком такмичењу из техничког и 

информатичког образовања. 

Сви послови и задаци су извршавани професионално у циљу остваривања постављених 

образовних, функционалних и васпитних задатака наставе. У наредној школској години, 

уложићемо још више рада и енергије, како би наши ученици постигли још боље 

резултате у учењу.  

                            Руководилац Стручног већа: Весна Чепкеновић, наставник математике 

4.3.6. Стручно веће за област  ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА, ЛИКОВНЕ И МУЗИЧКЕ 

КУЛТУРЕ И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 

 

Стручно веће у току школске2017/18. године чинили су наставници: Ерол Ђурић , 

Свтлана Чолић, Весна Миленковић, Саша Миловановић и Синиша Станојевић. Одржано 

је 10 седница стручних већа. На првом састанку  је усвојен годишњи план рада Стручног 
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већа, а затим су усвојени годишњи планови рада по наставним предметима,  а такође се 

дискутовало и о изменама наставног плана за 5. разред.  

На другој седници стручног већа урађена је анализа иницијалних тестирања, договорена 

даља праћења постигнућа ученика и разговарано је о организовању рада секција. Такође 

усвојен извештај са интерних обука наставника.  

Трећи састанак је био посвећен успеху ученика на крају првог класификационог 

периода, реализацији наставе и организацији школске смотре Све боје знања, а четврти, 

организацији стручног усавршавања наставника и вођењу документације за летопис 

школе.  

На петој седници стручног већа за област предмета извршена је анализа стручног 

усавршавање наставника и реализованешколске смотре знања. Дискутовано је о новом 

Закону о основама система образовања и васпитања и одржано је стручно предавање. 

Тематика предавања била је везана за корелацију и међупредметно повезивање, као и на 

наставу усмерену на међупредметне компетенције, а предавање је одржала Весна 

Миленковић. 

Шеста седница је била посвећена анализи успеха ученика и  формирању школске Он – 

лајн учионице, као подршке ученицима у учењу на даљину. Друга важна тема је била 

обука наставника за примену и вођење електронског дневника. Такође, наставни весна 

Миленковић је поднела на увид већу свој стручни портфолио и обавестила остале 

чланове да жели да покрене поступак за стицање звања педагошки саветник. 

Седма седница је сазвана на захтев директора за давање мишљења стручног већа за 

област предмета поводом покретања поступка Весне Миленковић за стицање звања 

педагошки саветник. Стручно веће је једногласно дало позитивно мишљење. 

О успеху ученика, реализацији редовне, изборне наставе и рада секција говорено је на 

осмом сасатанку, атакође су започели договори око припреме и реализације Фестивала 

младих са тематиком Пожаревачки мир, док је на следећој седници анализаиран програм 

који је изведен у оквиру фестивала младих и дана планете земље. Такође су дати 

предлози за избор уџбеника у петом разреду. 

Последња, десета седница је имала аналитички карактер. Дискутовано је о успеху 

ученика, реализацији  наставе на крају другог полугодишта, предлогу ученика осмог 

разреда за доделу посебних диплома. Такође су усвојени извештаји  раду секција. 

Чланови  стручног већа за област предмета ликовна уметност, музичка култура, физичко 

васпитање и спортске активности, позитивно су оценили свој рад у школској 2017/18. 

години. 

                                                                    Руководилац Стручног већа: Весна Миленковић 

4.3.7. Стручно веће за РАЗРЕДНУ НАСТАВУ 

 

У току школске 2017. - 2018.год. одржано је десет састанака Стручног већа за 

разредну наставу. Њега су чинили учитељи и предметни наставници који су реализовали 

наставу у одељењима од првог до четвртог разреда: 

 

- Сузана Петровић, професор разредне наставе 

- Јасна Јанковић, професор разредне наставе 

- Слободанка Ребрача, професор разредне наставе 

- Биљана Благојевић, професор разредне наставе 

- Слађана Благојевић, наставник разредне наставе 

- Миља Милојевић – Стоиљковић, професор разредне наставе 

- Марија Калинић, професор разредне наставе 

- Мирјана Стојиловић, професор разредне наставе 

- Славица Стојановић, професор разредне наставе 
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- Славица Милановић, наставник разредне наставе 

- Марина Стоилков, професор разредне наставе 

- Драгана Илић, наставник разредне наставе 

- Оливера Симић, професор разредне наставе 

 

 План и програм рада Стручног већа за разредну наставу чине планови рада 

актива учитеља од првог до четвртог разреда. На састанцима је договорено о 

реализацији ђачкох екскурзија и рекреативне наставе, плановима стручног усавршавања 

и унапређивања наставе, о активностима ученика и наставника у току године, учешћима 

у школским манифестацијама, излетима и посетама као и о организовању огледних 

часова. Присуствовали су: ''Еко – часу на Чачалици'', ''Дечијој пијаци'' , Приредби 

поводом школске славе ''Светог Саве'', Све боје знања тема – ''Европа'', ''Фестивалској 

приредби''. У току школске године паћена су постигнућа и напредовање ученика у свим 

наставним областима. Чланови Стручног већа су се редовно стручно усавршавали и 

преносили стечено знање осталим члановима већа ради унапређења квалитета наставе и 

учења. Индивидуални разговори са родитељима одржавани су по потреби, наручени су 

уџбеници за наредну школску годину и исти подељени. У сарадњи са директором, 

педагогом, дефектологом, наставником енглеског језика, вероучитељем реализован је 

план и програм у потпуности. 

 

Руководилац Стручног већа: Славица Милановић, наставник  разредне наставе 

4.3.8. Стручни актив 1. разреда 

Годишњи план рада стручног актива првог разреда за школску 2017/2018. год. У 

потпуности је реализован. 

     За ову школску годину актив је планирао и реализовао састанке на крају сваког 

месеца. Разматран је читав низ питања везаних за проблематику образовно-васпитног 

рада при чему је тежиште током читаве године било на резултатима рада ученика и 

изналажењу мера и поступака за њихово побољшање. 

     На састанцима је вршена анализа постигнутих резултата ученика, сагледавани су 

узроци слабог успеха појединих ученика и предлагане и предузимане одговарајуће мере 

за њихово побољшање. Питању допунске наставе такође је поклањана одговарајућа 

пажња. На сваком састанку било је речи о радној дисциплини и понашању ученика. 

     Током школске године остварени су многобројни контакти и успешна сарадња са 

другим школама, друштвеним организацијама и институцијама као што су Друштво 

пријатеља деце, Учитељско друштво, Црвени крст, Дом здравља Пожаревац, локалним 

медијима и др. 

     Ученици певог разреда били су активни у току школске године и учествовали у 

многобројним манифестацијама школе, такмичењима, креативним радионицама, као и у 

свим расписаним ваншколским конкурсима где су били награђивани и похваљивани за 

учешће. Ученици су учествовали у јесењем и пролећном кросу, активностима у оквиру 

Дечје недеље, школским прославама, хуманитарним акцијама „Једно дете-један 

слаткиш“, прикупљање новца за операције и лечење оболелих вршњака. Учествовали су 

у свим школским приредбама које су припремане и реализоване поводом: смотре знања 

„Европа“, Дана планете Земље, школске славе „Светог Саве“, фестивала младих 

„Пожаревачки мир“, Дана школе. Реализована је и једнодневна екскурзија на релцији 

Пожаревац-Београд-Пожаревац где су ученици обишли Музеј ваздухопловства, 

Калемегданску тврђаву, возили се бродом „Школско срце“ и гледали позоришну 

представу у дечјем позоришту „Пуж“. Тога дана утврдили су и проширили своја већ 

стечена знања. 
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     На нивоу свих актива учитеља наше школе извршен је избор уџбеника за наредну 

школску годину за ученике првог разреда. 

     Увећан број задатака и сложенија проблематика рада допринела је већем броју сати 

стручног усавршавања учитеља овог актива. 
 

4.3.9. Стручни актив 2. разреда 

Чланови Стручног актива 2. разреда били су: 

➢ Биљана Благојевић, професор разредне наставе,  

➢ Слађана Благојевић, наставник разредне наставе, координатор, 

➢ Миља Милојевић Стоиљковић, професор разредне наставе, 

➢ Марија Калинић, професор разредне наставе,  

➢ Сања Илић, вероучитељ, 

➢ Михајло Тошић, енглески језик и 

➢  Јелка Вучинић, енглески језик 

У току школске 2017/2018. године Стручни актив учитеља другог разреда је реализовао 

задатке планиране Годишњим програмом рада школе.  

Сваког месеца учитељице су израђивале  оперативне планове рада за наредни месец, а на 

почетку месеца сумирале резултате рада са ученицима за претходни месец. Фонд 

наставних часова је у потпуности реализован, часови допунске наставе су редовно 

одржавани, као и часови секција.  

Одржана су четири Одељењска већа на крају сваког класификационог периода на којима 

је анализиран успех и владање ученика и исти усвајани. Одржано је, у сваком од четири 

одељења,  по пет родитељских састанака на којима је родитељима  саопштаван успех 

ученика и један заједнички презентација и предавање на тему „Превенција насиља , 

посебни ризици и мере заштите као и реаговања у случају када се насиље деси .“ 

Индивидуални разговори са родитељима одржавани су по потреби, о чему постоји 

писана евиденција. Наручени су уџбеници за трећи разред и исти подељени ученицима.  

Учитељице су укључиле ученике у већину манифестација, школских догађаја и 

спортских такмичења, као и наградних конкурса, о чему постоји евиденција у свесци за 

разредну наставу, као и евиденција директора школе. Ученици су освајали различите 

награде и похвале. Са ученицима је реализована једнодневна екскурзија до Царске баре. 

Учитељице су се стручно усавршавале на Зимским сусретима учитеља.  

Сву потребну педагошку документацију су редовно водиле и попуњавале, како током 

школске године,тако и на њеном завршетку. 

                                                                             Актив учитеља другог разреда 
 

4.3.10. Стручни Актив 3. разреда 

Чланови Стручног актива 3. разреда: 

➢ Мирјана Стојиловић 

➢ Славица Стојановић 

➢ Славица Милановић 

➢ Марина Стоилков 

➢ Јелка Вучинић, енглески језик 

➢ Ивана Стевановић, енглески језик 

➢ Сања Илић, вероучитељ 

У току школске 2017/2018. године  Стручни актив учитеља трећег разреда је реализовао 

задатке планиране Годишњим програмом  рада школе.Сваког месеца учитељице су 

израђивале оперативне планове рада за наредни месец, а на почетку месеца сумирале 

резултате рада за предходни месец. 
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Септембар 

Урађен је Годишњи план рада актива, као и годишњи и оперативни планови за 

септембар, креирана је педагошка свеска учитеља у циљу континуираног праћења 

напредовања ученика. Подељени су ученички комплети, урађени су иницијални тестови.  

Направљени су распореди часова за одељења у матичној школи, као и за издвојено 

одељење у Ћириковцу. 

Одржани су родитељски састанци, родитељи су се изјаснили за изборне предмете, 

ученици ће похађати Народну традицију , Грађанско васпитање и Верску наставу. 

Израђен је распоред контролних вежби и задатака за  текућу школску годину. 

Октобар 

Израђени су индивидуализовани планови и ИОП-и. 

У оквиру Дечије недеље  реализоване су следеће активности:  Ученици су упознати са 

Конвенцијом о дечијим правима, организована је биоскопска пројекција 

“Бела и Себастијан“, у издвојеном одељењу у Ћириковцу организован је заједнички 

маскенбал ученика. 

12. октобра  обележен је Дан ослобођења Ћириковца, где су ученици издвојеног 

одељења у Ћириковцу учествовали на приредби. 

17. октобра обележен је Дан здраве хране у издвојеном одељењу у Ћириковцу. 

Новембар 

Одржано је Одељењско веће на коме је анализиран успех на крају првог 

класификационог периода школске 2017/2018. године. 

Одржани су заједнички родитељски састанци на тему:“ Заштита од насиља, злостављања 

и занемаривања“. 

Децембар 

 Одржана је  22.децембра Смотра знања на тему „Европа“,  ученици III1  III2 и  III3  су 

наступали са румунском и немачком народном игром, ученици III4 су  наступали са 

руском игром  „Каљинка“. 

У оквиру посете предшколаца из предшколске  установе „ Бамби“ и представљања 

Основне школе „Свети Сава“, будућим првацима, ученици III4са осталим разредима из 

издвојеног одељења у Ћириковцу су за њих извели драмско- музички приказ 

 „Снежана и седам патуљака“. 

Јануар 

Ученици су присуствовали свечаном резању славског колача при прослави Дана 

духовности „Светог Саве“ ( у централној школи и издвојеном одељењу у Ћириковцу). 

Извршена је анализа реализације Наставног плана и програма за прво полугодиште 

школске 2017/2018. године.  

Фебруар 

Одржано је школско такмичење из математике, где су учествовали и ученици трећег 

разреда. Ученици трећег разреда Алексић Наталија, Игњатовић Јелена, Стојићевић Лена, 

Радаковић Љубица, Орозовић Павле, Јаблановић Анита, Мрдаљ Марко и Јовановић 

Невена су се пласирали на општинско такмичење. 

22.2. 2018.године  одржано је општинско такмичење из математике у Основној школи       

„ Доситеј Обрадовић“ у Пожаревцу. Ученик  трећег разреда Орозовић Павле је освојио 

прво место, а Стојићевић Лена треће место. 

Март 

1.3.2018. године одржано је школско такмичење у уметничком казивању. Ученица 

трећег разреда Радаковић Љубица је освојила треће место. 

 У организацији Друштва учитеља, организована је манифестација поводом Ускрса на 

тему „Ускршње јаје - дечија радост“, где су ученице трећег разреда Тадић Лана и 

Миленковић Ена, освојиле награду за ликовни рад и најлепше осликано јаје. 

Организована је и хуманитарна акција „ Један слаткиш – једно дете“. 
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Април 

24.4.2018. године, одржана је фестивалска приредба, тема је била „ Пожаревачки мир“, у 

Центру за културу.  Ученици трећег разреда су се представили тачкама: “ Заволи човека 

у себи“, “Прво српско коло“,  „Оријентални плес“ и ученици  III4 су заједно са другим 

ученицима издвојеног одељења у Ћириковцу извели ритмичку тачку „Тарантела 

Наполитана“. 

Мај 

Реализована је једнодневна екскурзија ученика трећег разреда на релацији Ћириковац- 

Пожаревац- Свилајнац- Манасија- ЛИСИНЕ- Ресавска пећина- Пожаревац- Ћириковац.. 

18.5.2018.године обележен је Дан школе. 

Јун / Јул 

Реализована је Настава у природи, на којој су били и ученици трећег разреда. 

Извршена је анализа реализације  Наставе у природи и сумирани су утисци ученика и 

родитеља. 

Извршена је анализа успеха и владања ученика на крају школске 2017/2018. године. 

Одржани су родитељски састанци и подељене су ђачке књижице. 

Сви чланови актива трећег разреда завршили су сређивање педагошке документације , 

као и извештаје о успеху  ученика. 

 

                                             Марина Стоилков, професор разредне наставе, координатор 

  

4.3.11. Стручни Актив 4. разреда 

 
Чланови Стручног актива четвртог разреда: Јасмина Крајић, наставник разредне наставе 

(стручна замена Јасна Ђукић, наставник разредне наставе); Драгана Илић (наставник 

разредне наставе); Оливера Симић, наставник разредне наставе (стручна замена Марија 

Митровић, наставник разредне наставе); Јелка Вучинић, наставник енглеског језика; 

Ивана Стевановић, наставник енглеског језика; Сања Илић, вероучитељ.  

     Чланови Актива су имали десет састанака у току школске године на којима су се 

договарали у вези свих активности, планова и задатака везаних за наставу и ученике 

четвртог разреда. На почетку школске године је урађен план рада Актива и годишњи 

планови за све наставне предмете. На месечним састанцима чланови су израђивали и 

усаглашавали оперативне планове за све наставне предмете.  

     Дечија недеља, која се већ традиционално реализује у октобру месецу, се ове године 

одвијала под слоганом „Градимо мостове међу генерацијама“. Поводом тога за ученике 

је организован час у школској библиотеци, биоскопска пројекција у Дому културе „Бела 

и Себастијан“; у издвојеном одељењу у Ћириковцу заједнички маскембал ученика свих 

разреда.  

   Ученици су учествовали у Уличним тркама у Пожаревцу. 

   У сарадњи са Месном заједницом Ћириковац, ПУ „Љубица Вребалов“ и КУД-ом 

„Миодраг Миљковић Мидга“ ученици четвртог разреда издвојеног одељења у 

Ћириковцу су, са осталим ученицима из издвојеног одељења, обележили Дан 

ослобођења Ћирковца. Након приредбе, сви гости и ученици су били у прилици да се 

послуже храном коју су припремиле мајке ученика, а од стране представника Месне 

заједнице ученицима су подељени пакетићи.   

     Обележен је и Дан здраве хране; ученици у матичној школи су учествовали у 

организацији изложбе хране прављењем аранжмана од воћа и поврћа; ученици у 

Ћириковцу су одржали заједничку изложбу аранжмана од здраве хране уз помоћ 

родитеља ученика; у сарадњи са Домом здравља у Костолцу одржано је предавање о 

здравој исхрани.  

     У сарадњи са удружењем „Чаробних руку дело“ ученици су учествовали у радионици 
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прављења магнета и украса.  

     У новембру су ученици узели учежће у радионици о рециклажи „Свака лименка је 

важна“ у оквиру пројекта „Еко школа“ и гледали филм „Сага о шуми“ у Центру за 

културу у Пожаревцу.  

     Ученици и учитељи четвртог разреда су такође учествовали у реализацији активности 

приликом посете предшколаца из вртића „Бамби“ (ПУ „Љубица Вребалов), чији је циљ 

био промоција наше школе. 

     У сарадњи са припадницима МУП-а у Пожаревцу за ученике четвртог разреда је 

организован пројекат „Основи безбедности деце“. Поводом тога једном месечно су у 

свим одељењима четвртог разреда одржане радионице чије су теме биле: безбедно 

коришћење интернета и друштвених мрежа, превенција и заштита деце од злоупотребе 

опојних дрога, алкохола и трговине људима,  вршњачко насиље, заштита од пожара, 

техничко-технолошке опасности и елементарне непогоде.  

     У циљу упознавања ученика са предметима и наставницима у петом разреду, 

наставници предметне наставе наше Школе су одржали по два часа годишње из свих 

наставних предмета које очекују будуће петаке.  

     Смотра знања је ове године одржана у децембру на тему „Европа“. Ученици IV/1 и 

IV/2 су наступали са фолклорном тачком „Моравац“, а ученици IV/3  су се представили 

драмским приказом „Путовање кроз маштање“ у сарадњи са ученицима другог разреда у 

Ћириковцу.  

     Поводом обележавања Дана духовности – Светог Саве ученици су присуствовали 

свечаном резању славског колача  и приредби који су организовани и у матичној школи 

и у издвојеном одељењу у Ћириковцу.  

     У оквиру пројекта „Сигурније школе – отпорније заједнице“  у организацији Црвеног 

крста у Пожаревцу ученици су учествовали у радионицама организованим на Тулби.  

     Дан планете Земље је обележен 20.4.2018. год. Ученици четвртог разреда су 

учествовали у пројекту школе израдом радова од рециклираног материјала  на тему 

„Отпад – сировина или смеће“.  

     Фестивалска приредба у априлу је за тему имала „Пожаревачки мир“. Ученице IV/1 - 

Николина Нешић, Анђела Стојковић и Јелена Милетић су заједно са ученицама из IV/2 - 

Катарином Николић, Ларом Луковац и Јулијаном Спасићизвеле изворну песму „Жубор 

вода жуборила“. Ученици IV/3 - Тамара Јовановић, Марија Тодоровић, Александра 

Станојевић, Милица Васић и Алекса Илић су извели сплет фолклорних игара заједно са 

осталим ученицима наше школе који тренирају у КУД-у „Миодраг Миљковић Мидга“ из 

Ћириковца. 

     Ученици четвртог разреда су запажено прошли и на такмичењима која су се 

организовала у школи и ван ње.  

     На Школском такмичењу из математике прво место је освојила Тамара Јовановић, 

друго место Милица Васић, треће место Марија Тодоровић, све ученице IV/3, издвојеног 

одељења у Ћириковцу. На Општинском такмичењу из математике Тамара Јовановић је 

освојила друго место, пласирала се на Окружно такмичење и такође освојила друго 

место.  

     На Школском такмичењу у уметничком казивању Милица Васић, ученица IV/3, 

издвојеног одељења у Ћириковцу, освојила је прво место и пласирала се на Општинско 

такмичење где је освојила треће место. 

     У оквиру Спортских игара младих које су одржане 7.5.2018. год. у Спортском центру 

у Пожаревцу тим ученика IV/1 и IV/2 се такмичио у дисциплини „између две ватре“ и 

освојио треће место. Tим су чинили ученици: Ива Милојевић, Теодора Симић, Лука 

Симић, Вељко Грујић, Урош Дамњановић, Никола Стевић (IV/1) и  Катарина Николић, 

Милош Арсић, Никола Мирковић, Лазар Елезовић, Стефан Кузмић (IV/2).  

На Окружном такмичењу у атлетици Јања Ранђеловић, ученица IV/2, је освојила прво 
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место у брзом трчању на 300 m, пласирала се на регионално такмичење и тамо освојила 

друго место. 

    За своје успехе ученици су награђени похвалницама које су им додељене на приредби 

поводом Дана школе                             

     На кросу РТС-а кроз Србију који је реализован 11.5.2018. год. прво место су освојили 

ученици  IV/2 - Јања Ранђеловић  и Милош Арсић. Друго место је припало ученицима 

IV/1 - Даници Стојковић и Урошу Дамњановићу, док су треће место заузели Ива 

Милојевић (IV/1) и Лазар Елезовић (IV/2).  

   У мају је организована екскурзија за ученике четвртог разреда на релацији Ћириковац 

– Пожаревац – Орашац – Топола – Опленац – Пожаревац – Ћириковац. Екскурзија је 

била прилагођена историјским садржајима које су ученици обрађивали из Природе и 

друштва и сви постављени циљеви су били испуњени.  

      Крајем маја смо отворили врата нашим будућим првацима и њиховим родитељима. 

Учитељице нашег Актива су се дружиле са децом, упознале их са просторијама у школи: 

учионицама у којима бораве прваци, кабинетима, фискултурном салом, трпезаријом. 

     Стоматолог Давид Динчић је одржао предавање на тему „Здрави зуби у здравој 

породици“.  

     Ученици су узели учешће у прикупљању старих тканина за рециклажу у хуманитарне 

сврхе и имали своје штандове у оквиру Дечије пијаце.   

     Од 7. до 14. јуна ученици IV/3, издвојеног одељења у Ћириковцу, су заједно са 

ученицима трећег разреда боравили на Златибору. Настава је била прилагођена боравку 

на планини. Ученици су, поред свакодневних шетњи и активности са рекреаторима, 

имали прилике да посете један од највиших врхова Златибора Главуџу, највећи забавни 

парк на Баклану -дино авантура парк, уживају у вожњи возићем до Златиборских језера, 

обиђу кућу у којој је  живео и стварао наш познати сликар Милић од Мачве. 

     У јуну су одржана Одељењска већа, утврђен успех и владање ученика, заказани и 

одржани родитељски састанци, подељене ђачке књижице.  

 

Марија Митровић, координатор 

 

     4.3.12. Рад дефектолога у школској 2017/2018. години 

 

На основу практичног искуства у раду узела је активно учешће у унапређивању образовно 

васпитних и корективних акивности у школи а у складу са психо-физичким потребама и 

могућностима ученика као и у складу са законима о основама система образованја и васпитанја и 

законима о инклузивном образовању. 

 

Септембар 

 

- Реализовано активно учешће у пружању дефектолошких облика рада према психофизичким 

потребама и могућностима ученима. 

- Реализована израда и усвајање годишњег оперативног васпитно-образовног плана рада актива 

дефектолога за 5.6.7. и 8.разред за 2017/18. 

- Реализована израда и усвајање оперативног васпитно-образовног плана рада за месец 

септембар. 

- Реализовано планирање и усвајање индивидуалних васпитно-образовних задатака за месец 

септембар, а на основу психофизичког статуса и потреба ученика. 

- Реализована израда оперативног плана рада за реализовање корективне гимнастике, 

психомоторне редукције и логопедских вежби. 

- Реализована саредња са родитељима, педагогом школе и директором. 
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- Реализована координација и сарадња дефектолога са стручним школским тимом за инклузију и 

тимом за пружање додатне подршке. 

- Реализован едукативни и корективно-стимулативни рад дефектолога са ученицима из редовне 

наставе са тешкоћама у учењу (подршка). 

- Реализован договор око стручног усавршавања дефектолога. 

 

Октобар 

 

- Реализовано активно учешће у пружанју дефектолошких облика рада према психофизичким 

потребама и могућностима ученима 

- Реализована израда и усвајање оперативног васпитно-образовног плана рада за месец октобар. 

- Реализовано планирање и усвајање индивидуалних васпитно-образовних задатака за месец 

октобар, а на основу психофизичког статуса и потреба ученика. 

- Реализован договор око учешћа дефектолога у размени личног искуства у раду са ученицима. 

- Реализована координација и сарадња дефектолога са стручним школским Тимом за инклузију и 

Тимом за пружање додатне подршке.ученицима са тешкоћама у учењу (подршка). 

- Реализован едукативни и корективно-стимулативни рад дефектолога са ученицима из редовне 

наставе са тешкоћама у учењу (подршка). 

- Реализован договор око учешћа у прославама презника школе. 

- Реализован сарарадња са родитељима, педагогом школе и директором. 

- Није реализована једнодневна ђачка екскурзија Пожаревац-Београд . 

 

Новембар 

 

- Реализовано учешће у пружанју дефектолошких облика рада према психофизичким потребама 

и могућностима ученима 

- Реализована израда и усвајање оперативног васпитно-образовног плана рада за месец 

новембар, за 5.6.7. и 8.разред. 

- Реализовано планирање и усвајање индивидуалних васпитно-образовних задатака за месец 

новембар, а на основу психофизичког статуса и потреба ученика. 

- Реализована анализа реализације наставног плана и програма за први класификациони период. 

- Реализовано остваривање боље сарадње са родитељима кроз договор о укључивању родитеља у 

директан процес наставе у циљу успешније реализације васпитно-образовних задатака. 

- Реализована израда, планирање и усвајање оперативног индивидуалног плана рада за 

реализовање корективне гимнастике, психомоторне редукције и логопедских вежби на основу 

психофизичког статуса ученика. 

- Реализован едукативни и корективно-стимулативни рад дефектолога са ученицима из редовне 

наставе са тешкоћама у учењу (подршка). 

- Реализована координација и сарадња дефектолога са стручним школским Тимом за инклузију и 

Тимом за пружање додатне подршке. 

- Реализована сарадња са родитељима, педагогом и директором школе. 

 

Децембар 

 

- Реализовано учешће у пружанју дефектолошких облика рада према психофизичким потребама 

и могућностима ученима 

- Реализована израда и усвајање оперативног васпитно-образовног плана рада за месец децембар 

за 5.6.7. и 8.разред. 

- Реализовано планирање и усвајање индивидуалних васпитно-образовних задатака за месец 

децембар, а на основу психофизичког статуса и потреба ученика. 

- Реализована анализа реализације наставног плана и програма као и реализација индивидуалних 
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корективних вежби уз увид о психофизичком статусу сваког ученика. 

- Реализована анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта. 

- Реализована анализа резултата и утицаја укључивања родитеља на успешност реализације 

васпитно-образовних задатака. 

- Реализован едукативни и корективно-стимулативни рад дефектолога са ученицима из редовне 

наставе са тешкоћама у учењу (подршка). 

- Реализована координација и сарадња дефектолога са стручним школским Тимом за инклузију и 

Тимом за пружање додатне подршке. 

- Реализовано стручно усавршавање наставника. 

Јануар 

 

- Реализовано учешће у пружанју дефектолошких облика рада према психофизичким потребама 

и могућностима ученима 

- Реализована израда и усвајање оперативног васпитно-образовног плана рада за месец јануар. 

- Реализовано планирање и усвајање индивидуалних васпитно-образовних задатака за месец 

јануар, а на основу психофизичког статуса и потреба ученика. 

- Реализована реализација васпитно-образовних садржаја. 

- Реализована реализација индивидуалних психомоторних, корективних и логопедских 

активностеи. 

- Реализована координација и сарадња дефектолога са стручним школским Тимом за инклузију и 

Тимом за пружање додатне подршке. 

- Реализована сарадња са родитељима, педагогом и директором школе. 

- Реализован едукативни и корективно-стимулативни рад дефектолога са ученицима из редовне 

наставе са тешкоћама у учењу (подршка). 

- Фебруар 

- Реализована израда и усвајање оперативног васпитно-образовног плана и васпитно образовних 

задатака. 

- Реализовано планирање и усвајање индивидуалних васпитно-образовних задатака за месец 

фебруар, а на основу психофизичког статуса и потреба ученика. 

- Реализована израда оперативног индивидуалног корективног плана у односу на психофизички 

статус и потенцијал сваког ученика. 

- Реализована координација и сарадња дефектолога са стручним школским Тимом за инклузију и 

Тимом за пружање додатне подршке. 

- Реализован едукативни и корективно-стимулативни рад дефектолога са ученицима из редовне 

наставе са тешкоћама у учењу (подршка). 

-  

Март 

 

- Реализовано учешће у пружанју дефектолошких облика рада према психофизичким потребама 

и могућностима ученима 

- Реализована израда и усвајање оперативног васпитно-образовног плана рада за месец март.  

- Реализована израда оперативног индивидуалног корективног плана у односу на психофизички 

статус и потенцијал сваког ученика. 

- Реализовано обележавање 8. марта. 

- Реализована координација и сарадња дефектолога са стручним школским Тимом за инклузију и 

Тимом за пружање додатне подршке. 

- Реализован едукативни и корективно-стимулативни рад дефектолога са ученицима из редовне 

наставе са тешкоћама у учењу (подршка). 

- Реализована сарадња са родитељима, педагогом и директором школе. 

 

Април 
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- Реализовано учешће у пружанју дефектолошких облика рада према психофизичким потребама 

и могућностима ученима 

- Реализована израда и усвајање оперативног васпитно-образовног плана рада за месец април. 

- Реализована израда оперативног индивидуалног корективног плана у односу на психофизички 

статус и потенцијал сваког ученика. 

- Реализована анализа успеха и дисциплине на крају другог класификационог периода. 

- Реализована координација и сарадња дефектолога са стручним школским Тимом за инклузију и 

Тимом за пружање додатне подршке. 

- Реализован едукативни и корективно-стимулативни рад дефектолога са ученицима из редовне 

наставе са тешкоћама у учењу (подршка). 

- Реализована сарадња са родитељима и руководством школе. 

 

Мај 

 

- Реализовано учешће у пружанју дефектолошких облика рада према психофизичким потребама 

и могућностима ученима 

- Реализована израда и усвајање оперативног васпитно-образовног плана рада за месец мај. 

- Реализована израда и реализовање оперативног индивидуалног плана рада за психомоторну 

реедукцију, корективну гимнастику и логопедске вежбе у односу на психофизички статус сваког 

ученика. 

- Реализована анализа успеха и корективних утицаја на психофизичке способности. 

- Реализована координација и сарадња дефектолога са стручним школским Тимом за инклузију и 

Тимом за пружање додатне подршке. 

-  

- Реализован едукативни и корективно-стимулативни рад дефектолога са ученицима из редовне 

наставе са тешкоћама у учењу (подршка). 

- Реализован једнодневни излет до Рама у коорелацији са наставним предметом „Познавање 

природе и друштва“. 

Јун 

 

- Реализовано активно ће узети учешће у пружанју дефектолошких облика рада према 

психофизичким потребама и могућностима ученима 

- Реализована израда и усвајање оперативног васпитно-образовног плана рада за месец јун 

- Реализована анализа реализације наставног плана и програма на крају сколске године. 

- Реализована координација и сарадња дефектолога са стручним школским Тимом за инклузију и 

Тимом за пружање додатне подршке. 

- Реализован едукативни и корективно-стимулативни рад дефектолога са ученицима из редовне 

наставе са тешкоћама у учењу (подршка). 

- Реализована израда извештаја о реализацији наставног плана и програма за протеклу школску 

годину. 

- Реализована спортска активност, јаханје на хиподрому у Пожаревцу. 

На крају школске године ученици су показали следећи успех: 

 

  Стевић Милан   5. Разред 3,72 (врло добар) 

  Перић Матеа  5. Разред 3,72 (врло добар) 

  Перић Немања  6. Разред 3,83 (врло добар) 

  Филиповић Матеја 7. Разред 3,69 (врло добар) 

  Андрејић Сандра  8. Разред 5,00 (одличан) 

  Петровић Ивица  8. Разред 5,00 (одличан) 
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Стручно усавршавање: 

 

Реализован Семинар - Дани дефектолига  

 

       Гордана Митић, дефектолог 

4.4. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ АКТИВА И ТИМОВА 

4.4.1.СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 
Школа има свој нови Развојни план који је израдила за период од 2017-2022. 

године, којим су обухваћене све области квалитета. Развојни план садржи смернице и 

приоритете у остваривању образовно-васпитног рада, план и носиоце активности, 

критеријуме и мерила за вредновање планираних активности која су од значаја за развој 

школе. Током школске 2017/2018.године одржано је шест састанака стручног актива за 

развојно планирање. Састанцима су присуствовали представници колектива, 

представници Савета родитеља, Школског одбора и Ученичког парламента.  Ослаљајући 

се на резултате  извршеног самовредновања на крају претходне школске године и на 

основу Извештаја о спољашњем вредновању квалитета рада установе у школској 

2017/2018. години, планиране су активности на унапређивању области Настава и учење. 

 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

Постављени циљеви у оквиру ове области односили су се на континуирано планирање 

наставе на годишњем, месечном и дневном нивоу, кроз сарадњу стручних већа у 

припреми угледних и огледних часова. Планиране активности учитеља и наставника 

кроз тематске дане, интерна и екстерна предавања на тему техника и метода учења 

допринеле су постизању бољег успеха ученика. Одржавањем смотре «Све боје знања-

Европа», демонстриране су различите технике учења у циљу мотивације за примену у 

настави. Организовањем активности «Потрага за знањем», ученици су предшколце 

активирали да учествују у  различитим радионицама и тиме показали примену стечених 

знања. Све ове активности су допринеле унапређивању процеса наставе.  

 

Током школске године, Актив за развојно планирање и Тим за самовредновање и 

вредновање рада школе  су сарађивали, допуњавали се и усклађивали планиране 

активности. 

 

Стручни актив за развојно планирање: 

Јелена Марковић,професор математике, координатор 

Маргарета Секуловић, директор 

Драган Грујић, помоћник директора 

Светлана Спасић, педагошки саветник 

Славица Филиповић, професор биологије 

Јасна Јанковић, професор разредне наставе 

Весна Миленковић, професор музичке културе 

Слађана Којић, библиотекар 

Оливера Илић, професор енглеског језика 

Сузана Петровић, професор разредне наставе 
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Представник Савета родитеља – Марија Спасић 

Представник Школског одбора - Душица Којић 

Представник Ученичког парламента –Мина Митић 

 

Јелена Марковић,професор математике, 

координатор стручног актива за развојно планирање 

 

 

4.4.2. СТРУЧИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

На основу члана 61.  Закона о основама система образовања и васпитања    

 („Службени гласник РС“ број 72/09, 52/11, 55/13, 88/2017 и 27/2018), Школски одбор је 

на седници одржаној  2. 07. 2018. године  донео  Школски програм за период  2018-2022. 

године који је донет је на основу: 

 - Закона о основама система образовања и васпитања  („Службени гласник РС“ број 

72/09, 52/11, 55/13, 88/2017 и 27/2018),  

-  Закона о основном образовању и васпитању („ Службени гласник РС “ , бр. 55/13 ) , 

члан 23, члан 27, члан 28 

-Правилника о наставаном плану и програму за други, трећи и четврти разред основног 

образовања и васпитања , Правилника о плану и програму наставе и учења за први 

разред, Правилника о наставаном плану и програму за седми и осми разред основног 

образовања и васпитања, Правилника о плану и програму наставе и учења за пети и 

шести разред основног образовања и васпитања, Услова рада школе ( материјално-

технички и кадровски); 

-Узрасних карактеристика, потреба и интересовања ученика 

-Карактеристика и специфичности локалне заједнице ( расположиви ресурси) 

Стручни актив за развој школског програма именован је на Наставничком већу 

школе, августа 2017. године. Састајао се на почетку школске године, на крају 

класификационих периода и полугодишта , са циљем праћења  реализације програмских 

садржаја  предвиђених Школским програмом од 1. до 8. разреда и Годишњим планом 

рада школе за 2017/18. годину. 

На састанцима је констатовано следеће: 

➢ Школски програм за 2017/18.годину, реализован је на часовима редовне наставе 

и ваннаставних активности према постављеним принципима, циљевима и 

стандардима постигнућа. 

➢ Сви програмски садржаји, планирани за 2017/18. годину су реализовани. 

➢ Основно образовање одраслих у Казнено поправном заводу за жене у 

Пожаревцу, Казнено поправном заводу у Пожаревцу -  Забелаи матичној школи, 

реализовано је према наставном плану и програму, у потпуности. 

➢  6 ученика, решењем интерресорне комисије радило je по ИОП-2  и они похађају 

одељење ученика са посебним потребама. 

➢ Анализом усклађености наставних планова и програма и потреба ученика са 

школским програмом , утврђено је да школски програм у главном задовољава 

потребе ученика али се може допунити новим садржајима. То је један од разлога 

за укључивање Школе у нове пројекте.  

➢ Наставно особље се редовно припремало за наставу - годишњи планови , 

тематски / оперативни или месечни планови рада и индивидуалне припреме за 

часове наставника, саставни су део педагошке документације наставника. 

➢ Посебна пажња посвећивала се креирању наставних часова који су за циљ 

имали индивидуализацију наставних садржаја  и подстицање мотивације 

ученика кроз корелацију наставних предметаи употребу нових технологија 
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➢ Ученици осмог разреда , тестирани су пробним тестовима из српског језика, 

математике и комбинованим тестом ради припреме за полагање завршног 

испита.у основном образовању и васпитању. Резултати тестирања анализирани 

су на нивоу стручних већа. 

➢ Највеће ангажовање чланова актива састојало се у иницирању различитих 

активности за пружање подршке ученицима у учењу (консултативна настава, 

увођење ученика у различите технике учења, мотивација за учење...) и праћење 

успеха ученика. Посебно се пратио и анализирао успех ученика на завршном 

испиту.  

➢ Чланови Тима су анализирали учешће родитеља у реализацији школског 

програма. Закључак је да су родитељи укључени у активности за које сами имају 

највише афинитета и интересовања: реализација екскурзија, завршни 

испит,избор будућег занимања, такмичења, школски пројекти, секције...Ове 

школске године, већина родитеља могла је да искаже своје задовољство школом 

учешћем у анкети која је спроведена на крају првог полугодишта и на крају 

школске године. 

➢ Школски програм за 2017/18.годину обогаћен је реализацијом нових и 

иновирањем већ постојећих пројектних активности, које иду у сусрет 

ученичким потребама и интересовањима: 

➢ Планиран је веома богат садржај «Дечје недеље» и у школи је, други пут, 

одржана Дечја пијаца ; 

➢ Обележени су Светски дан дечје књиге и Светски дан књиге; 

➢ Реализован је Дан знања  на тему Европа; 

➢ Наставнице школе , Оливера Илић и Јелена Марковић , реализовале су пројекте 

у оквиру Е – twinning платформе. 

➢ Школа је била организатор општинског и окружног такмичења из биологије, 

књижевне олимпијаде и низа спортских такмичења. 

➢ Представили смо се мешовитом приредбом и драмском представом , са темом 

пожаревачког мира ,  у оквиру Фестивала младих; 

➢ Настављена је међународна сарадња са Словенијом, гостовањем наше 

представе„Риба на дрвету“ на 20. по реду међународној 

смотриосновношколских представа у Марибору (фебруар, 2018) под називом 

„Са позорнице на позорницу“; 

➢ Школа је наставила реализацију активности у оквиру међународног пројекта 

„Еко школе“  

➢ Ученички парламент је узео учешће у свим школским активностима, посебно је 

иницирао хуманитарне активности.  

➢ Остварена је квалитетна сарадња школе са институцијама и организацијама у 

локалној заједници (Дом здравља, Центар за културу, Народна библиотека, 

Полицијска управа, Спортски клубови....) 

➢ Реализован је Еразмус + пројекат „ Културна традиција у савремено доба“ , који 

је обухватио реализацију веома бројних пројектних активности.У оквиру 

пројекта, реализоване су мобилности у Румунију, Италију и Ирску.  

 

Координатор Стручног актива за развој школског  програма: Светлана Спасић, 

педагог, педагошки саветник 
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4.4.3 ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

У оквиру Акционог плана самовредновања у шк. 2017/2018. год. издвојене су две  

2. Настава и учење 

3. Образовна постигнућа ученика 

Све активности, предвиђене планом, за наведени период су успешно реализоване. 

На првом састанку Тима, одржаног 4. септембра 2017. год. израђен је Акциони план 

Тима за самовредновање који је саставни део Годишњег плана рада. У овом периоду су 

одржана четири састанка Тима за самовредновање, о којима су уредно вођени и 

записници. 

Анкетирање наставника о наставном процесу планирано је и реализовано у октобру 

2017.год. Анкета је обухватила 35 наставника разредне и предметне наставе. Спроведене 

су три анкете. 

Подручје вредновања: Учење 

Показатељи: 2.3.1. Одговорност ученика 

                     2.3.2. Начин учења 

Одговорност ученика 

1. Подстичем ученике да себи постављају дугорочне и краткорочне циљеве и 

задатке. 

(важно: 14,29 %, врло важно: 85,71 %; у већој мери тачно/присутно: 20 %, 

тачно/присутно у потпуности: 80 %) 

2. Код ученика развијам одговорност за сопствено напредовање и постигнуте 

резултате. 

(важно: 11,43 %, врло важно: 88,57 %; у већој мери тачно/присутно: 5,71 %, 

тачно/присутно у потпуности: 94,29 %) 

3. Подстичем ученике да објективно процењују своје знање. 

(важно: 17,14 %, врло важно: 82,86 %; у мањој мери тачно/присутно: 2,85 %, у већој 

мери тачно/присутно: 22,85 %, тачно/присутно у потпуности: 74,30 %) 

4. При вредновању знања питам ученика за мишљење. 

(мало важно: 5,71 %, важно: 25,71 %, врло важно: 68,58 %; у већој мери тачно/присутно: 

34,28 %, тачно/присутно у потпуности: 65,72 %) 

5. При вредновању знања одељење даје своје мишљење. 

(мало важно: 2,86 %, важно: 37,14 %, врло важно: 60 %; нетачно/није присутно: 2,85 %, у 

мањој мери тачно/присутно: 2,85 %, у већој мери тачно/присутно: 51,42 %, 

тачно/присутно у потпуности: 42,88 %) 

Начин учења 

6. Примењујем различите облике, методе и технике рада на часу јер ученици имају 

различите стилове учења, способности и интересовања. 

(важно: 11,43 %, врло важно: 88,57 %; у већој мери тачно/присутно: 20 %, 

тачно/присутно у потпуности: 80 %) 

7. Упућујем ученике у разне технике учења. 

(важно: 22,86 %, врло важно: 77,14 %; у већој мери тачно/присутно: 17,14 %, 

тачно/присутно у потпуности: 82,86 %) 

8. Учим ученике да разликују битно од небитног. 

(важно: 14,28 %, врло важно: 85,72 %; у већој мери тачно/присутно: 8,57 %, 

тачно/присутно у потпуности: 91,43 %) 

9. Подстичем ученике да уче путем открића и решавања проблема. 

(важно: 25,71 %, врло важно: 74,29 %; у већој мери тачно/присутно: 28,57 %, 

тачно/присутно у потпуности: 71,43 %) 

10. Подстичем ученике на активно стицање знања. 
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(важно: 17,14 %, врло важно: 82,86 %; у већој мери тачно/присутно: 11,43 %, 

тачно/присутно у потпуности: 88,57 %) 

11. Проверавам да ли ученици препознају примену наученог. 

(важно: 14,29 %, врло важно: 85,71 %; у већој мери тачно/присутно: 11,43 %, 

тачно/присутно у потпуности: 88,57 %) 

12. Упућујем и подстичем ученике да користе додатне материјале( енциклопедије, 

књиге, часописе, интернет,ТВ...). 

(неважно: 2,86 %, мало важно: 2,86 %, важно: 25,71 %, врло важно: 68,57 %; у већој мери 

тачно/присутно: 22,86 %, тачно/присутно у потпуности: 77,14 %) 

 

Подручје вредновања: Планирање и припремање 

Показатељи: 

2.1.1. Планирање 

2.1.2. Припремање 

Планирање 

1. Чланови стручних већа сарађују при планирању. 

(важно: 20 %, врло важно: 80 %; у мањој мери тачно/присутно: 11,43 %, у већој мери 

тачно/присутно: 28,57 %, тачно/присутно у потпуности: 60 %) 

2. Моји планови рада су усмерени на постизање прописаних циљева и задатака. 

(важно: 5,71 %, врло важно: 94,29 %; у већој мери тачно/присутно: 11,43 %, 

тачно/присутно у потпуности: 88,57 %) 

3. У наставним плановима временски је усклађена обрада тема заједничких за 

више предмета. 

(важно: 28,57 %, врло важно: 71,43 %; у мањој мери тачно/присутно: 31,43 %, у већој 

мери тачно/присутно: 28,57 %, тачно/присутно у потпуности: 40 %) 

4. Мојим плановима су предвиђени различити облици рада у функцији ефикасног 

стицања знања и развоја способности и вештина ученика. 

(важно: 5,71 %, врло важно: 94,29 %; у већој мери тачно/присутно: 11,43 

%,тачно/присутно у потпуности: 88,57 %) 

5. Мојим плановима су предвиђене различите методе рада у функцији ефикасног 

стицања знања и развоја способности и вештина ученика. 

(важно: 5,71 %, врло важно: 94,29 %; у већој мери тачно/присутно: 20 %, тачно/присутно 

у потпуности: 80 %) 

6. Моји планови рада садрже различита места извођења наставе у функцији 

остваривања циљева и задатака. 

(мало важно: 5,71 %, важно: 42,85 %, врло важно: 51,44 %; нетачно/није присутно: 2,85 

%,у мањој мери тачно/присутно: 22,85 %, у већој мери тачно/присутно: 40 %, 

тачно/присутно у потпуности: 34,30 %) 

7. Писмене провере су временски усаглашене са проверама из других предмета. 

(мало важно: 2,85 %, важно: 8,57 %, врло важно: 88,58 %; у већој мери тачно/присутно: 

17,14 %, тачно/присутно у потпуности: 82,57 %) 

8. На основу неостварених планираних задатака, утврђених анализом провере 

резултата рада, правим краткорочне корекције планова. 

(важно: 14,28 %, врло важно: 85,72 %; у већој мери тачно/присутно: 27,51 %, 

тачно/присутно у потпуности: 74,29 %) 

Припремање 

9. Моје припреме за реализацију часа имају јасну структуру. 

(важно: 2,85 %, врло важно: 97,15 %; у већој мери тачно/присутно: 5,71 %, 

тачно/присутно у потпуности: 94,29 %) 

10. За припрему користим стручну литературу. 
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(важно: 5,71 %, врло важно: 94,29 %; у већој мери тачно/присутно: 31,43 %, 

тачно/присутно у потпуности: 68,57 %) 

11. За припрему користим интернет и друге изворе. 

(важно: 28,57 %, врло важно: 71,43 %; у мањој мери тачно/присутно: 8,57 %, у већој 

мери тачно/присутно: 20 %, тачно/присутно у потпуности: 71,43 %) 

12. Добре припреме размењујем са колегама. 

(мало важно: 2,85 %, важно: 25,71 %, врло важно: 71,44 %; у мањој мери 

тачно/присутно: 17,14 %, у већој мери тачно/присутно: 37,14 %, тачно/присутно у 

потпуности: 45,71 %) 

13. При припреми узимам у обзир разлику ученика у напредовању, знању и 

искуству. 

(важно: 11,43 %, врло важно: 88,57 %; у већој мери тачно/присутно: 25,71 %, 

тачно/присутно у потпуности: 74,29 %) 

14. Припремам задатке за рад различите тежине. 

(важно: 11,43 %, врло важно: 88,57 %; у већој мери тачно/присутно: 22,85 %, 

тачно/присутно у потпуности: 77,15 %) 

15. Пре обраде новог проверавам колико су ученици савладали претходно градиво. 

(важно: 2,85 %, врло важно: 97,15 %; у већој мери тачно/присутно: 11,43 %, 

тачно/присутно у потпуности: 88,57 %) 

16. Планирам активирање ученика ради коришћења њихових предзнања. 

(важно: 11,43 %, врло важно: 88,57 %; у мањој мери тачно/присутно: 5,71 %, у већој 

мери тачно/присутно: 17,14 %, тачно/присутно у потпуности: 77,15 %) 

17. Планирам коришћење наставних средстава. 

(важно: 11,43 %, врло важно: 88,57 %; у већој мери тачно/присутно: 25,71 %, 

тачно/присутно у потпуности: 74,29 %) 

18. Планирам одговарајуће моделе, препарате и приручна средства. 

(мало важно: 5,71 %, важно: 14,28 %, врло важно: 80,01 %; у мањој мери 

тачно/присутно: 17,14 %, у већој мери тачно/присутно: 22,85 %, тачно/присутно у 

потпуности: 60,01 %) 

19. Осмишљавам и припремам огледе и вежбе. 

(важно: 22,86 %, врло важно: 77,14 %; у мањој мери тачно/присутно: 5,71 %, у већој 

мери тачно/присутно: 34,26 %, тачно/присутно у потпуности: 60,03 %) 

20. Поштујем дидактичко – методичка упутства и инструкције дате у наставном 

програму. 

(важно: 11,43 %, врло важно: 88,57 %; у већој мери тачно/присутно: 25,71 %, 

тачно/присутно у потпуности: 74,29 %) 

21. Израђујем наставне материјале потребне за час у сарадњи са ученицима. 

(важно: 28,57 %, врло важно: 71,43 %; нетачно/није присутно: 2,85 %, у мањој мери 

тачно/присутно: 8,57 %, у већој мери тачно/присутно: 28,57 %, тачно/присутно у 

потпуности: 60,01 %) 

22. По реализованим часовима бележим запажања и допуне и користим их у 

следећем припремању. 

(важно: 25,71 %, врло важно: 74,29 %; у мањој мери тачно/присутно: 11,43 %, у већој 

мери тачно/присутно: 34,26 %, тачно/присутно у потпуности: 54,31 %) 

 

Подручје вредновања: Праћење напредовања ученика 

Показатељи:  

2.4.1. Праћење и оцењивање 

2.4.2. Извештавање 
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Праћење и оцењивање 

1. Вредновање и проверу постигнућа ученика остварујем у свим фазама наставног 

процеса. 

(важно: 14,28 %, врло важно: 85,72 %; у већој мери тачно/присутно: 25,71 %, 

тачно/присутно у потпуности: 74,29 %) 

2. Бележим податке за приказ резултата учења ученика (кратке белешке/описни 

коментари о раду ученика, записи о самооцењивању ученика и узајамном 

ученичком оцењивању...) 

(важно: 14,28 %, врло важно: 85,72 %; у већој мери тачно/присутно: 22,86 %, 

тачно/присутно у потпуности: 77,14 %) 

3. Бележим податке за приказ напредовања ученика (пратим постигнућа ученика, 

резултате тестирања...) 

(важно: 8,57 %, врло важно: 91,43 %; у већој мери тачно/присутно: 25,71 %, 

тачно/присутно у потпуности: 74,29 %) 

4. Помажем ученицима који имају тешкоћа у савладавању програма. 

(важно: 2,85 %, врло важно: 97,15 %; у већој мери тачно/присутно: 17,14 %, 

тачно/присутно у потпуности: 82,86 %) 

5. Ценим активности и доприносе сваког ученика. 

(важно: 5,71 %, врло важно: 94,29 %; у већој мери тачно/присутно: 11,43 %, 

тачно/присутно у потпуности: 88,57 %) 

6. Оцењивање вршим у складу са прописаним правилима о оцењивању ученика. 

(важно: 2,85 %, врло важно: 97,15 %; у већој мери тачно/присутно: 5,71 %, 

тачно/присутно у потпуности: 94,29 %) 

7. Оцењивањем проверавам степен усвојеног знања и ниво разумевања. 

(важно: 5,71 %, врло важно: 94,29 %; у већој мери тачно/присутно: 14,28 %, 

тачно/присутно у потпуности: 85,72 %) 

8. Оцењивањем проверавам способност примене стечених знања и способности. 

(важно: 8,57 %, врло важно: 91,43 %; у већој мери тачно/присутно: 11,43 %, 

тачно/присутно у потпуности: 88,57 %) 

9. Знања ученика процењујем на различите начине (усмена комуникација на часу, 

тестирање, писмене вежбе...) 

(важно: 8,57 %, врло важно: 91,43 %; у већој мери тачно/присутно: 11,43 %, 

тачно/присутно у потпуности: 88,57 %) 

10. При оцењивању узимам у обзир залагање ученика. 

(важно: 2,85 %, врло важно: 97,15 %; у већој мери тачно/присутно: 2,85 %, 

тачно/присутно у потпуности: 97,15 %) 

11. Оцењивање користим за процену ефикасности своје наставе и рада ученика и 

даље планирање. 

(важно: 14,28 %, врло важно: 85,72 %; у већој мери тачно/присутно: 17,14 %, 

тачно/присутно у потпуности: 82,86 %) 

Извештавање 

12. Поштујем и остварујем утврђену процедуру извештавања у школи. 

(важно: 11,43 %, врло важно: 88,57 %; у већој мери тачно/присутно: 8,57 %; 

тачно/присутно у потпуности: 91,43 %) 

13. Са процедуром извештавања у школи упознао сам ученике и родитеље. 

(важно: 20 %, врло важно: 80 %; у већој мери тачно/присутно: 25,71 %, тачно/присутно у 

потпуности: 74,29 %) 

14. Родитеље благовремено информишем о раду, успеху и понашању ученика. 

(мало важно: 2,85 %, важно: 2,85 %, врло важно: 94,15 %; у већој мери тачно/присутно: 

11,43 %, тачно/присутно у потпуности: 88,57 %) 
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15. У извештајима о напредовању ученика описујем темпо којим ученик достиже 

нивое постигнућа у односу на прописане задатке и циљеве. 

(мало важно: 5,70 %, важно: 2,85 %, врло важно: 91,45 %; у мањој мери тачно/присутно: 

2,85 %, у већој мери тачно/присутно: 51,43 %, тачно/присутно у потпуности: 45,72 %) 

16. Обезбеђујем двосмерну комуникацију са родитељима. 

(важно: 8,57 %, врло важно: 91,43 %; у мањој мери тачно/присутно: 2,85 %, у већој мери 

тачно/присутно: 22,85 %, тачно/присутно у потпуности: 74,30 %) 

Отворени дани школе, активност планирана током школске године; сва обавештења су 

јасно истакнута на огласној табли, сајту школе. 

Директор је поднео извештај о свим часовима које је посетио у току I полугодишта 

шк.2017/2018.год. Извештај обухвата 20 часова разредне и предметне наставе, који су 

праћени уз примену обрасца за посматрање и вредновање школског часа. Настава је на 

нивоу процене стандарда од стране директора школе оцењена оценом између 3 и 2. 

Колегама су дате сугестије за даљи рад, с циљем унапређивања наставног процеса и 

квалитета наставе. 

Од планираних 6 састанака у шк.2017/2018. год., одржана су 4 састанка и о томе сведочи 

уредно вођена евиденција ( записници са састанака Тима за самовредновање). 

У I полугодишту шк. 2017/2018.год. одржана су два угледна часа  у реализацији Сање 

Манић, наст.француског језика и Пантић Петра, наст. историје и Гаралејић Данице, наст. 

географије. 

На основу записника са Састанака стручних већа уочено је да постоји вертикално и 

хоризонтално планирање у настави појединих предмета, али би свакако било неопходно 

унапредити наставни процес у том смеру. 

Поједини наставници примењују ИКТ у настави за обраду и утврђивање наставних 

садржаја, али је важно континуирано радити на интезивирању примене ИКТ-а у настави 

и у наредном периоду. 

Предметни наставници и учитељи су покренули ON LINE учионицу, где већина 

наставника и учитеља активно учествује у ажурирању и постављању садржаја за учење. 

У току I полугодишта извршена је набавка мањег броја наставних средстава ( касетофон, 

бела магнетна табла за ученике ). 

На састанцима Тима за самовредновање вршена је континуирана анализа Акционог 

плана, као и степен реализације предвиђених активности. Анализа је подразумевала 

сарадњу са Тимом за развојно планирање. 

На Седници Наставничког већа извршена је анализа иницијалних тестирања, као и 

анализа завршног испита на крају шк.2016/2017.године. 

Предметни наставници прилагођавају свој рад образовним постигнућима ученика, с 

циљем стицања одређених знања. 

Припремна настава за ученике 8. разреда је започета у току I полугодишта шк. 

2017/2018.год. 

У току I полугодишта одржана су два заједничка родитељска састанка, како би се 

родитељи упознали са Правилником и свим неопходним детаљима о завршном 

испиту.Родитељи су упознати и са посебним Правилником о упису ученика ромске 

националне мањине, ради постизања пуне равноправности. 

На Састанцима Стручних већа извршена је анализа ефеката додатне и допунске наставе. 

На Састанцима Тима за инклузију извршена је анализа примене ИОП-а. 

Уредно се води евиденција о свим ученицима који су напустили школу. 

Од почетка II полугодишта шк. 2017/2018. год. у школи се води и електронски дневник, 

што у значајнијој мери утиче на доследност у примени критеријума за оцењивање. 

                                      

У оквиру Акционог плана самовредновања у шк. 2017/2018. год. издвојене су две 

области: 
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2. Настава и учење 

3. Образовна постигнућа ученика  

Све активности  предвиђене планом  за наведени период су успешно реализоване. 

У оквиру области 2. Настава и учење, једна од активности је била Анкетирање ученика и 

родитеља о наставном процесу.За испитивање ове области  издвојен је једнак број 

одељења, по разредима, у разредној и предметној настави. Анкета је обухватала 12 

питања, осим за ученике VIII разреда који су одговарали и на 13. питање.Упитник је био 

анониман, а ученици су на свако питање имали четири понуђена одговора: да, не, 

углавном да и углавном не. Циљ ове активности је био да дефинишемо квалитет наше 

наставе и мишљење ученика о начину на који се наставни процес одвија у нашој школи. 

Упитником је обухваћено   ученика. ( II-VIII) 

Број обухваћених ученика у разредној настави (II-IV) - 57 

Број обухваћених ученика у предметној настави (V-VIII)– 83 

Легенда: Р (разредна настава); П (предметна настава) 

1. На наставним часовима ми је јасно шта учим и шта би требало да научим. 

Р ( Да-85,96%, Не-5,26%, Углавном да-8,78%, Углавном не- /) 

П ( Да-55,42%, Не-/, Углавном да-44,58%, Углавном не-/) 

2. На часовима, наставници нас уче како треба да учимо: како да повежемо 

наставно градиво које учимо са старим градивом, са примерима из свакодневног 

живота. 

Р ( Да-85,96%, Не-3,51%, Углавном да-10,53%, Углавном не-/) 

П ( Да-67,47%, Не-/, Углавном да-26,51%, Углавном не-6,02%) 

3. Знам да поставим себи циљ у учењу. 

Р(Да-77,19%, Не-7,02%, Углавном да-14,04%, Углавном не-1,75%) 

П ( Да-72,29%, Не-2,41%, Углавном да-24,10%, Углавном не-1,20%) 

4. Приметио сам да у мом разреду неки ученици раде на другачијем наставном 

материјалу. 

Р (Да-80,70%, Не-15,79%, Углавном да-3,51%, Углавном не-/) 

П (Да-16,87%, Не-74,70, Углавном да-6,02%, Углавном не-2,41%) 

5. Активан сам и пажљив на часовима. 

Р ( Да-87,72%, Не-1,75%, Углавном да-8,78%, Углавном не-1,75%) 

П ( Да-60,24%, Не-/, Углавном да-34,94%, Углавном не-4,82%) 

6. Сви часови једног предмета личе један на други. 

Р ( Да-29,82, Не-61,41%, Углавном да-7,02%, Углавном не-1,75%) 

П ( Да-19,28%, Не-34,94%, Углавном да-36,14%, Углавном не-9,64%) 

7. Наставници на крају часа проверавају колико смо научили. 

Р ( Да-96,50%, Не-/, Углавном да-1,75%, Углавном не-1,75%) 

П ( Да-34,94%, Не-12,05%, Углавном да-45,78%, Углавном не-7,23%) 

8. Постоји међусобно поштовање ученика и наставника на часу/у школи. 

Р ( Да-94,74%, Не-3,51%, Углавном да-1,75%, Углавном не-/) 

П ( Да-72,29%, Не-8,43%, Углавном да-14,46%, Углавном не-4,82%) 

9. Слободан сам да постављам питања, коментаришем,...,у вези предмета учења на 

часу. 

Р ( Да-91,23%, Не-3,51%, Углавном да-5,26%, Углавном не-/) 

П ( Да-60,24%, Не-6,02%, Углавном да-26,51%, Углавном не-7,23%) 

10. Наставници дају прецизна упутства за израду задатака и усмеравају наш рад. 

Р ( Да-91,23%, Не-3,51%, Углавном да-5,26%, Углавном не-/) 

П ( Да-61,45%, Не-2,41%, Углавном да-32,53%, Углавном не-3,61%) 

11. При оцењивању, наставници нас питају за мишљење. 

Р ( Да-57,89%, Не-3,51%, Углавном да-17,55%, Углавном не-21,05) 

П ( Да-30,12%, Не-16,87%, Углавном да-31,33%, Углавном не-21,68%) 
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12. Знања стечена у школи ми обезбеђују да могу (без додатних часова) да 

одговорим на захтеве наставника (писмени и контролни задаци, усмена 

испитивања). 

Р ( Да-96,49%, Не-/, Углавном да-3,51%, Углавном не-/) 

П ( Да-60,24%, Не-6,02%, Углавном да-28,92%, Углавном не-4,82%) 

13. Пријемни испит за средњу школу могу да положим са знањима која стекнем у 

школи( попуњавају само ученици осмог разреда). 

П ( Да-87,95%, Не-2,41%, Углавном да-7,23%, Углавном не-2,41%) 

Са циљем унапређивања наставе и учења, о истој области анкетирана је и група 

родитеља ученика од II-VIII разреда.Број анкетираних родитеља- 25. Родитељи су 

процењивали тачност тврдње, односно степен присутности, по следећој скали: 

1- не знам, 2- не слажем се, 3- делимично се слажем, 4- углавном се слажем,                

5- потпуно се слажем 

1. Наставни програми су прилагођени узрасту ученика. 

( не знам-/   , не слажем се-   4%  , делимично се слажем- 6%  , углавном се 

слажем-  28%  , потпуно се слажем-  44% ) 

2. Уџбеници и приручници су јасни и корисни. 

( не знам-  /  , не слажем се-   4%     , делимично се слажем-  12%    , углавном се 

слажем-  40%         , потпуно се слажем-  44%  ) 

3. Знање ученика се проверава на разне начине (усмено, писмено, практични 

радови...) 

( не знам-    4%      , не слажем се-  4%    , делимично се слажем-  /    , углавном се 

слажем-    20%       , потпуно се слажем-      72% ) 

4. Знања која се добијају у школи, примењива су у пракси. 

( не знам-  /        , не слажем се-       /      , делимично се слажем-  28%    , 

углавном се слажем-     56%      , потпуно се слажем-      16% ) 

5. Оцењивање ученика је објективно, у складу са Законом. 

( не знам-   4%       , не слажем се-      4%       , делимично се слажем- 24%         , 

углавном се слажем- 32%   , потпуно се слажем- 36%) 

6. Моје дете воли школу. 

( не знам-   /       , не слажем се-  16%     , делимично се слажем-   /       , углавном 

се слажем- 40%          , потпуно се слажем-    44% ) 

7. Моје дете се плаши неуспеха у школи. 

( не знам-   8%       , не слажем се-    12%         , делимично се слажем- 24%        , 

углавном се слажем-  24%         , потпуно се слажем-    32% ) 

8. Учитељи/наставници се према свим ученицима понашају пријатељски и са 

поштовањем. 

( не знам-   /       , не слажем се-  20%      , делимично се слажем-  12%        , 

углавном се слажем-   40%   , потпуно се слажем-  28% ) 

9. Учитељи/наставници подстичу и охрабрују ученике да износе своје мишљење. 

( не знам-   4%       , не слажем се-   16%   , делимично се слажем-    12%      , 

углавном се слажем-   20%   , потпуно се слажем-   48% ) 

10. Кад у одељењу настану проблеми, учитељи/наставници их решавају заједно са 

ученицима. 
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( не знам-  8%   , не слажем се-      8%       , делимично се слажем-  20%        , 

углавном се слажем-  24%         , потпуно се слажем-   40% ) 

11. Учитељи/наставници разумеју потребе и проблеме мог детета. 

( не знам- 4%       , не слажем се-    4%         , делимично се слажем- 28%         , 

углавном се слажем-    28%     , потпуно се слажем-  36% ) 

12. Кад нешто не разуме или нешто жели да сазна, моје дете може слободно да пита 

учитеље/наставнике. 

( не знам-  8%        , не слажем се- 4%            , делимично се слажем-    8%      , 

углавном се слажем-   32%    , потпуно се слажем-     48% ) 

13. Мом детету је потребна помоћ у изради домаћих задатака. 

( не знам- 8%         , не слажем се-     32%        , делимично се слажем-  28%        , 

углавном се слажем-  12%         , потпуно се слажем-   20% ) 

14. Учитељи/наставници траже од ученика да образложе своје мишљење и одлуке. 

( не знам- 24%         , не слажем се-4%             , делимично се слажем-20%          , 

углавном се слажем-    16%       , потпуно се слажем-  36%  ) 

15. Моје дете зна своје оцене. 

( не знам-   8%       , не слажем се-   /          , делимично се слажем-  /        , 

углавном се слажем-   12%        , потпуно се слажем-  80% ) 

16. Моје дете зна шта треба да научи или уради да би добило добру оцену. 

( не знам-4%          , не слажем се-   /         , делимично се слажем-   4%       , 

углавном се слажем-   16%        , потпуно се слажем- 76%  ) 

17. Учитељи/наставници мом детету кажу шта је добро урадило, али и шта још 

треба да научи или учини како би добило бољу оцену. 

( не знам-  8%        , не слажем се-   /          , делимично се слажем-12%          , 

углавном се слажем- 20%          , потпуно се слажем-     60%) 

18. Учитељи/наставници питају ученике шта мисле о задацима других ученика(шта 

је добро, шта треба поправити) 

( не знам-  28%        , не слажем се-   4%          , делимично се слажем- 20%         , 

углавном се слажем-    24%       , потпуно се слажем- 24% ) 

19. Учитељи/наставници дају јасна упутства родитељима како најбоље могу помоћи 

деци при учењу. 

( не знам-  4%        , не слажем се-  4%           , делимично се слажем-  32%        , 

углавном се слажем-   24%        , потпуно се слажем-36% ) 

20. У школи узимају у обзир моје мишљење о развоју и напредовању мог детета. 

( не знам-  16%        , не слажем се- /            , делимично се слажем-8%          , 

углавном се слажем- 36%          , потпуно се слажем- 40%  ) 

21. Имам могућности да разговарам са учитељима и предметним наставницима 

свога детета. 

( не знам- /         , не слажем се-   /         , делимично се слажем-  /        , углавном 

се слажем-   16%        , потпуно се слажем-  84% ) 

22. Деца у школи уче садржаје који ће им бити од користи у свакодневном животу. 

( не знам- /         , не слажем се-   4%          , делимично се слажем-  12%        , 

углавном се слажем-  52%  , потпуно се слажем-  32% ) 
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23. Знања стечена у школи, омогућавају мом детету да може (без додатних часова) 

да одговори на захтеве наставника(писмени и контролни задаци, усмена 

испитивања). 

( не знам-   /       , не слажем се-     /        , делимично се слажем-  20%        , 

углавном се слажем-   40%        , потпуно се слажем-     40% ) 

24. Пријемни испит за средњу школу моје дете може да положи са знањима која 

стекне у школи. 

( не знам- 8%         , не слажем се-   /          , делимично се слажем-8%          , 

углавном се слажем- 40%          , потпуно се слажем-   44% ) 

Током шк.2017/2018. планирани су и реализовани огледни и угледни часови и у 

II полугодишту. 

21.02.2018. одржан је угледни час одељењу II3, одељењског старешине: 

проф.разр.наст. Миље Милојевић Стоиљковић. Предмет: Свет око нас; Наставна 

јединица: Људи раде и стварају (занимања људи). 

1.03.2018. одржан је огледни час у одељењу VII2.Час су реализовале наст. 

биологије, Славица Филиповић и наст. математике, Јелена Марковић. Наставна 

јединица: Примена квадрата бинома у настави биологије. 

26.03.2018. одржан је тематски дан у одељењима III1 и III2, одељењских 

старешина: проф.разр.наст. Мирјане Стојиловић и проф.разр.наст. Славице 

Стојановић. Тема: Вода.Тематски дан је обухватао два часа ликовне културе, 

један час српског језика и два часа природе и друштва. 

У оквиру области 3. Образовна постигнућа ученика планирана је и анализа 

резултата завршног испита у шк.2016/2017. 

Просечан број бодова на крају разреда: шести (15,31), седми (19,12), осми 

(19,48), укупно(53,91) 

Просечан број бодова на завршном испиту: математика (3,60), матерњи језик ( 

5,13), комбиновани тест (3,79), укупно (12,52), просечан укупан број бодова 

(70,24) 

У II полугодишту шк.2017/2018.организован је заједнички родитељски састанак 

за све родитеље ученика VIII разреда како би се упознали са свим фазама 

завршног испита и активностима које очекују ученике у наредном периоду. 

У складу са Правилником о стандардима постигнућа, а на основу педагошке 

документације и праћења и анализе посећених часова, наставници разредне и 

предметне наставе их имплементирају у писаним плановима и припремама и 

успешно примењују у настави. 

У шк.2017/2018. полагању ЗИ приступило је 83 ученика осмог разреда и 24 

полазника. Приказани су подаци за 73 ученика, три полазника млађа од 17 

година и једног ученика претходне генерације, што укупно износи 77 ученика. 

Просечан број бодова на крају разреда: шести (16,56), седми (16,33), осми 

(16,48), укупно (49,37). 

Просечан број бодова на ЗИ: математика (5,45), матерњи језик (7,03), 

комбиновани тест (7,61), укупно (20,10), просечан укупан број бодова (71,75). 

Листе жеља попуњавало је 80 ученика осмог разреда, три полазника и један 

ученик из претходне генерације. Два ученика неће наставити даље школовање. 

У првом кругу уписано је 73 ученика и два ученика уписана су у другом кругу. 
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Од шест ученика специјалног одељења, два ученика су полагањем ЗИ ( ИОП) 

завршила осми разред. Прилагођеним ИОП-ом, а у односу на њихове 

психомоторне и сензомоторне способности, ученици нису изгубили у ефектима 

и резултатима постигнућа. 

Упоредном анализом резултата ЗИ на крају претходне, шк.2016/2017. и текуће 

шк.2017/2018. закључак је да је просечан број бодова на крају разреда већи у 

претходној години и то за 4,54, а просечан број бодова на ЗИ мањи у односу на 

текућу годину и то за 7,58. Просечан број бодова из математике је у текућој 

години бољи од претходне за 1,85, а из матерњег језика бољи за 1,9. Просечан 

број бодова из комбинованог теста је лошији у текућој години, где је у 

претходној био бољи за 3,82. 

 

   Координатор Тима за самовредновање:  Миља Милојевић Стоиљковић 

4.4.4. ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 

  

Одлуком директора школе, на почетку школске 2017/2018. годинe формиран је Тим за 

заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, који је радио у 

следећем саставу: 

❖ Маргарета Секуловић, директор школе, 

❖ Јована Јанковић, секретар школе, 

❖ Светлана Спасић, дипл. педагог – педагошки саветник, 

❖ Марина Стоилков, професор разредне наставе, 

❖ Саша Миловановић, професор физичког васпитања, 

❖ Зоран Тривић – Петар Пантић, професор историје, 

❖ Слободан Јотић, професор српског језика, 

❖ Славица Стојановић, професор разредне наставе, 

❖ Јасмина Крајић, професор разредне наставе,  

❖ Драган Грујић, професор технике и технологије, координатор тима. 

 

У циљу стварања сигурног и подстицајног окружења, неговања сарадње, уважавања и 

конструктивне комуникације, у школској 2017/2018. години, тим је планирао и остварио 

велики број задатака, у области превенције на спречавању свих облика насиља у школи. 

Све активности и мере које смо реализовали, биле су усмерене на стварање безбедног 

окружења и позитивне социјалне климе, која ће допринети да наша школа буде безбедна 

средина за све ученике. Превенција насиља, злостављања и занемаривања, као један од 

кључних услова у остваривању образовно-васпитног рада, планирана је Развојним 

планом установе, Програмом заштите од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања и представља саставни део Годишњег плана рада наше школе.  

❖ У извештајном периоду тим је израдио и усвојио неколико важних докумената:  

❖ Годишњи план рада Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања 

и занемаривања за школску 2017/2018. годину; 

❖ Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања; 

❖ Акциони план заштите од насиља, злостављања и занемаривања.  

Наведени документи, обезбеђују планирање и реализацију мера превенције и 

интервенције у ситуацијама сумње на насиље и доприносе стварању и неговању 

позитивне социјалне климе, као и безбедног окружења у школи за све ученике. 
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На почетку школске године донет је Програм заштите од насиља, злостављања и 

занемаривања, који је урађен на основу Правилника о протоколу поступања у установи у 

одговору на насиље, злостављање и занемаривање и анализе стања безбедности и 

присутности различитих облика и интензитета насиља, злостављања и занемаривања у 

установи, у претходној школској години. На основу активности планираних Програмом 

заштите од насиља, злостављања и занемаривања, у извештајном периоду чланови Тима 

радили су на реализацији следежих задатака: 

 

❖ планирање и реализација превентивних активности у установи; 

❖ дефинисање начина на који се превентивне мере и активности уграђују у 

свакодневни живот и рад установе (васпитне, наставне и ваннаставне 

активности), на свим нивоима;  

❖ давање предлога за стручно усавршавање запослених ради унапређивања 

компетенција запослених за превентивни рад, благовремено уочавање, 

препознавање, реаговање на насиље, злостављње и занемаривање; 

❖ подстицање и оспособљавање ученика за активно учествовање у раду 

одељењске заједнице, ученичког парламента, школског одбора и стручних 

органа установе; 

❖ дефинисање поступака за рано препознавање ризика од насиља, злостављања и 

занемаривања; 

❖ дефинисање начина реаговања на насиље, злостављање и занемаривање, улоге и 

одговорности и поступање у интервенцији када постоји сумња или се оно 

догађа; 

❖ планирање облика и садржаја рада са свом децом и ученицима, односно онима 

који трпе, чине или су сведоци насиља, злостављања и занемаривања; 

❖ планирање и предузимање интервентних мера у ситуацијама дешавања односно 

сумње на насиље. 

 

1. Учесталост и структура инцидентних ситуација у установи 

 

- На основу документације школе (књига дежурства, евиденција педагога школе, 

евиденција пријаве насиља), као и информација којима располаже тим, констатовано је, 

да је у школи у периоду од 01. 09. 2017. до 15. 6. 2018. године, евидентирано укупно 

осам пријава инцидентних ситуација са сумњом на насиље; 

 

2. Заступљеност различитих облика и нивоа насиља 

 

- у евидентираним инцидентним ситуацијама, утврђена је заступљеност следећих облика 

и нивоа насиља : 

 

 

Облик насиља: 

Ниво насиља: 

Први ниво Други ниво 

 

Трећи ниво 

Физичко насиље 4 

 

2  

Психичко насиље 2 1 

 

-- 

Социјално насиље  -- 

 

-- 

Сексуално насиље -- -- -- 
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Злоупотреба инф. 

технологија 

-- 1 -- 

 

- сви евидентирани случајеви сумње на насиље, односе се на вршњачко насиље, тј. 

насиље извршено од стране ученика над другим учеником, није било пријављених 

случајева насиља од стране запослених радника школе према ученицима; 

 

- у извештајном периоду није било случајева покретања васпитно-дисциплинских 

поступака против ученика због насиља, као ни дисциплинских поступака против 

запослених, због извршеног насиља. 

 

3. Број повреда у регистрованим инцидентним ситуацијама  

 

- У регистрованим случајевима насиља евидентиране су две повреде ученика; 

 

4. Учесталост и број васпитно-дисциплинских поступака против ученика и 

дисциплинских поступака против запослених 

 

- У извештајном периоду Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања предложио је меру покретања васпитно – дисциплинског поступка у 

једном случају, против једног ученика. Није било случајева покретања дисциплинских 

поступака против запослених, због сумње на насиље. 

 

5. Остварене обуке у превенцији насиља, злостављања и занемаривања  

 

- У извештајном периоду чланови Тима за заштиту од насиља, злостављања и 

занемаривања, Маргарета Секуловић, Светлана Спасић и Драган Грујић, активно су 

учествовали на конференцијама и округлим столовима, организованим у току првог 

полугодишта, циљу едукације на заштити деце од насиља, у оквиру Пројекта ,,Заштита 

деце од насиља и промоција социјалне инклузије деце са сметњама у развоју у земљама 

Западног Балкана и Турској“; 

 

6. Реализоване активности које промовишу сарадњу, разумевање, другарство 

 

- У извештајном периоду у школи су реализоване акције које промовишу сарадњу, 

разумевање, поштовање и прихватање различитости: 

 

-у месецу новембру на часовима српског језика и ликовне културе, кроз редовне 

наставне активности (редовни часови, секције, час одељењског старешине…), 

реализована је промоција позитивних образаца понашања и сарадње, кроз радионице 

„Пријатељство је највеће богатство“ – тема за литерарне радове и „Руке 

пријатељства“ – тема за ликовне радове. У последњој недељи месеца, на паноима у 

ходнику школе, постављени су најбољи ликовни и литерарни радови ученика, настали 

као продукт рада на наведеним радионицама. Сви радови ученика били су усмерени на 

развијање свести код деце о насиљу као неприхватљивом облику понашања. Сви радови 

ученика су похваљени, а најбољи радови награђени су књигом на приредби приликом 

обележавања Дана духовности; 

 

-У току школске године, сваког првог дана у месецу на часовима наставе, организован је 

Дан лепих порука, у циљу развијања свести код ученика о значају лепог понашања и 
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ненасилне комуникације, о сталној потреби развијања другарства, прихватању 

различитости и уважавању личности другог; 

 

-У току школске године, сваког последњег часа у месецу, на часовима одељењског 

старешине, организована је топ листа најлепших поступака. Ова активност имала је за 

циљ да се промовишу примери позитивног понашања и примери позитивних поступака 

међу ученицима. На овај начин, реализована је превентивна активност на све облике 

насиља, а ученици се подстичу да помажу једни другима, подстичу се на хуманост, 

другарство, пријатељство, емпатију, разумевање и позитивну комуникацију; 

 

-У извештајном периоду, од почетка школске 2017/2018. године, у циљу афирмације 

позитивних образаца понашања и промоције постигнућа ученика, на школском сајту 

објављују се успеси и радови наших ученика, као и похвале за остварене резултате у 

учењу и понашању;  

 

25. 12. 2017. године, у циљу промоције заједништва, развијања осећања припадности, 

другарства и навикавања на различитости, у школи је за ученике млађих разреда 

организовано заједничко кићење новогодишње јелке, под слоганом „Дружимо се заједно 

– никог не искључујемо из друштва“; 

 

-29. 12. 2017. године, у циљу заједничког дружења без дискриминације, развијања свести 

о прихватању различитости и поштовању личности других, на предлог ђачког 

парламента, организована је новогодишња журка ученика. Ово дружење протекло је у 

веома позитивној, веселој и забавној атмосфери, уз дежурство наставника, који су 

бринули о безбедности ученика. Ученицима је послата порука да сви могу заједно да се 

друже, забављају и комуницирају, без насиља и дискриминације, уз међусобно 

поштовање и уважавање личности; 

 

-У извештајном периоду, на часовима одељењске заједнице, у свим одељењима од 

стране одељењских старешина кроз разне теме, разговоре, савете и препоруке, 

промивисани су сарадња, толеранција, разумевање, поштовање личности других, 

поштовање и прихватање различитости; 

 

-Поводом обележавања Међународног дана дечје књижевности, у нашој школи је 

организована трибина на којој су ученици читали  дечје песме, пословице и цитате о 

другарству и пријатељству. Трибина је организована са циљем популаризације дечје 

књижевности и читања, као и указивања  на значај другарства, пријатељства и развијања 

свести о ненасилним облицима комуникације; 

 

-У последњој недељи месеца маја, организована је манифестација „Дани другарства и 

толеранције – сви побеђују спортом против насиља“, у оквиру које су реализоване 

спортске активности ученика. 

 

7. Степен и квалитет укључености родитеља у живот и рад установе 

 

- У извештајном периоду родитељи ученика, активно су били укључени у живот и рад 

школе, у области заштите од насиља, злостављања и занемаривања кроз следеће 

активности: 
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❖ на родитељским састанцима од стране одељењских старешина, родитељи су 

благовремено информисани о постојању,  саставу, задацима и активностима 

Тима за  заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања; 

 

❖ на родитељским састанцима родитељи су упознати са Општим протоколом за 

заштиту деце од злостављања и занемаривања у нашој школи; 

 

❖ на свим родитељским састанцима и седницама Савета родитеља, родитељи су 

имали могућност да дају своја мишљења, сугестије и предлоге за унапређење 

мера заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања;  

 

❖ на почетку школске године, на првом родитељском састанку и састанку Савета 

родитеља, родитељи су детаљно упознати са Програмом и Акционим планом 

заштите од насиља, злостављања и занемаривања, Годишњим планом рада Тима 

за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања, као и са мерама превенције 

које је школа планирала да реализује у школској 2017/2018. години. Након 

упознавања са наведеним документима и мерама, од родитеља је затражено да 

дају своја мишљења, сугестије и предлоге за унапређење безбедности ученика у 

школи; 

 

❖ у циљу благовременог информисања, на почетку школске године, на 

родитељским састанцима родитељи су упознати са појмом, врстама и нивоима 

насиља; 

 

❖ на родитељским састанцима родитељи су упознати са правима детета, правима, 

обавезама и одговорностима ученика; 

 

❖ у свим евидентираним случајевима сумње на насиље, поред одељењског 

старешине, педагога, чланова Тима за заштиту од насиља, злостављања и 

занемаривања и директора школе и других лица и институција, у решавање свих 

инцидентних ситуација увек су укључени и родитељи ученика; 

 

❖ у новембру месецу, 2017. године у складу са дописом министра просвете, науке 

и технолошког развоја: 610 – 00 – 01745/2017 - 07 од 13. 11. 2017. године, 

чланови тима одржали су заједничке родитељске састанке по разредима, у 

оквиру којих је са родитељима разговарано о превенцији насиља и посебним 

ризицима, као и мерама заштите и реаговањем у случају када се насиље деси;  

 

❖ У циљу истраживања и сагледавања задовољства родитеља са мерама које 

школа предузима на заштити ученика од дискриминације, насиља, злостављања 

и занемаривања, у децембру месецу, у школи је организовано анкетно 

истраживање за родитеље ученика „Процена безбедности ученика у школи''. 

 

8. Остале активности Тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања 

 

Формирана је евиденција о пријави случајева насиља која се уредно води и налази се код 

педагога, у циљу заштите тајности података; 

 

-У септембру месецу, на првим родитељским састанцима, седници наставничког већа и 

часовима одељењског старешине, сви родитељи, ученици и запослени, упознати су са 

свим планираним активностима тима у школској 2017/2018. години. Сви заинтересовани 
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(ученици, родитељи, запослени) имали су могућност давања конкретних предлога, 

мишљења и сугестија у вези наведених докумената; 

 

-Чланови тима предлагали су мере за превенцију и заштиту од свих облика насиља, 

реализоване су консултације и предлагане мере у поступцима и случајевима сумње или 

дешавања насиља, злостављања и занемаривања; 

 

-Чланови тима на радним састанцима, пратили су ефекте предузетих мера за заштиту 

деце и ученика од насиља; 

 

-Чланови тима приликом обављања свакодневних послова (рад са ученицима у настави, 

дежурство, слободне активности...) константно су били ангажовани на праћењу 

понашања ученика у циљу препознавања и спречавања инцидентних ситуација и 

предузимања индивидуалног појачаног  васпитног рада и мера превенције са ученицима 

који испољавају агресивно и деструктивно понашање; 

 

-У циљу ефикасности рада тима и благовременог информисања свих интересних 

структура,сви ученици, запослени у установи и родитељи, упознати су са саставом 

чланова тима, на родитељским састанцима, часовима одељењске заједнице и седници 

наставничког већа. Списак чланова тима истакнут је и на огласним таблама у 

наставничкој канцеларији и на огласним таблама у ходницима школе, како би увек били 

доступни ученицима, родитељима и свим запосленим радницима школе; 

 

-По препоруци чланова тима, свим одељењским старешинама наложено је од стране 

директора школе, да на родитељским састанцима информишу родитеље о постојању,  

задацима и активностима Тима за  заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања и да упознају родитеље са Општим протоколом за заштиту деце од 

злостављања и занемаривања у нашој школи; 

 

-У циљу стицања минимума знања и вештина неопходних за превенцију, 

препознавање,процену и реаговање на појаву насиља, злостављања и занемаривања, сви 

запослени информисани су и упознати са корацима поступања у случају сазнања о било 

ком облику насиља. Упутство са корацима у поступању у случајевима дешавања насиља 

односно случајевима сумње на насиље, истакнуто је у наставничкој зборници и огласној 

табли у ходнику школе, како би у сваком тренутку било доступно запосленим 

радницима школе; 

 

-18. 10. 2017. године у циљу превенције и заштите деце од болести зависности и 

коришћења психоактивних супстанци у школи је одржано предавање за ученике VII и 

VIII разреда на тему "Заштита младих од болести зависности". Предавање су одржали 

здравствени радници Дома здравља Пожаревац; 

 

-13. 11. 2017. године, инспектор ПУ Пожаревац, Предраг Симеоновић, одржао 

предавање за ученике са презентацијом, посвећено електронском насиљу и безбедности 

деце на интернету; 

 

-22. 11. 2017. године, организовано је и реализовано едукативно предавање за ученике на 

тему „Трговина људима“. Предавање је одржано од стране инспектора Полицијске 

управе Пожаревац, Петра Недељковића; 
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-У месецу јануару, 2018. године, спроведено је прво анкетно истраживање за ученике 

„Процена безбедности ученика у школи – колико сте задовољни са мерама које школа 

предузима на заштити ученика од насиља“. Ученици су попуњавали анонимну анкету 

кроз коју су показали своје задовољство са мерама које школа предузима на превенцији 

свих облика насиља у школи, као и степен безбедности у школи. Поред тога, ученици су 

имали прилику да дају своја мишљења, предлоге и сугестије у вези са унапређењем мера 

безбедности у школи; 

 

-У циљу успостављања међусобног поверења и уважавања мишљења и потреба ученика, 

у ходнику школе налази се поштанско сандуче – кутија поверења, у које сваки ученик 

може да убаци поруку са написаним предлозима, примедбама, сугестијама, похвалама, 

жалбама и проблемима које заједнички можемо решити; 

 

-Свим наставницима тим је упутио препоруку, да приликом извођења свих облика 

образовно – васпитног рада утичу на развијање релевантних васпитних циљева, којима 

се утиче на општи развој ученика – развијање социјалних и комуникационих вештина и 

моралних вредности друштва; 

 

-Чланови тима дефинисали су поступке за рано препознавање ризика од насиља, 

злостављања и занемаривања, на основу којих се идентификују ризична понашања 

ученика која би могла довести до вршњачког насиља. Са ученицима који испољавају 

наведене облике ризичног понашања, предузимају се превентивне мере, у циљу 

постизања позитивних промена у њиховом понашању;  

 

-Закључно са 15. 6. 2018. године, одржано је укупно 10 радних састанака, на којима су 

чланови тима, уз стручне консултације, анализирали и процењивали нивое ризика и 

стање безбедности у нашој школи, поступали по евидентираним  случајевима насиља, 

пружали помоћ одељењским старешинама, предлагали мере и пратили ефекте 

предузетих мера, доносили заједничке закључке; 

 

-Кроз сталне разговоре са ученицима, на часовима редовне и изборне наставе, часовима 

одељењског старешине, као и оплемењивањем школског простора (ликовни радови, 

плакате,  поруке против насиља) рађено је на подизању нивоа свести и развијању 

негативног става, код ученика, запослених и родитеља, према свим облицима насиља; 

 

-Кроз непосредне контакте и сарадњу чланова тима са ученицима, родитељима, 

наставницима и другим запосленим радницима школе, рађено је на изградњи атмосфере 

међусобног уважавања, поштовања личности, толеранције, уважавања и конструктивне 

комуникације без елемената било ког облика насиља; 

 

-Кроз различите активности (разговори, савети, препоруке, навођење позитивних 

примера из свакодневног живота, јавне похвале, јавна истицања пред одељењем…) у 

школи се редовно промовишу ученичка постигнућа,  ученици се подстичу на 

пријатељство, толеранцију, поштовање и прихватање различитости, емпатију, хуманост 

и друге позитивне облике понашања; 

 

-Чланови Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, 

Маргарета Секуловић, Светлана Спасић и Драган Грујић, активно учествују у Пројекту 

,,Заштита деце од насиља и промоција социјалне инклузије деце са сметњама у развоју 

у земљама Западног Балкана и Турској“, који се спроводи уз подршку УНИЦЕФ-а, 
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Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства здравља и других 

институција; 

 

-Координатор Тима заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

Драган Грујић, учествовао је у Пројекту од јавног интереса за Град Пожаревац „Имам 

само једну кожу“, који је реализован низом активности (едукативна предавања, 

истраживања, примери добре праксе...), са излагањем на јавној конференцији на тему 

„Важност међусекторске сарадње и примери добре праксе на превенцији 

дискриминације и вршњачког насиља међу децом и младима; 

 

-На основу детаљних анализа и процена, чланови тима предлагали су и одређене мере 

које би требало да допринесу смањењу ризика од угрожавања безбедности ученика и 

запослених у нашој установи; 

 

-У месецу фебруару, у организацији ђачког парламента организована је и реализована 

трибина „Решавање конфликата ненасилним путем“, посвећена едукацији и заштити 

ученика од свих облика насиља, са посебним акцентом на оспособљавање ученика за 

конструктивно решавање вршњачких конфликата. 

 

Поред наведених, чланови тима обављали су и друге активности у циљу превентивног 

деловања на све облике насиља, злостављања и занемаривања, као и саветодавни рад са 

ученицима у циљу спречавања могућих последица насиља. 

 

Координатор Тима за заштиту од дискриминације       

       насиља, злостављања и занемаривања 

Драган Грујић, мастер професор - педагошки саветник 

 
4.4.5. ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Годишњи извештај о радуТима за инклузивно образовање за школску 2017/2018. годину 

Септембар 

Оствареноно упознавање са законским нормативима и новинама у закону у спровођењу 

инклузивног образовања. 

Реализованапроцена потребе за ИОП-ом или прилагођеним планом рада 

(индивидуално). 

Реализованоутврђивање и доношење мера и активности за унапређење квалитета у 

спровођењу инклузивног процеса. 

Реализованојачање одговорности за спровођење инклузивног образовања.  

Реализована координација и сарадња стручног тима за инклузију са дефектологом и 

родитељима (анализа ИОП-а) . 

Октобар 

Остваренојачање сарадње и поверења између свих актера у образовању 

наставника,родитеља,ученика,педагога,директора... 

Реализованадетекција и утврђивање слабости у пружању подршке родитељима и деци са 

посебним потребама. 

Остварена је координација и сарадња стручног тима за инклузију са дефектологом и 

родитељима (анализа и адаптација ИОП-а). 

Реализованоукључивање наставног особља у разне семинаре везане за инклузивни рад. 

Реализованапроцена потребе за ИОП–ом или прилагођеним планом рада. 

Није реализована екскурзија ученика и родитеља на релацвији Пожаревац – Београд. 
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Новембар 

Реализованојачање сарадње и поверења (кроз примере из  праксе), износе на огледним 

часовима учитеља-наставника. 

Реализованапроцена потребе за ИОП –ом или прилагођеним планом рада, 

индивидуално. 

Остваренадетекција слабости и проблема, везаних за спровођење инклузивног процеса. 

Реализованобилазак одабраних чланова тима за инклузију ( три одељења, у којима су 

деца, са тешкоћама у развоју, по плану обиласка) 

Реализованаанализа  резултата посматрања напредовања деце, са тешкоћама укључених 

у инклузивни процес.  

Реализована координација и сарадња стручног тима за инклузију са дефектологом и 

родитељима(анализа и адаптација ИОП-а)  . 

Реализованпреглед имплементације ИОП-а у школском програму и рад на усавршавању 

истог.  

 

 Децембар 

Оствареновредновање имплементације ИОП-а (унутрашње вреднованје тима за 

инклузију). 

Реализованопроцена тима за инклузију потребе за ИОП-ом или прилагођеним планом 

рада (индивидуално). 

Праћење реализације стручног усавршавања наставног особља на тему инклузије. 

Реализованастрчно пружање помоћи,подршке и сарадње дефектолога у конкретним 

случajевима у циљу постизања квалитета рада школе. 

Реализована координација и сарадња стручног тима за инклузију са дефектологом и 

родитељима (анализа и адаптација ИОП-а). 

 

Јануар 

Остваренопраћење реализације спровођења инклузивног процеса. 

Реализованапроцена потребе за ИОП –ом или прилагођеним планом рада, 

индивидуално. 

Реализованосамовредновање тима за инклузију активности и мера у спровођењу 

инклузија. 

Реализованизвештај са посећених семинара о инклузији. 

Реализованопраћење начина вођења ИОП-а и прилагођених планова од одабраних 

чланова тима за инклузију (3 члана). 

Реализованоизвештај чланова тима о начину вођена ИОП-а осталим члановима тима и 

анализа. 

Реализована координација и сарадња стручног тима за инклузију са дефектологом и 

родитељима(анализа и адаптација ИОП-а)  . 

 

Фебруар 

Реализованиизвештаји о праћењу ученика ИОП-а и прилагођеног плана рада о 

напредовању. 

Реализованапроцена потребе за ИОП–ом или прилагођеним планом рада, индивидуално. 

Реализованасарадња са родитељима. 

Стручна сарадња дефектолога и педагога са наставницима и родитељима деце укључене 

у инклузивни програм рада и вођење документације. 

Реализованаанализа стања оперативног васпитно-образовног плана рада ИОП-а у 

одељењима школе и праћење напредовања ученика. 

Реализована координација и сарадња стручног тима за инклузију са дефектологом и 

родитељима (анализа и адаптација ИОП-а). 
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Март/Aприл 

 

Реализованиизвештаји о праћењу ученика ИОП-а и прилагођеног плана рада о 

напредовању. 

Реализованоуклањање баријера и стварање услова за несметано кретање слабовиде 

деце,телесно-инвалидне (знаци,симболи..). Обука ученика. 

Реализованапроцена потребе за ИОП-ом или прилагођеним планом рада нових случајева 

(индивидуално).  

Реализованоприсуствовање и сарадња састанку са родитељима деце укључене у 

инклузиван начин рада (чланови тима и стручни сарадници). 

Реализованоприсуствовање исарадња стручног тима за инклузивно образовање (3 члана) 

састанку родитеља деце укључене у ИОП или прилагођен план рада. 

Реализованаеваулација реализације инклузивног процеса. 

Реализована координација и сарадња стручног тима за инклузију са дефектологом и 

родитељима(анализа и адаптација ИОП-а)  . 

Реализованапедагошко-дефектолошко инструктивна помоћ и подршка наставном 

особљу и ученицима укључених у инклузивне облике рада. 

Реализована екскурзија ученика и родитеља на релацвији Пожаревац – Рам. 

 

Мај/Jун 

 

Реализованопраћење од стране тима за инклузију  тока спровођења индивидуализованог 

начина рада са ученицима. 

Реализованоукључивање стручних сарадника (дефектолога,педагога) у процес 

реалиације индивидуализованог програма,рада и вођење документације о истом. 

Реализованаеваулација реализације програма стручног тима за инклузивно образовање 

за 2017/2018. год. 

Реализованплан рада тима за инклузивно образовање за инклузију за 2017/2018. год. 

Реализована координација и сарадња стручног тима за инклузију са дефектологом и 

родитељима(анализа и адаптација ИОП-а)  . 

Реализована спортска активност, јаханје на хиподрому у Пожаревцу. 

 

Координатор стручног тима за инклузију, дефектолог, Гордана Митић 

4.4.6. ТИМ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ 

 

 Чланови школског тима одржали су 11 састанака на којима су пратили 

реализацију плана и програма ООО, утврђивали успех полазника, распоред часова, 

присутност полазника и  решавали текућа питања.Чланови школског тима су 

мотивисани за реализацију наставе у оквиру програма  ООО. Школски тим  на почетку 

школске године чинило је 16 наставника, директор школе Маргарета Секуловић и 

Душица Ковачевић, андрагошки асистенент.Посебно треба нагласити ангажовање свих 

чланова тима на изради Дневника образовног рада за образовање одраслих, који ће се 

штампати и користити од школске 2018/2019. године. 

 Све планиране активности, чланови Тима успешно су реализовали у току протекле 

школске године. Записници са седница Тима налазе се у посебној свесци, која 

представља део педагошке документације школе.  
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Подела предмета на наставнике у оквиру ООО 

 

Централна школа: 

Крај школске године 

Предмет Циклус Наставник 

Српски језик први Слађана Којић,одељењски старешина 

Математика први Слађана Којић 

Енглески језик први Оливера Илић 

Дигитална писменост први Паулина Милић 

Основне животне 

вештине 

први Светлана Спасић 

Душан Радовановић 

Српски језик други Марија Марковић 

Математика други Ана Косановић, 

Светлана Гојак 

Енглески језик други Оливера Илић 

Дигитална писменост други Паулина Милић 

Историја други Ивана Пауновић 

Географија други Милица Гостојић 

Биологија други Ивана Буљевић, одељењски старешина 

Хемија други Душан Радовановић, одељењски старешина 

Физика други Душан Радовановић 

Одговорно живљење у 

грађанском друштву 

други Татјана Дешић 

Душанка Ивковић 

Предузетништво други Саша Миловановић 

Српски језик трећи Марија Марковић,одељењски старешина 

Математика трећи Ана Косановић 

Енглески језик трећи Оливера Илић 

Дигитална писменост трећи Паулина Милић 

Историја трећи Ивана Пауновић 

Географија трећи Милица Гостојић 

Биологија трећи Ивана Буљевић 

Хемија трећи Душан Радовановић 

Физика трећи Душан Радовановић 

Одговорно живљење у 

грађанском друштву 

трећи Душанка Ивковић 

Предузетништво трећи Саша Миловановић 

Примењене науке трећи Ивана Буљевић 

Душан Радовановић 
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Издвојено одељење :Мушки затвор-Забела 

 

Крај школске године 

Предмет Циклус Наставник 

Српски језик први Ана Косановић, одељењски старешина 

Математика први Ана Косановић 

Енглески језик први Душанка Ивковић 

Дигитална писменост први Паулина Милић 

Основне животне вештине први Душан Радовановић 

Српски језик други Александар Дукић, одељењски старешина 

Математика други Светлана Гојак 

Енглески језик други Душанка Ивковић 

Дигитална писменост други Паулина Милић 

Историја други Ивана Пауновић 

Географија други Милица Гостојић 

Биологија други Ивана Буљевић 

Хемија други Душан Радовановић 

Физика други Душан Радовановић 

Одговорно живљење у 

грађанском друштву 

други Милица Гостојић 

Предузетништво други Душан Радовановић 

Српски језик трећи Марија Марковић 

Математика трећи Светлана Гојак 

Енглески језик трећи Душанка Ивковић 

Дигитална писменост трећи Паулина Милић 

Историја трећи Ивана Пауновић 

Географија трећи Милица Гостојић,одељењски старешина 

Биологија трећи Ивана Буљевић 

Хемија трећи Душан Радовановић 

Физика трећи Душан Радовановић 

Одговорно живљење у 

грађанском друштву 

трећи Милица Гостојић 

Предузетништво трећи Душан Радовановић 

Примењене науке трећи Ивана Буљевић 

Душан Радовановић 
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Издвојено одељење: Женски затвор-Пожаревац 

 

Крај школске године 

Предмет Циклус Наставник 

Српски језик први Марија Митровић, одељењски старешина 

Математика први Марија Митровић 

Енглески језик први Душанка Ивковић 

Дигитална писменост први Паулина Милић 

Основне животне вештине први Душан Радовановић 

Српски језик трећи Марија Марковић 

Математика трећи Светлана Гојак, одељењски старешина 

Енглески језик трећи Душанка Ивковић 

Дигитална писменост трећи Паулина Милић 

Историја трећи Ивана Пауновић 

Географија трећи Милица Гостојић 

Биологија трећи Ивана Буљевић 

Хемија трећи Душан Радовановић 

Физика трећи Душан Радовановић 

Одговорно живљење у грађанском 

друштву 

трећи Душанка Ивковић 

Предузетништво трећи Душан Радовановић 

Примењене науке трећи Ивана Буљевић 

Душан Радовановић 

 

 

 

Остали чланови Тима: 

 

1. Душица Ковачевић, андрагошки асистент, координатор Тима 

2. Маргарета Секуловић, директор школе 

 

                                    Душица Ковачевић, андрагошки асистент, координатор 

 

4.4.7.ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 

 

У складу са чланом 130. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 88/2017 и 27/2018), одлуком директора 

школе, у априлу месецу формиран је Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе, 

који је радио у следећем саставу: 

• Јелена Станојевић, професор хемије, 

• Весна Миленковић, професор музичке културе, 

• Светлана Спасић, дипл. педагог – педагошки саветник, 

• Марина Стоилков, професор разредне наставе, 

• Душан Радовановић, професор биологије, 

• Јасна Јанковић, професор разредне наставе, 

• Биљана Благојевић, професор разредне наставе,  

• Драган Грујић, професор технике и технологије – педагошки саветник, 

координатор тима. 
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У циљу обезбеђивања квалитета и развоја установе, у извештајном периоду чланови 

тима радили су на унапређивању услова за развој образовања и васпитања у установи, 

унапређивању квалитета програма образовања и васпитања, као и свих облика 

образовно-васпитног рада и услова у којима се он остварује, кроз реализацију следећих 

активности: 

• анализа остварености принципа и циљева образовања и васпитања у 

установи и предлог мера за унапређивање нивоа њихове остварености;  

• анализа квалитета програма образовања и васпитања и давање предлога за 

његово унапређивање; 

• анализа остварености образовних стандарда и компетенција ученика и 

предлог мера за њихово унапређивање; 

• анализа обухвата и степена бриге о деци из осетљивих друштвених 

категорија и предлог мера за унапређивање подршке овој категорији 

ученика; 

• анализа и предлог мера за унапређивање квалитета окружења за учење; 

• анализа и предлог мера за унапређивање компетенција и професионални 

развој запослених; 

• анализа и предлог мера за унапређивање степена сарадње школе са 

родитељима и локалном заједницом; 

• анализа резултата самовредновања; 

• анализа остварености стандарда простора и опреме установе и предлог мера 

за побољшање услова рада у установи. 

 

 Координатор Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе, Драган Грујић, 

мастер професор - педагошки саветник 

 

 

4.4.8.ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВА 
Циљ: развијање компетенција код наставника и ученика за међупредметно повезивање 

садржаја  и развијање предузетничког духа . 

Опште међупредметне компетенције за крај обавезног основног образовања и васпитања 

у Републици Србији, су: 

1) компетенција за учење;  

2) одговорно учешће у демократском друштву; 

3) естетичка компетенција;  

4) комуникација;  

5) одговоран однос према околини;  

6) одговоран однос према здрављу;  

7) предузимљивост и оријентација ка предузетништву;  

8) рад са подацима и информацијама;  

9) решавање проблема;  

10) сарадња;  

11) дигитална компетенција. 

Начин остваривања: хоризонтална и ветикална коорелација, темтска настава/пројектна 

настава, предавања, заједничке акције  (изложбе, посете,приредбе,културно-уметничке 

манифестација,обележавање значајних датума....) 

Активности: 

Обука за наставнике: развијање међупредметних компетенција и предузетништва 

Тематска коорелација (могући предлози): 
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Темаски дани на нивоу истог разреда (разредна настава) 

Екологија-климатске промене (биологија-географија,ТИО,српски ј) 

Заштита животне средине (хемија,биологија,то,физика,географија,историја) 

Образовање за људска права (историја,географија,грађанско васпитање... 

Здравствено образовање (физичко,српски језик,биологија,хемија...) 

Предузетничко учење (стари занати, свремена занимања,предузетничка секција,  нове 

компетенције) 

Стручна већа одређују конкретне садржаје и сачињавају план међупредметног 

повезивања, за школску 2017/2018. годину, полазећи од поменутих компетенција. 

Тим чине представници стручних већа и стручних сарадника на нивоу школе: 

1. Александар Дукић, професор српског језика 

2. Оливера Илић, професор енглеског језика, координатор 

3. Даница Гаралејић, професор географије 

4. Славица Филиповић, професор биологије 

5. Ерол Ђурић, наставник ликовне културе 

6. Драгана Миливојевић, професор техничког образовања 

7. Драгана Илић, наставник разредне наставе 

8. Оливера Симић, професор разредне наставе 

9. Слађана Којић, библиотекар 

10. Саша Миловановић, професор физичког васпитања 

 

4.4.9.ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

 

У складу са чланом 130. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник Републике Србије“ број  88/2017 и 27/2018), одлуком директора 

школе, у априлу месецу формиран је Тим за професионални развој. 

Чланови Тима за професионални развој: 

1. Јована Јанковић, секретар школе 

2. Светлана Спасић, педагог школе, координатор 

3. Драган Грујић, помоћник директора 

4. Јелена Марковић, професор математике 

5. Јасмина Крајић, професор разредне наставе 

6. Ментори по решењу директора 

      Тим се бавио стручним усавршавањем запослених у циљу унапређивања личних и 

професионалних компетенција. Поред тога , Тим је радио на унапређивању квалитета 

увођења у посао наставника приправника и стицањем звања запослених ( Миленковић 

Весна, наставник музичке културе је у поступку стицања звања за педагошког 

саветника). 

 

                                                              Координатор Тима за професионални развој , 

                                                          Светлана Спасић, педагог, педагошки саветник 

4.5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

Педагошки колегијум формиран је, на почетку школске године у складу са чланом 

66. Закона о основама система образовања и васпитања.У току школске године, рад 

Педагошког колегијума, спроводио се у складу са чланом 130., новог ЗОСОВ-а. 

  

У Школској 2017/2018. години, Педагошки колегијум  чинили су: 

➢ Маргарета Секуловић, директор, руководилац 



69 
 

➢ Драган Грујић, помоћник директора, педагошки саветник 

➢ Светлана Спасић педагог, педагошки саветник  

➢ Анђелка Стефановић, професор српског језика 

➢ Татјана Дешић, професор шпанског језика 

➢ Весна Чепкеновић, наставник математике 

➢ Јелена Станојевић, дипломирани физикохемичар, мастер 

➢ Весна Миленковић, професор музичке културе 

➢ Славица Милановић, наставник разредне наставе 

➢ Гордана Митић, дефектолог 

➢ Душица Ковачевић, андрагошки асистент 

➢ Даница Гаралејић, професор географије;  

➢ Јелена Марковић, професор математике 

➢ Миља Милојевић Стоиљковић, професор разредне наставе 

 

Радом Педагошког колегијума руководила је директорка школе  Маргарета Секуловић.  

У школској 2017/2018. години одржано је девет састанака ПК. Педагошки колегијум 

разматрао је питања из своје надлежности у складу са Законом, која се односе на : 

➢ праћење остваривања програма образовања и васпитања, са анализом успеха 

ученика и полазника  

➢ праћење реализације Плана стручног усавршавања 

➢ унапређивање квалитета образовно-васпитног рада школе 

➢ анализа рада ваннаставних активности и резултата ученика на такмичењима 

➢ стручно усваршавање запослених, доношењем Плана стручног усавршавања , уз 

праћење и анализу ефеката  

➢ праћење и утврђивање резултата ученика и предузимање мера за побољшање 

успеха 

➢ разматрање реализација акционих планова у оквиру самовредновања и развојног 

плана школе 

➢ реализација смотре „Све боје знања-Европа“ 

➢ договор око школских прослава (Дан духовности, Дан школе, Фестивал младих, 

драмско вече)  

➢ учешће школе у пројектима 

➢ доношење ИОП-а  

 

Записници са седница ПК, воде се у посебној свесци, која представља део педагошке 

документације школе. 

 

Маргарета Секуловић, директор, координатор 

 

4.6. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

4.6.1. РАД ПЕДАГОГА ШКОЛЕ 
 

Педагог школе радио је у складу са „ Правилником о програму свих облика рада  

стручних сарадника ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2012. године) и 

Годишњим програмом рада педагога за школску 2017/18.годину који је саставни део 

Годишњег плана рада школе.У раду су биле присутне све области рада педагога . 

 

1. Планирање и програмирање образовно – васпитног рада  
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Послови из ове области огледају се у учешћу у изради концепције Годишњег плана рада 

школе и изради појединих његових делова : 

➢ програм и план заштите од насиља, злостављања и занемаривања ипрограми 

превенције других облика ризичног понашања 

➢  програм и план професионалне оријентације 

➢  програм превентивног васпитног рада  

➢  програм за подршку процесу учења  

➢ програмрада стручног усавршавања наставног особља,   

➢ учешће у раду Школског развојног тима и планирање његових активности  

➢ учешће у изради Акционог плана у оквиру плана за Самовредновање и 

вредновање рада школе и развојног плана установе  

➢ израда Школског програма за период 2018/19 – 2021/22. година. 

➢ организовање изјашњавања ученика за изборне предмете  

➢ учешће у планирању и реализацији културних манифестација, наступа ученика , 

медијског представљања и слично  

➢ формирање одељења ученика првог и петог разреда, распоређивање 

новопридошлих ученика и ученика који су упућени да понове разред 

➢ помоћ наставном особљу у изради годишњих планова, тематско – оперативних 

планова и наставних скица  

➢ организовање такмичења ученика у школи  

➢ члан Школске уписне комисије (организација и реализација полагања завршног 

испита за ученике осмог разреда) 

➢ иницирање и учешће у иновативним видовима планирања наставе   

➢ координатор и реализатор Дечје недеље у школи и за ниво града у оквиру 

„Пријатеља деце општине Пожаревац“ 

➢ координатор  и реализатор активности у оквиру манифестације „Занати су у 

моди “ 

➢ примена анкета за  родитеље са циљем испитивања задовољства школом (на 

крају првог и другог полугодишта школ. 2017/18 године), обрада резултата и 

презентација резултата Савету родитеља школе и Наставничком већу  

➢ анализа постигнућа ученика у наставном и ваннаставном раду 

➢ учествовање у припреми индивидуалног образовног плана за ученике   

➢ учествовање у писању пројеката установе и конкурисању ради обезбеђивања 

њиховог финансирања и примене  

 

2.Праћење и вредновање образовно – васпитног рада 

Ови послови се остварују : 

➢ увидом  и праћењем  предаје годишњих и месечних планова наставника и 

учитеља; 

➢ посетом  часовима и обављању  разговора после тога:посетила сам 4 угледна 

часа и 35 часова редовне наставе и ваннаставних активности. 

➢ на седницама првог и другог класификационог периода, седници на крају првог  

➢ полугодишта и на крају школске године где се најбоље може стећи увид у 

реализацију наставног процеса и прописаног фонда часова свих облика 

образовно- васпитног рада ;  

➢ праћењем и анализом успеха ученика у наставном и ваннаставном раду и 

праћења реализације остварености општих и посебних стандарда – табеларни 

прегледи, извештаји... 

➢ праћењем успеха ученика у ваннаставним активностима, такмичењима, 

завршним и пријемним испитима за упис у средње школе – табеларни прегледи, 

извештаји 
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➢ праћењем и анализом дисциплине ученика на класификационим периодима, као 

и предлагањем мера за њихово побољшање; 

➢ праћењем прилагођавања ученика 1 и 5 разреда; 

➢ праћењем оптерећености ученика у настави; 

➢ праћењем ефеката иновативних активности; 

➢ праћењем и вредновањем примењених мера индивидуализације и 

индивидуалног образовног плана; 

➢ учествовањем у раду комисије за проверу савладаности програма увођења у 

посао  васпитача/наставника, стручног сарадника  

➢ иницирањем и учествовањем у истраживањима васпитнo-образовне праксе које 

реализује установа, научноистраживачка институција или стручно друштво у 

циљу унапређивања васпитно-образовног рада ( Педагошко друштво Србије и 

Завод за унапређивање образовања и васпитања) 

 

3. Рад са наставницима  

   Послови из ове области остварују се кроз: 

➢ пружање помоћи  наставницимана конкретизовању и операционализовању 

циљева и задатака васпитно – образовног, односно образовно-васпитног рада, 

➢  пружање стручне помоћинаставницима  наунапређивању квалитета васпитно – 

образовног рада, односно наставе увођењем иновација и иницирањем 

коришћења савремених метода  и облика рада 

➢ мотивисање  наставника на континуирано стручно усавршавање  и израду плана 

професионалног развоја и напредовања у струци, 

➢ анализирање реализације часова редовне наставе и других облика васпитно – 

образовног рада и давање предлога за њихово унапређење  

➢ иницирање и пружање стручне помоћи наставницима у коришћењу различитих 

метода, техника и инструмената оцењивања ученика, 

➢ пружање помоћи наставницима у осмишљавању рада са ученицима којима је 

потребна додатна подршка (даровитим ученицима, односно ученицима са 

тешкоћама у развоју), 

➢ оснаживање наставника за тимски рад кроз њихово подстицање на реализацију 

заједничких задатака, кроз координацију активности стручних већа, тимова и 

комисија, 

➢ пружање помоћи наставницимау остваривању задатака професионалне 

оријентације и каријерног вођења и унапређивање тога рада,  

➢ упознавање одељењских старешина и одељењских већа са релевантним 

карактеристикама нових ученика,  

➢ пружање помоћи наставницима  у остваривању свих форми сарадње са 

породицом, 

➢ пружање помоћи приправницима у процесу увођења у посао, као и у припреми 

полагања испита за лиценцу, 

➢ пружање помоћи  наставницимау примени различитих техника и поступака 

самоевалуације и израде портфолија 

 

4. Рад са ученицима  

 У оквиру ових послова обавила сам већи број разговора са ученицима, чији су  

иницијатори били: предметни наставници, одељењске старешине, учитељи, родитељи 

или сами ученици. Разлози тих разговора били су: недисциплина на појединим часовима, 

разне увреде, конфликти и малтретирања, велии број недовољних оцена, потешкоће у 

учењу, бежање са часова, недолазак у школу и сл.Са ученицима 7. и 8. разреда 

реализовала сам неколико радионица у оквиру професионалне оријентације . Обављала 
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сам и индивидуалне и групне разговоре са ученицима 8. разреда у вези уписа у поједине 

средње школе. Сајам професионалне оријентације и организовање гостовања 

представника средњих школа , са циљем представљања образовних профила,били су 

додатна прилика за сарадњу са ученицима осмог разреда.У одељењима петог 

разреда,одржала сам интерактивну радионицу  „Организација радног дана и технике 

учења“. 

У периоду од априла до септембра месеца, обавила сам  тестирање деце за полазак у I 

разред, а у августу су формирана одељења 5. разреда . 

 Део рада у оквиру овог подручја , обухватио је и следеће: 

➢ саветодавни рад са новим ученицима, ученицима који су поновили разред и код 

преласка ученика између школа, 

➢ пружање подршке и помоћи ученицима у раду Ученичког парламента; 

➢ анализирање и предлагање мера за  унапређивање ваннаставних активности; 

➢ пружање помоћи и подршке укључивању ученика у различите пројекте и 

активности стручних и невладиних организација (омладина „ Јазаса“, „ 

Пријатељи деце “) ;   

➢ промовисање, предлагање мера, учешће у активностима у циљу смањивања 

насиља, а повећања толеранције и конструктивног решавања конфликата, 

популарисање здравих стилова живота, кроз циклус предавања из области 

здравствене и социјалне заштите од стране стручњака Саветовалишта за младе, 

а део предавања је одржала Полицијска управа (Трговина људима). 

➢ учествовање у изради педагошког профила детета, односно ученика за  ученике 

којима је потребна додатна подршка израда индивидуалног образовног плана; 

➢ анализирање предлога и сугестија ученика за унапређивање рада школе и помоћ 

у њиховој реализацији; 

➢ учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који врше повреду правила 

понашања у школи или се не придржавају одлука директора и органа школе, 

неоправдано изостају са наставе пет часова, односно који својим понашањем 

угрожавају друге у остваривању њихових права. 

5. Сарадња са родитељима , односно старатељима 

 Обавила сам велики број индивидуалних разговора са родитељима у циљу 

пружања подршке  родитељима у раду са децом, односно ученицима  са тешкоћама у 

учењу, проблемима у понашању, проблемима у развоју, професионалној оријентацији.  

 Поред тога, радила сам на  укључивању родитеља, старатеља у поједине облике 

рада установе (васпитно – образовни рад, односно настава, секције, предавања, пројекти 

– Занати су у моди,  Школско развојно планирање, Самовредновање рада установе и 

учествовала на општим и групним родитељским састанцима у вези сa организацијом и 

остваривањем образовно-васпитног рада школе. 

 Редовно сам присуствовала и учествовала у раду Савета родитеља школе при чему сам 

их информисала о актуелностима у школи, упознавала са резултатима анкета за 

родитеље и са успехом ученика на класификационим периодима и на полугодишту и 

крају школске године. 

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

пратиоцем детета, односно ученика  

Послови из ове области обухватају: 

➢ сарадњу са директором на заједничком планирању активности и изради 

стратешких докумената установе (Школски програм, Годишњи план рада 

школе, План стручног усавршавања,) анализа и извештај о раду школе; 

➢ сарадњу са директором у оквиру рада стручних тимова и комисија и 

редовну размену информација; 
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➢ тимски рад на проналажењу најефикаснијих начина унапређивања вођења 

педагошке документације у установи ( педагошка свеска – вођење 

евиденције о ученицима, лични план професионалног развоја у установи и 

ван установе ); 

➢ сарадњу са пратиоцима ученика на координацији активности у пружању 

подршке ученицима  за које се доноси индивидуални образовни план; 

➢  сарадњу са директором по питању приговора и жалби ученика и његових 

родитеља, односно старатеља на оцену из предмета и владања. 

7.Рад у стручним органимаи тимовима  

Учествовала сам у раду:наставничког већа (давањем саопштења, информисањем о 

резултатима обављених анализа, прегледа, истраживања и других активности од значаја 

за образовно-васпитни рад и јачањенаставничких компетенција); у раду тимова, 

одељењских и стручних већа, актива и комисија  на нивоу установе који се образују ради 

остваривања одређеног задатка, програма или пројекта.Такође, учествовала сам у раду 

педагошког колегијума и стручних актива за развојно планирање и развој школског 

програма , односно програма васпитног рада. Члан сам следећих комисија и тимова : 

    Тим за развој школског програма (координатор тима)  

            Тим за подршку процесу учења  (координатор тима) 

            Тим за реализацију програма  превентивног васпитног рада   

            Тим за заштиту деце / ученика од насиља, злостављања и занемаривања  

            Тим за инклузивно образовање  

            Тим за Самовредновање и вредновање рада школе 

            Комисија за испитивање савладаности програма за испит за лиценцу 

            Комисија за културну и јавну делатност школе 

            Комисија за похваљивање и награђивање ученика (координатор тима).          

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

локалне самоуправе 

Рад у овој области обухвата : 

➢ сарадњу са образовним, здравственим, социјалним, научним, културним и 

другим  установама које доприносе остваривању циљева и задатака васпитно-

образовног, односно образовно-васпитног рада установе (основне и средње 

школе, Школска управа, Полицијска управа, Дом здравља – саветовалиште за 

младе и патронажна служба , Центар за социјални рад , Национална служба за 

запошљавање , Центар за културу, ИС „ Петница“ ); 

➢ осмишљавање програмских активности за унапређивање партнерских односа 

породице, установе и локалне самоуправе у циљу подршке развоја деце и 

младих ( Сајам образовања, Дечја недеља ); 

➢ активно учествовање  у раду стручних друштава, органа и организација 

(сарадња са Педагошким друштвом Србије као члан Управног одбора  и ГИЗ – 

ом ); 

➢ сарадња са ЗУОВ-ом  кроз реализацију обука за запослене; 

➢ сарадња са Канцеларијом за младе и другим удружењима грађана и 

организацијама које се баве програмима за младе ( Пријатељи деце, Креативна 

педагогија );сарадња са Националном службом за запошљавање. 

9.  Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање   

Педагог школе води следећу документацију: 

➢ евиденцију о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу, 

➢ израђује, припрема и чува посебне протоколе,чек листе за праћење наставе и 

ваннаставних активности  на нивоу школе, 

➢ припрема се за послове предвиђене годишњим програмом и оперативним 

плановима рада педагога, 
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➢ прикупља податке о деци, односно ученицима и чува  материјал који садржи 

личне податке  у складу са етичким кодексом педагога, 

➢ стручни сарадник педагог се стручно се усавршава: праћењем стручне  

литературе и периодике, праћењем информација од значаја за образовање и 

васпитање на интернету; учествовањем у активностима струковног удружења 

(месечни састанци Секције педагога Браничевског округа и састанци 

Републичке секције педагога и психолога), конференцијама, трибинама, 

похађањем семинара, стручних скупова, разменом искуства и сарадњом са 

другим педагозима и стручним сарадницима  у образовању, осмишљавањем и 

реализацијом акредитованих семинара (акредитација пројекта„Друштвени 

развој ученика у савременој школи и друштву – упознај и покрени“  

(коаутор пројекта) бр. 101,  и писање предлога нових пројеката за акредитацију 

програма стручног усавршавања ; 

➢ Реализатор програма стручног усавршавања наставника : 

➢ Развој комуникацијских вештина применом образовних технологија, бр. 12  

➢ Вредновање и праћење ангажовања и постигнућа ученика као компонента 

демократских односа у учионици, бр. 364 

➢ Активно учење/настава  

Сви програми су одобрени у Каталогу програма стручног усавршавања запослених у 

образовању за школску 2016/17 и 2017/18.годину 

 

Светлана Спасић ,стручни сарадник, педагог, педагошки саветни 

4.6.2. РАД ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА 

 

Школски библиотекари Марија Марковић, Ана Косановић, Марија Митровић и 

Слађана Којић, радиле су у складу са Правилником о програму свих облика рада 

стручних сарадника („Просветни гласник“, бр.5, 19. јун 2012. год.) и Годишњим планом 

рада школе за школску 2017/18. годину . У раду су биле присутне све области рада 

школског библиотекара. 

Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

Послови из ове области огледају се у учешћу у изради концепције Годишњег плана рада 

школе и изради појединих његових делова: планирање набавке литературе и 

периодичних публикација за ученике, наставнике и стручне сараднике; израђивање 

годишњег, месечних и оперативних планова библиотекара; планирање и програмирање 

рада са ученицима у школској библиотеци; планирање развоја школске библиотеке и 

набавка библиотечке грађе потребне за реализацију наставе и образовно-васпитног рада. 

Праћење и вредновање образовно васпитног рада 

• учешћем у изради годишњег плана рада и самовредновања рада установе 

• вођењем аутоматизованог библиотечког пословања, са увидом у наставне 

планове и програме рада школе 

• одабирањем и припремање литературе и друге грађе за разне образовно-

васпитне активности (теоријска и практична настава, допунски и додатни рад, 

ваннаставне активности ученика и др) 

• коришћењем сазнања и достигнућа савремене науке, научно проверене методе и 

резултата сопственог истраживачког рада 

• побољшањем информационе, медијске и информатичке писмености корисника 

развијањем критичког односа према различитим информацијама и изворима сазнања 

и осећаја за естетске вредности 

Рад са наставницима 
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• сарадњу са наставницима на промоцији читања ради задовољства кроз све облике 

образовно-васпитног рада – учествовање у рецитовању сопствених стихова 

„Песниче, покажи се!“ 

• сарадњу са наставницима у припремању ученика за самостално коришћење разних 

извора информација 

• организовање наставних часова из појединих предмета у школској библиотеци – 

одржани су часови у првом разреду у циљу промовисања значаја читања и радионица  

• сарадњу са наставницима око утврђивања годишњег плана обраде лектире и 

коришћења наставничко-сарадничког дела школске библиотеке; коришћење ресурса 

библиотеке у процесу наставе 

• систематско информисање корисника школске библиотеке о новоиздатим књигама, 

стручним часописима, акцијама, ауторима, усмено или писмено приказивање 

појединих књига и часописа- Рад са ученицима   

Обављен је већи број разговора са ученицима на тему интересовања за читање и 

коришћења библиотеке. Рад са ученицима реализован је у току свакодневног рада 

школске библиотеке а обухватио је: 

• припрему (обучавање) ученика за самостално коришћење различитих извора сазнања 

и свих врста информација у настави и ван ње  

• пријем првака и упознавање са начином рада школске библиотеке 

• обучавање ученике за употребу информационог библиотечког апарата, у складу са 

њиховим способностима и интересовањем 

• пружање помоћи ученицима код учења ван школе и усвајању метода самосталног 

рада на тексту и другим материјалима 

• пружање помоћи ученицима у припреми и обради задате теме – припремљено је 

обележавање Светског дана дечије књиге, обележавање рођења великог дечијег 

писца Ханса Кристијана Андерсена са ученицима првог и другог разреда, 

обележавање Светског дана књиге, припрема Сајма старих заната, припрема 

Светског дана хране на тему „Правилна исхрана-од њиве до тањира“. 

• упознавање ученике са методама и техникама научног истраживања и 

библиографског цитирања  

• развијање позитивног односа према читању и важности разумевања текста и 

упућивању на истраживачке методе рада (употреба лексикона, енциклопедија, 

речника и др.)  

• навикавање ученика да пажљиво користе и чувају библиотечку грађу, да развијају 

навику долажења у школску и јавну библиотеку и да узимају учешћа у њеним 

културно-просветним активностима у складу са њиховим интересовањима и 

потребама (часови библиотекарства и упознавање са радом школских секција; 

читање, беседништво, стваралаштво, такмичења, развијање комуникације код 

ученика и сл.)  

• подстицање информационе, медијске и информатичке писмености ученика, 

развијањем истраживачког духа и критичког односа према различитим 

информацијама и изворима сазнања и осећаја за естетске вредности 

• рад са ученицима у читаоници, у радионицама за ученике, и на реализацији школских 

пројеката - организована је радионица са ученицима четвртог разреда поводом 

Дечије недеље са темом Дечија права; учествовање у радионици „Фазбука“ са 

ученицима осмог разреда; припремање и реализација Новогодишњег вашара и 

прикупљања старог папира у циљу прикупљања средстава за набављање нових књига 

Рад са родитељима 
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Обављен је велики број индивидуалних разговора са родитељима у циљу развијања 

читалачких навика код ученика. Остварена је сарадња са родитељима у вези са 

развијањем читалачких навика ученика.  

Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем 

ученика 

• сарадњу са стручним већима наставника, педагогом и директором школе у вези с 

набавком и коришћењем књижне и некњижне грађе, те целокупном организацијом 

рада школске библиотеке 

• информисање стручних већа, стручних сарадника и директора о набавци нове 

стручне литературе за предмете, дидактичко-методичке и педагошко-психолошке 

литературе 

• информисање о развоју медијске и информатичке писмености, и упућивање на 

критички и креативни однос ученика приликом коришћења извора 

• припремање заинтересованих за реализацију мултидисциплинарних пројеката, 

изложби, креативних радионица; за организовање књижевних сусрета и других 

културних догађаја, као и еколошких пројеката и садржаја у којима се апострофира 

борба против свих облика зависности- учешће на предавању „Сурфуј безбедно-

насиље на интернету“ 

• сарадњу око обезбеђивања књижне и некњижне грађе за школску библиотеку коју 

користе ученици, наставници и стручни сарадници  

• припремање и организовање културних активности школе - Светски дан књиге, 

Светски дан дечије књиге, Дечија недеља, смотра знања „Све боје знања“, „Песниче, 

покажи се!“, Новогодишњи вашар, прикупљање старе хартије, Дан школе, Фестивал 

младих 

• учешће у припремању прилога и изради школског часописа „Светосавски мозаик“ 

• Израда и вођење летописа школе 

Рад у стручним органима и тимовима  

• рад у школским тимовима на изради годишњег и развојног плана школе и школског 

програма, на реализацији наставе засноване на истраживању  

• рад у стручним тимовима –библиотекар Слађана Којић: Актив за развојно планирање 

рада школе,  Тим за уређење школског листа, Тим за вођење летописа школе, Тим за 

реализацију програма културних активности школе,  

Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом 

локалне самоуправе  

• сарадња са другим школама, школском, народном и другим библиотекама на 

територији локалне самоуправе, управног округа и Републике Србије по питању 

размене и међубиблиотечке позајмице 

• сарадња са локалном самоуправом по питању промоције рада библиотеке и школе 

• сарадња са просветним, научним, културним и другим установама (новинско-

издавачким предузећима, радио-телевизијском центрима, филмским и позоришним 

кућама, домовима културе и културно просветним заједницама и организацијама које 

се баве радом и слободним временом омладине и другим образовним установама)- 

Учешће у представи Преображај, прича о једној младости. Пет извођења у 

Пожаревцу и једно у Марибору у оквиру учешћа на смотри позоришних група. 

• учешће у раду Друштва школских библиотекара Србије и других стручних друштава 

у локалној самоуправи и Републици Србији, члан председништва Културно 

просветне заједнице града Пожаревца. 

Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

Школски библиотекар води следећу документацију: припремање тематских 

библиографија и израда анотација, пописа и скупљања података у вези с наставним 
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предметима и стручно-методичким образовањем и усавршавањем наставника и 

сарадника, вођење збирки и посебних фондова; праћење и евиденција коришћења 

литературе у школској библиотеци; вођење документације о раду школске библиотеке и 

школског библиотекара - анализа и вредновање рада школске библиотеке у току 

школске године.  
Лично ангажовање и допринос раду школе и њеном промовисању у окружењу: 

➢ Учешће у организацији свечаног пријема првака и активности у оквиру Дечије 

недеље; 

➢ Учешће на заједничком родитељском састанку првака – Презентација 

рада школске библиотеке: 

➢ Реализација пројекта ООО, ментор првог циклуса; 

➢ Учешће у организацији и реализацији смотре знања „Европа“,  

Светосавске академије, организације,  Дана школе, Фестивалске 

приредбе 

➢ Члан стручног Актива за развојно планирање; 

➢ Учешће у представи „Машин мир“ у улози костимографа; 

➢ Члан председништва КПЗ града Пожаревца; 

➢ Члан тима за реализацију пројекта „Културна традиција у савременом 

добу“; 

➢ Рад са ученицима у оквиру ваннаставних активности – реализација 

новогодишњег вашара, Дечије пијаце; 

➢ Организација школског такмичења у уметничком казивању  и члан 

жирија на такмичењу у рецитовању својих стихова “Песниче покажи се“.   
    Слађана Којић, школски библиотекар                                                                                                                                                                                                    

5. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОРГАНА УПРАВЉАЊА, РУКОВОДЕЋИХ И 
САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

5.1. РАД ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

Школски одбор, као орган управљања, почео је са радом у школској 2017/2018. години у 

следећем саставу: Светлана Спасић, председник, Јелена Стевић, заменик председника и 

чланови: Небојша Ђурић, Слађана Станковић, Исмет Џафић, Душица Цветковић, Марко 

Васиљевић, Биљана Благојевић и Драган Грујић, а Одлуком Скупштине Града 

Пожаревца од 29. 6. 2018. године донето је решење о престанку рада члановима 

Школског одбора којима је престао мандат. Новим решењем и одлуком Скупштине 

Града Пожаревца у Школски одбор именовани су: Васиљевић Марко, Костић Зоран, 

Џафић Исмет, Спасић Светлана, Петровић Сузана, Благојевић Биљана, Љубић Стевица, 

Јовић Борислав и Живановић Драгана. Мандат именованих чланова трајаће наредне 

четири године. На конститутивној седници чланови Школског одбора изабрали су за 

председника Светлану Спасић, а за заменика председника Исмета Џафића. 

 Школски одбор одржао је у протеклој школској години  одржао тринаест 

седница , на којима су решавана  питања из надлежности органа управљања предвиђена 

Законом о основама система образовања и васпитања.  

➢ донет је Годишњи план рада за школску 2017/2018. годину и усвојен Извештај о 

остваривању ГПР за школску 2016/2017. годину 

➢ усвојен је Извештај о раду директора школе у школској 2016/2017. години  

➢ донет је План рада Школског одбора 
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➢ донет је План стручног усавршавања запослених 

➢ донет је Акциони план у оквиру самовреднавања  и усвојен извештај о 

реализацији прошлогодишњег 

➢ донет је Акциони план у оквиру Развојног плана  

➢ донет је Финансијски план школе и  редовно су усвајани предлози измена плана 

➢ донет је Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања за школску 

2017/2018. годину 

➢ усвојен је Извештај о попису имовине и завршни рачун 

➢ донете су одлуке о намени коришћења средстава  прикупљених од донација и од 

родитеља 

➢ усвојени су извештаји са свих реализованих путовања ученика 

➢ донет је План јавних набавки 

➢ донета је одлука о издавању школског простора 

➢ усвојени су полугодишњи Извештаји о раду школе, директора школе и Тима за 

заштиту ученика од насиља, злаостављања и занемаривања 

➢ разматрана су и сва друга питања утврђена актом о оснивању и Статаутом 

школе 

Школски одбор доносио је одлуке већином гласова од укупног броја чланова. 

Чланови школског одбора редовно су обавештавани о свим актуелним догађајима у 

школи и дописима разних институција и организација прослеђиваних школи. Рад се 

заснивао на одередбама Пословника о раду. Седницама ШО присуствовали су 

представници синдиката и Ученичког парламента. 

 

   Светлана Спасић, председник Школског одбора 
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5.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

 План и програм рада директора школе, саставни је део Годишњег плана рада 

школе за школску 2017/2018. годину и израђен је на основу Правилника о стандардима 

компетенција директора установа образовања и васпитања („Сл. Гласник РС“  бр. 

38/2013), Закона о основама система образовања и васпитања  („Службени гласник РС„ 

број 88/2017 и 27/2018) и потреба школе.  

Послови директора школе могу се поделити на сталне, који се јављају током целе године 

и посебне који се обављају у складу са процесом образовно-васпитног рада. 

У периоду од 1. септембра 2017. године до 31. августа 2018. године, директор школе је 

обављао следеће послове у оквиру области дефинисаних планом рада, Законом и 

Правилником. 

 

Област:Руковођење васпитно-образовним процесом 

У оквиру стандарада развој културе учења, који обавезује директора да промовише 

вредности учења и развија школу као заједницу целоживотног учења, индикатори који 

показују испуњеност овог стандарда су: стално унапређивање наставног процеса у 

складу са образовним потребама ученика обезбеђивањем наставних средстава и 

побољшавањем услова рада , као и омогућавањем да се ученици образују по 

индивидуалним образовним плановима (редовно одржавање сатанака Педагошког 

колегијума и присуство на састанцима Тима за инклузивно образовање, као и 

формирање малих тимова у складу са актуелним проблемима појединих ученика) и 

индивидузализованим приступом;  сталним личним стручним усавршавање (у току 

првог и другог полугодишта  директор је похађао семинаре и конференције: ИОП-како 

их правити и користити у пракси-8 акредитованих сати; Новине у Закону о основама 

система образовања и васпитања-Кучево, семинар; Методе и технике наставе, учења-

базични ниво-16 акредитованих сати, Конференција о основном образовању одраслих, 

Београд-1 дан, 9.међународни симпозијум за директоре школа „У корак са иновацијама 

за корак испред других“, Златибор, 15-17. 3. 2018. године, 22. до 24. 3. присуство обуци 

директора за полагање испита за лиценцу, Тара, 21. и 22. 5. Обука водитеља за 

реализацију семинара Обука наставника за реализацију наставе оријентисане ка 

исходима учења, Београд ). Култура учења развијала се и кроз мотивацију запослених и 

ученика на критичко прихватање нових идеја,  организацију смотре "Све боје знања", 

Обележавање Дана здраве хране, Учешћем у пројекту мобилности „Културна традиција 

у савременом добу“. 

Формирањем Ученичког парламента и учешћем ученика у раду Школског одбора 

створени су услови да ученици учествују у предлагању и доношењу одлука. 

Стварање здравих и безбедних услова  за учење и развој ученика (опис стандарда: 

директор ствара безбедно радно и здраво окружење у коме ученици могу квалитетно да 

уче и да се развијају) остварено је кроз примену низа превентивних активности које се 

односе на обезбеђивање услова да школа буде безбедно окружење за све: израдом 

распореда дежурства наставника, забраном изласка ученика из школског дворишта за 

време трајања наставе и одмора, редовним одржавањем састанака Тима за заштиту 

ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и учешћем у раду,  

истицањем натписа о важности поштовања различитости,  одржавањем предавања о 

безбедности на друштвеним мрежама и уопште, одржавањем заједничких родитељских 

састанака на тему„Превенција насиља, посебни ризици и мере заштите, реаговање у 

случају када се насиље деси“ (детаљан опис превентивнихг активности налази се у 

Извештају о раду тима за безбедност). Треба нагласити да се у свакодневном раду , у 
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случајевима када се догоди насиље било ког нивоа у свему примењује Правилник о 

протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање.  

Редовном набавком средстава за хигијену и контролом коришћења истих од стране 

помоћних радника, обезбеђује се да школа буде здрава средина.У циљу унапређивања 

хигијенских стандарада извршена је санација санитарног чвора за ученике средствима 

која је обезбедила локална самоуправа. 

Развој и обезбеђивање квалитета наставног и васпитног процеса у школи (опис 

стандарада: директор обезбеђује и унапређује квалитет наставног и васпитног процеса) 

вреднује се кроз присуство следећих индикатора:коришћење стратешких докумената о 

развоју образовања и васпитања у Републици Србији, промовисање иновација и 

подстицање активности које подстичу креативност ученика и наставника (смотре, 

такмичења, конкурси, изложбе, примена пројектне наставе , организација два семинара, 

интерног стучног усавршавања), промоција здравих стилова живота (обележавање Дана 

здраве хране у издвојеном одељењу у Ћириковцу, учешће на спортским такмичењима, 

учешће у пројектима, организација предавања у сарадњи са Домом здравља), као и 

развој самоевалуације и редовно самовредновање у складу са Правилником о 

стандардимакомпетенција директора установа образовања и васпитања  и евалуације 

рада стручних сарадника и  наставника (индивидуални разговори, сугестије, предлози, 

обилазак часова наставе), што је у протеклом периоду било присутно у великој мери.  

Укупан број посећених часова у овој школској години је 25. 

Обезбеђивање инклузивног приступа у образовно-васпитном раду (опис стандарда: 

директор ствара услове и подстиче процес квалитетног образовања и васпитања за све 

ученике) остварено је кроз стварање климе за прихватање различитости и уважавање 

специфичности, како за надарене ученике (организација додатне наставе и секција и 

израда распореда  и праћење одржавања истих, омогућавање за брже апредовање 

ученика-Марија Цакић), тако и за ученике из осетљивих друштвених група (допунска 

настава, рад ученика са посебним потребама у комбинованом одељењу ).Треба 

нагласити да се континуирано стварају и услови за образовање полазника у свих девет 

одељења колико је формирано на почетку школске године (четири у централној школи, 

три у мушком затвору у Забели-за сваки циклус по једно и два одељења у женском 

затвору у Пожаревцу), усклађивањем распореда часова, одржавањем састанака Тима за 

ООО , анализирањем реализацијхе наставнин планова , набавком наставних средстава.. 

Праћење и подстицање постигнућа ученика (опис стандарада: директор прати и 

подстиче ученике на рад и резултате) остварено је кроз анализу постигнутог успеха 

ученика на крају првог класификационог периода и на крају првог полугодишта на 

седницама одељењских већа и наставничког већа,кроз усмеравање и давање задужења 

стручним већима да изврше анализу успеха и предложе мере за побољшање истог  и 

промовисањем постигнућа ученика  награђивањем и похваљивањем ученика (приликом 

прославе Дана духовности за освојена прва три места на ликовном и литерарном 

конкурсу за ученике млађих и старијих разреда, што је и медијски пропраћено 

објављивањем имена награђених ученика у листовима „Реч народа“ и „Нова реч“, при 

чему су награђени ученици добили књиге, истицањем на огласној табли, кроз књигу 

обавештења, објављивањем на сајту школе ). 

 

Област: Планирање, организовање и контрола рада установе 

Планирање рада установе (опис стандарада: директор обезбеђује доношење и 

спровођење планова рада установе) реализовано је кроз доношење Годишњег плана рада 

за школску 2017/2018. годину у складу са законом ( донет је 15. 09. 2017. године) од 

стране органа управљања, којим су одређена задужења за све запослене и израђени 

планови рада свих стручних већа, актива и тимова формираних на почетку школске 

2017/2018. године. Донет је и нови Развојни план за период од 2017-2022.Школа има и 
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Европски Развојни план израђен за потребе пројекта „Културна традиција у савременом 

добу“. Сви програмски документи међусобно су увезани.У току првог полугодишта 

реализовано је  8162 часова обавезне наставе, 1215 часова изборне наставе, 606 часова 

допунске наставе, 248 часа додатне наставе ,466 часа секција, 360 часа одељењског 

старешине  и   у оквиру основног образовања одраслих. 1. циклус 1046, 2. циклус 465 и 

3. циклус 518. 

На крају школске године реализовано је укупно: обавезна наства (млађи и старији 

разреди) 9978+11690; обавезна изборна настава 1152+2240; додатна настава 112+649; 

допунска настава   920+885; секције и слободне активности 808+973; час одељењског 

старешине 504+462; припремна настава за ученике старијих разреда 321; комбиновано 

одељење ученика са тешкоћама у учењу и развоју 864;у оквиру основног образовања 

одраслих одржано је укупно: 1. циклус-1665; 2. циклус-1965 и 3. циклус-1782 

Укупан број одржаних часова у редовној настави и основном образовању одраслих у 

школској 2017/2018. години је 36970. 

Организација установе (опис стандарда: директор обезбеђује ефикасну организацију 

установе) 

Односи се на послове директора којима се обезбеђује ефикасна организација установе: 

доношење Правилника о систематизацији , образовањем стручних органа и тимова( 

састав је одређен Годишњим планом рада), равномерна подела задужења у оквиру 

четрдесеточасавне радне недеље запослених, при чему су Решења о 40-то часовној 

радној недељи и статусу уручена свим радницима на почетку школске године, а 

задужења одређена у складу са потребама школе и личним афинитетима 

запослених.Сваки запослени упознат је са описом радног места, организационом 

структуром школе, својим обавезама и задацима.Организација рада установе и подела 

задужења извршена је у складу са стручним компетенцијама запослених, водећи рачуна 

о равномерној оптерећености. Директор је редовно пратио извршавање обавеза 

запослених.Координација рада стручних органа огледа се у   редовном  учешћу 

директора у раду стручних органа , актива и тимова (сви поменути стручни органи 

редовно су одржавали састанке према плану, а записници се воде у посебним свескама 

које су део педагошке документације школе: Наставничко веће-18 седница, Педагошки 

колегијум -9 састанака, Стручни актив за развојно планирање-6 састанка; Стручни актив 

за развој школског програма-5 састанака, Тим за самовредновање-6 састанка; Тим за 

инклузивно образовање-8 састанака; Тим за ООО- 16 састанака,Тим за заштиту ученика 

од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања -10 састанка. 

Контрола рада установе (опис стандарда: директор обезбеђује праћење, извештавање, 

анализу резулата рада установе и предузимање корективних мера) 

Остварена је кроз послове директора који се односе на редовно праћење извршавања 

појединих задужења запослених, редовним обавештавањем запослених (огласна табла, 

књига обавештаења, усмени разговори, наставничка већа и састанци других стручних и 

саветодавних  органа). Извршена је анализа реализације Акционих планова у оквиру 

Развојног планирања и самовредновања, на састанцима Актива и Тима, као и анализа 

успеха ученика на крају првог класификационог периода и на крају првог полугодишта 

на састанцима , одељењских већа и на наставничком већу. 

Редовно подношење извештаја органу управљања, представља вид контроле рада 

установе. 

Управљање информационим системом установе (опис стандарда: директор 

обезбеђује ефикасно управљање информацијама у сарадњи са школском управом и 

локалном самоуправом). 

На почетку школске године у информациони систем Доситеј унети су и ажурирани сви 

неопходни подаци који се односе на систематизацију радних места,запослене и ученике. 

Одређен је од стране директора запослени који ажурира податке у Доситеју. 
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Сви запослени се на горе поменуте начине, редовно  информишу о свим питањима за 

рад установе. Наставницима су доступни копјутер, интернет, фотокопир 

апарат,штампач,  паметна табла, пројектори...како би се настава осавременила и 

наставници користили савремене технологије у свакодневном раду. Школа је укључена 

у пројекат МПНТР Електронски дневник, чија је реализација започела од другог 

полугодишта. Као помоћ ученицма у савладавању наставног градива на савремени 

начин, формирана је ОН лајн учионица коју ажурирају предметни наставници и 

учитељи. 

Управљање системом обезбеђивања квалитета у установи (опис стандарда: директор 

развија и реализује систем осигурања квалитета рада установе) 

Формиран је Тим за самовредновање на почетку школске године и израђен Акциони 

план, чија се реализација редовно анализира на састанцима и доносе се одлуке за 

унапређивање рад и успешнију реализацију планираних активности. (области које су 

одређене за самовредновање у овој школској години су: Настав и учење и Постигнућа 

ученика. Квалитет рада у школи унапређује се на основу резултата самовредновања, а на 

састанцима стручних већа извршена је анализа резултата завшног испита. 

Област: Праћење и унапређивање рада запослених 

Планирање, селекција и пријем запослених (опис стандарда:директор обезбеђује 

потребан број и одговарајућу структуру запослених у установи) 

У току школске 2017/2018. године наставу је у свим разредима и за све предмете 

реализовао потпуно стручно оспособљен кадар, изузев наставе физике у шестом , 

седмом и осмом разреду, дела наставе информатике и 20% наставе математике. 

Приправницима су додељени ментори. Тренутно је на снази Уредба о забрани 

запошљавања на неодређено време, па се радни однос заснива на одређено време до 

преузимања односно до коначности одлуке о избору кандидата по конкурсу.   Пре 

пријема у радни однос по конкурсу ради замене одсутних радника спроводи се 

процедура прописана законом ( тестирање у националној служби за запошљавање), у 

складу са чланом 155. ЗОСОВ-а. Пријем у радни однос се од 7. 10. 2017. године , врши у 

сладу са чланом 154. ЗОСОВ-а ( „Сл. гласник РС“ број 88/2017.)  

Професионални развој запослених (опис стандарда: директор обезбеђује услове и 

подстиче професионални развој запослених) 

Сви запослени наставници израдили су личне планове стручног усавршавања, а установа 

је на почетку школске године донела План стручног усавршавања. Стручно 

усавршавање запослених се  у току првог полугодишта остваривало у складу са 

афинитетима запослених и могућностима школе.  Средства за стручно усавршавање 

обезбеђена су финансијским планом из буџета локлане самоуправе. Запосленима је 

омогућено и стручно усавршавање у оквиру установе, при чему су запослени у току 

првог полугодишта остварили 607 сати акредитованих програма стручног усавршавања 

и у установи 490. 

Унапређивање међуљудских односа (опис стандарда:директор ствара позитивну и 

подржавајућу радну атмосферу) 

Остварује се стварањем позитивне радне атмосфере, коју карактерише толеранција, 

сарадња, посвећеност послу, охрабрење и подршка за осваривање највиших образовно-

васпитних циљева. Поделом задужења показује се поверење у запослене и њихове 

могућности. Међу запосленима се развија професионална сарадња и тимски рад. Треба 

нагласити да је приликом спољашњег вредновања рада школе област Етос оцењена 

највишом оценом 4. Међу запосленима влада позитвна атмосфера, заснована на 

међусобном уважавању и разумевању.У току првог полугодишта међу запосленима није 

било несугласица, свађа, нетрпељивости и сличних негативних испада. 
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Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених (опис 

стандарда: директор систематски прати и вреднује рад запослених, мотивише их и 

нагарђује за постигнуте резултате) 

Поводом Дана просветних радника награђена је, на предлог наставничког већа, од 

стране локлане самоуправе, професор разредне наставе Славица Стојановић (плакета и 

новчана награда у износу од тридесет хиљада динара). Осталим колегама, на предлог 

Наставничког већа, захвалнице ће бити уручене поводом Дана школе. 

 

Област:Развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, 

репрезентативним синдикатом и широм заједницом 

Сарадња са родитељима/старатељима (опис стандарда: директор развија 

конструктивне односе са родитељима/старатељима и пружа подршку у раду Савета 

родитеља) 

Остваривање овог стандарада огледа се у активностима директора око одређивања 

термина одржавања родитељских састанака доношењем Оперативног плана рада за 

одређени период ( у свим одељењима одржана су најмање два родитељска састанка у 

току првог полугодишта) и инсистирањем да одељењске старешине поштују  Правилник 

о оцењивању (обавештавање родитеља о оценама, изостанцима и понашању ученика) 

Родитељи се редовно обавештавају преко огласне табле, друштвених мрежа и сајта 

школе о свим важним догађајима у школи, штампањем и достављањем Извештаја о раду 

школе 

У току првог полугодишта школске 2017/2018. године, директор је учествовао у раду две 

седнице Савета родитеља и одржао два заједнички родитељска састанка, за  родитеље 

пред екскурзију ученика осмог разреда (за родитеље и ученике) и у вези безбедности. 

Сарадња са родитељима или старатељима ученика остварује се и индивидуалним 

разговорима (обављен је велики број индивидуалних разговора са родитељима).До краја 

школске године одржано је укупно 6 седница Савета родитеља и пет заједничких 

родитељских састанака. 

Сарадња са органом управљања и репрезентативним синдикатом у установи (опис 

стандарада: директор пружа подршку раду органа управљања и репрезентативном 

синдикату) 

Остварена је кроз одличну конструктивну сарадњу са члановима Школског одбора, који 

су се у претходном периоду редовно састајали на седницама и доносили одлуке у складу 

са овлашћењима из Закона и Плана рада , који је саставни део Годишњег плана рада 

школе. 

У току првог полугодишта одржане су 4 седнице Школског одбора.У току школске 

2017/2018. године, одржано је укупно 13 седница органа управљања 

Представници репрезентативних синдиката били су у прилици да раде у складу са ПКУ 

и законом и проблема у раду и остваривању права запослених није било. Председник 

синдиката, Мирјана Стојиловић, редовно је присуствовала седницама органа управљања. 

Седницама школског одбора присуствују и представници Ученичког парламента. 

Сарадња са државном управом и локалном самоуправом (опис стандарада: директор 

остварује конструктивну сарадању са органима државне управе и локалне самоуправе) 

Добра и конструктивна сарадња са локланом самоуправом огледа се у редовном 

извештавању локалане самоуправе о важним дешавањима у школи,присуствовањем 

директора састанцима које организује локалана самоуправа, учешћем представника у 

активностима које школа реализује, као и обезбеђивањем финанасијских средстава за 

материјалне трошкове и инвестициона улагања (за 2018. годину, школи су одобрена 

средства из буџета локалне самоуправе у износу од 15.409.784,00 динара, од чега за 

инвестициона улагања 4.275.484,00 динара-замена прозора и браварске столарије на 
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трпезарији(976.764,00) ,замена врата на свим просторијама у централној школској згради 

(1.321.920,00) и израда ограде у издвојеном одељењу у Ћириковцу (1.801.800,00)  

Сарадња са широм заједницом (опис стандарада:директор промовише, сарадњу 

установе на националном, регионалном и међународном нивоу) 

Остварује се кроз учешће школе у пројектима на националном нивоу и сарадњу са 

школама из шире друштвене заједнице. Школа је учествовала у неколико пројеката 

„Сигурније школе-отпорнија заједница“-Црвени крст; „Хероине великог рата“-Коло 

српских сестара; „Придружи се и ти“ , Урбан Стрим; „Безбедност деце кроз 

међусекторску сарадњу“, Пријатељи деце; „Научимо декупаж“, Удружење „Чаробних 

руку дела“; „Здраво растимо“, Министарство омладине и спорта; „Ноћ истраживача“, 

Биолошки факултет; „Основи безбедности деце“, Полицијска управа. 

Међународни пројекат „Културна традиција у савременом добу“, у оквиру програма 

Еразмус+. 

Школа је остварила сарадњу и са свим основним и средњим школама школама на 

територији града Пожаревца, као и са великим бројем школа на територији 

Браничевског округа. 

Остварена је и међународна сардања са Основном школом „Леон Штукељ“ из Марибора, 

учешћем на смотри драмског стваралаштва „Са позорнице, на позорницу“. 

 

Област: Финансијско и административно управљање радом установе 

Управљање финансијским ресурсима(опис стандарда:директор ефикасно управља 

финансијским ресурсима) 

У сарадњи са шефом рачуноводства успешно је завршена финансијска година . Средства 

одобрена финансијским планом утрошена су наменски. На крају године сви запоослени 

измирили су финансијске обавезе према школи, а школа према свим добављачима. 

Управљање материјалним ресурсима (опис стандарда: директор ефикасно управља 

материјалним ресурсима) 

Ефикасност управљања материјалним ресурсима школе огледа се у обезбеђивању 

финансијских средстава од локалне самоуправе и из других извора.  

Управљање административним процесима (опис стандарда: директор ефикасно 

управља административним пословима и документацијом) 

Ефикасност управљања администартивним пословима и документацијом огледа се у 

обезбеђивању покривености рад школе потребном документацијом ( сва школка 

документа донета су у складу са законом и у прописаним роковима).У раду школе 

примењују се одређене процедуре и уредно се води прописана документација 

(записници, Дневници рада-редовно вршење прегледа). 

Редовно извештавање надлежних органа о свим активностима установе, јесте индикатор 

чија реализација доприноси ефикасном управљању администаривним пословима и 

документацијом. 

Област:Обезбеђивање законитости рад установе 

Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа (опис стандарда: директор 

познаје, разуме и прати релеванте прописе) 

Рад директора и школе у целини базира се на релевантним прописима, чије се одредбе 

примењују у свим аспектима рада установе и запослених. 

Израда општих аката и документације установе (опис стандарда: директор обезбеђује 

израду општих аката и документацијекоја је у складу са законом и другим прописима, 

јасна и доступна свима) 

У школи су израђени општи акти и документација која је у складу са новим законом и 

другим прописима и која је доступна свима.Остваривање овог стандарда реализује се 

кроз перманентну сарадњу са секретаром школе, који је и у претходном периоду врло 

успешно обављао све послове из своје надлежности. 
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Примена општих аката и документације установе (опис стандарда:директор 

обезбеђује поштовање и примену прописа, општих аката и документације установе) 

Обезбеђено је поштовање и примена прописа, општих аката и документације установе  

кроз свакодневне активности и вршење редовног увида.  

 

Извештај о раду директора школе по месецима у складу са планом из Годишњег плана 

рада за школску 2017/2018. годину, обухвата следеће послове и активности: 

 

Септембар, 2017. 

Израда Извештаја о остваривању Годишњег плана рада за школску 2016/2017.годину и  

извештаја о раду директора; Активности око израде предлога буџета за 2018. годину; 

Подела задужења наставницима у оквиру основног образовања и образовања одраслих,  

Решавање кадровских питања-на почетку школске године у школи није било 

технолошких вишкова, а са листе запослених који имају непотпуну норму (Б-листа) 

преузет је колега Иван Караџић (15%-географија) 

Послови око материјално-техничке припремљености за почетак школске године-

извршено је генерално сређивање школе и школског дворишта и завршени су радови на 

санацији дела крова и громобранске инсталације у централној школи, санација 

санитарног чвора у централној школи и изрда тротоара и асфалтирање улаза у школско 

двориште у централној школи, средствим а која је обезбедила локлана самоуправа. 

Организација пријема првака (свечани пријем првака , 31. 8. 2017.) 

Распоред часова (подела часова и израда распореда); Набавка Дневника рада;Израда 

распореда дежурства; 

Утврђивање активности и задатака на унапређивању васпитно-обазовног рада Школе, 

програма рада стручних органа, ваннаставних активности, ученичких организација; 

Израда Годишњег плана рада за школску 2017/2018. годину (донет 15. 9. 2017. године, 

дел. бр. 1746 од стране Школског одбора); 

Доношење Решења о 40-то часовној радној недељи наставника и статусу; 

Обезбеђивање стручног кадра за извођење наставе (наставу изводи стручно оспособљен 

кадар изузев наставе физике у шестом, седмом и осмом разреду и 20% наставе 

математике у 5/3). 

8.9. 2017-мала сала Центра за културу Пожаревца-извођење драмске представе „Риба на 

дрвету“-за потребе снимања прилога РТС-а 

Припремање програма рада Наставничког већа и учешће у раду свих стручних органа на 

изради планова рада за школску 2017/2018. годину. 

Учешће у раду Радне групе Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 

образовање одраслих (састанак у Београду, 12. 9.), 

13.9. 2017. године-отварање Еко-парка у школском дворишту 

Презентовање Годишњег плана рада школе Наставничком већу (14. 9. 2017.)                              

Савету родитеља и  Школском одбору; Координација рада Савета родитеља (одржана 

седница 14. 9. 2017. ); Учешће у припреми седнице Школског одбора (15. 9.) и учешће у 

раду Стручног актива за развојно планирање (15.9.); 

16.9.-Дан пешачења-Чачалица-„Пешачењем до здравља“ 

Рад у оквиру Актива директора (одржана су три састанка) 

Контрола и уношење података у нови информациони систем „Доситеј“ (систематизација 

радних места), 

21. 9.-округли сто „За ефикасније сузбијање насиља над децом“ у оквиру пројекта  

„ Безбедност деце и ученика кроз међусекторску сарадњу“ Пожаревачка гимназија 

Обележавање Европског дана језика-26. 9. 2017. 
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Организација основног образовања одраслих у централној школи (4 одељења) и 

издвојеним одељењима у Забели (3 одељења) и женском затвору (2 одељење) укупно 

девет одељења са 121 полазником; 

Израда извештаја и достављање података Школској управи и локалној самоуправи (број 

ученика, опремљеност, стручни кадар, инвестиције, предлог финансијског 

плана,одсуства радника....); Обилазак школе у Ћириковцу; 

Учешће у манифестацији „Ноћ истраживцача“, 29. 9. 2017. године-у Београду, 

Француски културни центар и у Пожаревцу, са темом „Сваки је занат златан“ 

 Октобар, 2017. 

2. октобар-присуство састанку са градоначелником Банетом Спасовићем 

Активности у оквиру Дечје недеље , од 2. до 8. 10. 2017. године-тема „Градимо мостове 

међу генерацијама-за радост сваког детета“(организација посета , обилазака, 

радионица... за ученике млађих и старијих разреда: радионица „Наука о природи“ на 

Чачалици у организацији стручног већа за природне науке,радионица за ученике 8. 

разреда у Градској библиотеци „Ако могу да бирам, бирам да комуницирам“; кампања 

„За ефикасније сузбијање насиља над децом“-градски парк ученици 1. разреда, посета 

градоначелнику-ученици 1. разреда, посета Галерији, Музеју...  

6. 10. –присуство састанку у градској управи у вези буџета за наредну годину;  изведена 

представа „Риба на дрвету“ у Културном центру Костолац 

Сарадња са родитељима (одржавање заједничког родитељског састанка за родитеље 

ученика 8. разреда и ученике који иду на тродневну екскурзију, 11. 10. 2017.)  

12.10.-присуство обележавању Дана ослобођења Ћириковца 

Организација путовања ученика (тродневна екскурзија ученика 8. разреда, 13-15.10. –

вођа пута) 

16. 10. –обележавање Дана здраве хране у издвојеном одељењу у Ћириковцу 

Одржавање и руковођење  састанцима  Педагошког колегијума  (17. 10. 2017.);Учешће у 

раду и руковођење седницом  Наставничког већа ( 20. 10.), учешће у раду стручних већа 

и стручних актива и тимова;  

Активности око реализације Акционог плана у оквиру Развојног планирања и 

Самовредновања  рада школе; Праћење реализације ваннаставних активности (преглед 

Дневника осталих облика образовно-васпитног рада); Праћење реализације наставе 

изборних предмета;  

19. 10.-извођење драмске представе „Риба на дрвету“ на ФЕДРАС-у  у Малом Црнићу 

Сарадња са локалном самоуправом-инспекцијски преглед просветног инспектора Дејана 

Илића (20. 10.) 

20. 10. нашој школи додељена је еко-зелена застава 

Рад у оквиру Актива директора (3 састанка) и сарадња са другим школама 

присуствовањем на прославама поводом Дана школа (Пољопривредна школа, ОШ 

„Милош Савић“, ОШ „Моша Пијаде“, Политехничка школа); 

Учешће у пројекту „Културна традиција у савременом добу“ у оквиру програма 

Еразмус+. Остварена је мобилност –посета школи у Рошији, округ Сибиу, 

Трансилванија, Румунија у периоду од 22. до 28. октобра 2017. године, са колегиницом 

Слађаном Којић. 

Сарадња са медијима.; Доношење оперативног плана рада на крају првог 

класификационог периода. 

Припрема конкурсне документације за конкурс МПНТР за опремање школе (трпезарија 

и стара школа-намештај) 

Новембар, 2017. 

Учешће у раду Тима за реализацију културних активности школе ( 1. 11. 2017.) 

Учешће у раду Актива директора-2. 11. ( наша школа домаћин) 
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Организација такмичења у казивању сопствених стихова ученика „Песниче, покажи се“-

мала сала Центра за културу, 3. 11. 

Учешће у раду седница одељењских већа за млађе и старије разреде (8. и 13. 11.) , 

организација и одржавање заједничке седнице Наставничког већа (  14. 11.) , на којој је у 

складу са новим Законом о основама система образовања и васпитања дат предлог за 

члана Школског одбора из реда запослених ( уместо Драгана Грујића, који као помоћник 

директора не може да буде члан Шклоског одбора, предложена је Славица Филиповић) и 

поднет извештај о реализованом пројкету „Културна традиција у савременом добу“ 

(презентација ) 

Учешће у раду Тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања и Тима за 

инклузију;Сарадња са Школском управом ( редовно попуњавање табела и прослеђивање 

свих тражених података); Медијска промоција школе; Сарадња са локалном заједницом  

( састанци, договори…) и обележавање Дана просветних радника у великој сали Центра 

за културу, 13. новембра-награђена је Славица Стојановић, професор разредне наставе; 

22.11.-обезбеђена донација од ЕПС-а-ормарићи за 8 учионица млађих разреда са по шест 

касета (6 ормарића за централну школу и два за издвојено одељење)  

23.11. учешће у раду Тима за ООО, Тима за реализацију културних активности школе и 

Тима за маркетинг школе,  

24.11. Савет родитеља-учешће у раду седнице; организација  извођења представе „Риба 

на дрвету“-Центар за културу Пожаревац 

26.11. –организација Републичког такмичења у атлетици за девојчице са ГК „Млади 

радник“ 

27.11.-организација посете предшколаца-„Мали истраживачи“ 

28.11.-Пожаревацчка гимназија –конференција „Заштита деце од насиља кроз 

међусекторску сарадњу“-објављен рад Тим за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања у публикацији конференције 

29.11.-одржавање заједничког родитељског састанка за родитеље ученика 8. разреда на 

тему „Превенција насиља, посебни ризици и мере заштите, реаговање у случају када се 

насиље деси“ 

Педагошко-инструктивни рад (обилазак часова наставе-према плану обиласка-посећено 

тринаест часова наставе и обављени разговори са колегама). 

Децембар, 2017. године 

2.12-организација и учешће на једнодневном семинару „ ИОП-како их правити и 

користити у пракси“-30 учесника (8 акредитованих сати ) 

5. 12.-организација општинског такмичења у одбојци (школа домаћин) 

6. 12-учешће у раду Актива директора 

7. 12-учешће у раду Тима за ООО Ии припрема и одржавање седнице Наставничког 

већа, на којој је посебна пажња посвећена тачки дневног реда Превенција насиља, 

посебни ризици и мере заштите, као и реаговање у случајевима када се насиње деси 

8. 12.-стручно усавршавање –Новине у закону, Кучево 

11. до 13. 12.-буџетски инспектор- тродневна редовна контрола 

12. 12.-посета министра просвете Младена Шарчевића и директора Управе за извршење 

кривичних санкција издвојеним одељењима наше школе у мушком и женском затвору за 

образовање одраслих 

14.12.-завршна манифестација пројекта „Научимо декупаж“-партнери са удружењем 

„Чаробних руку дела“ одржана у холу школе-изложба радова, програм ученика, 

медијски пропраћено 

Организација смотре „Све боје знања“, 22. 12. 2017. године , на тему Европа-учествовало 

је преко 200 ученика школе узрсаста од првог до осмог разреда укључујући и ученике 

издвојеног одељења из Ћириковца;  
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23. и 24. 12. –организација и присуство на дводневном семинару за 32 запослена ( по 16 

акредитованих сати) „Методе и облици ефикасне наставе, учења-базични ниво“, 

одржаном у школи 

Извршена је набавка наставних средстава средствима које је школи доделило 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја (36.500,00);  

26.12. у холу школе организована је додела пакетића (ранчеви са школским прибором) 

социјално угроженим ученицма СО и ученицима које су одредили учитељи (по један 

ученик из сваког одељења од 1. до 4. разреда)-донатори град Пожаревац и Боксерски 

клуб; истог дана организован је пригодан испраћај у пензију колеге Тривић Зорана у 

школској трпезарији 

27. 12. нашу школу посетили су предшколци са васпитачицам, при чему им је приказана 

представа „Снежана и седма патуљака“ (припремиле учитељице издвојеног одељења у 

Ћириковцу-Стоилков Марина, Калинић Марија и Симић Оливера) и програм који су 

припремиле учитељице другог разреда (Благојевић Биљана, Благојевић Слађана и 

Милојевић Стиљковић Миља) и првог разреда (Јанковић Јасна и Петровић Сузана) 

 и додељени поклони које су са ученицима израдиле учитељице четвртог разреда Крајић 

Јасмина и Илић Драгана. Договор око реализације обавила је педагог школе Спасић 

Светлана. 

Присуство родитељском састанку одељења 1/3 у Ћириковцу, са учитељицом 

Слободанком Ребрачом. 

28.12. у организацији синдиката , деци колега који су чланови у малој сали додељени су 

поклон пакетићи 

 Обезбеђење потребних средстава за успешан завршетак пословне године; Организација 

пописа имовине и именовање пописне комисије; Праћење стручне литературе, часописа 

и приручника;Сарадња са локалном заједницом ( састанци у Градској 

управи).Инструктивно-педагошки рад (обилазак три часа наставе према плану обиласка) 

Последњи наставни дан пред први део зимског распуста био је 29. 12. 2017. године. 

Пословна година је успешно завршена.  

Јануар, 2018. 

Након првог дела зимског распуста, који је према школском календару трајао од 3. до 8. 

јануара 2018. године, настава је у другом делу првог полугодишта почела 9. јанура према 

утврђеном распореду часова и смена.  

У току првог дела зимског распуста, наставници су одржали седнице стручних органа и 

сређивали педагошку документацију, у чијем раду је учествовао и директор школе. 

Првог радног дана након новогодишњих празника за 45 наставника одржан у оквиру 

интерног стучног усавршавања је семинар „Пружање подршке наставницима за 

реализацију појачаног васпитног рада са ученицима који чине васпитне или васпитно-

дисциплинске прекршаје“ ( рреализатори Светлана Спасић И живкица Ђорђевиућ) и 

„Приказ Закона о основама система образовања и васпитања“ (реализатор Маргарета 

Секуловић). 

12. 1. одржана је седница Школског одбора (усвајање финанасијског плана и доношење 

Анекса Годишњег плана рада) 

16. 1. у нашој школи одржано је општинско такмичење у кошарци. 

17. 1. одржан је састанак Тима за пројектне активности школе и договорено је да 

конкуришемо за Еразмус +пројекте у оквиру образовања одраслих. 

18.1.-присуство састанку директора у Центру за културу у вези активности око зимског 

омладинског програма ЗИП-ЗОП 

19. 1. организовано је Школско такмичење из математике 

21. 1. почело је такмичење у одбојци у оквиру Општинске одбојкашке лиге, директор 

школе присуствовао је обележавању Светог Саве у ОШ “Б. Д. Козица“ у Брадарцу 
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22. 1. Учешће у раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

24. 1. предтављање пројекта „Културна традиција у савременом добу“ представницима 

учитеља школа са територије града Пожаревца са колегиницом Слађаном Којић 

Учешће у раду седница одељењских већа  (25.1. и 28. 1) 

Припрема  и вођење  седница Наставничког већа (24. 1. и 30. 1.); 

Припреме и прослава  Дана духовности- Светог Саве, 27. 1. –радна субота-прослави су 

присуствовали гости, пензионери и колеге; резање колача уприличено је у издвојеном 

одељењу у Ћириковцу у 10.30.Програм прославе у централној школи: 12.00 –резање 

колача у холу школе; 13.00-свечана академија у малој сали (наступ наставничког хора), 

14.00-ручак у трпезарији школе. Колачари су ове године били Драгана и Бојан 

Живановић, родитељи три ученика школе, који су финансијски у потпуности покрили 

трошкове прославе. Колач је преузела породица Петровић. 

Сарадња са локалном заједницом; Медијска промоција школе 

Анализа рада стручних органа ; Рад у оквиру Актива директора(одржана два састнака);  

Инструктивно-педагошки рад ( обилазак 4 часа наставе према плану обиласка); Прво 

полугодиште завршено je 31. 1. 

Други део зимског распуста почео је 1. фебруара 2018. Први наставни дан у другом 

полугодишту био је 12. фебруар.  

Фебруар, 2018. 

За време другог дела зимског распуста запослени у школи сређивали су педагошку 

документацију, присуствовали семинарима у организацији Друштва учитеља и других 

стручних друштава ( дефектолог и наставник српског језика) одржани су састанци свих 

стручних органа, актива и тимова. 

Учешће у раду актива директора ( 1. 2. ОШ „Десанка Максимовић) 

2. 2. –представа „Риба на дрвету“ у оквиру ЗИП-ЗОП-а 

5. 2. – одржан је састанак Тима за ООО и утврђен је успех свих полазника ( из одељења 

централне школе и издвојених одељења у затворима), интерно стручно усавршавање о 

формирању базе података у е-дневнику 

6. 2.-професор историје Петар Пантић одржао је предавање о Пожаревачком миру, као 

припрему за фестивалску приредбу; у холу центра за културу посетиоци су имали 

прилику да се укључе у радионицу „Народна традиција у савременом добу“, која је 

организована у оквиру ЗИП-ЗОП-а, у циљу ширења пројекта Еразмус+-„ Културна 

традиција у савременом добу“, док је у малој сали у сарадњи са ОШ „Краљ Александар“ 

организован квиз знања. 

Време без одржавања наставе искоришћено је и за уређење простора и одржавање 

састанака стручних органа, актива, тимова и комисија школе. 

Сагледавајући рад школе у целини, може се констатовати да је школа у току првог 

полугодишта школске 2017/2018. године радила без проблема и у складу са свим 

законским прописима. 

Почетком другог полугодишта од14-16. 2. школска драмска секција је наступала на 

међународној смотри „Са позорнице на позорницу“ у Марибору, у Основној школи 

„Леон Штукељ“ 

19. 2.. одржан је састанак комисије за Јавне набавке (за путовања ученика) 

21. 2. потписан је Протокол о међусекторској сарадњи за заштиту ученика у 

Пожаревачкој Гимназији 

22. 2. одржана је седница Наставничког већа 

23. 2. у оквиру пројекта „Културна традиција у савременом добу“ ,Слађана Којић и 

Маргартета Секуловић, одржале су ученицима час о Румунији, представљајући начин 

обележавања празника Драгобете. 
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26. 2. –извршен је мониторинг пројектних активности у оквиру пројекта који се 

реализује у школи „Културна традиција у савременом добу“, а финансиран је од стране 

Европске комисије-Еразмус плус; Истог дана одржана је седница Школског одбора на 

којој је усвојен извештај о финанасијском пословању школле-завршни рачун и извештај 

о попису и раду школе и директора школе у току првог полугодишта 

27.2. присусво Конференцији о образовању одраслих, Београд 

Март, 2018.  

 Почетком месеца (6.3.), одржана је седница Савета родитеља на којој је извршен 

избор представника родитеља за орган управљања и предлог послат локалној 

самоуправи на усвајање.  

 Школа је била домаћин општинског такмичења из књижевности-књижевна 

олимпијада (10. 3.) за ученикe седмог и осмог разреда са територије града 

Пожаревца.Укупно се такмичило 50 ученика, и то 26 ученика 7. разреда и 24 ученика 8. 

разреда. Општинско такмичење из биологије одржано је у суботу, 17. 3. за 130  ученика 

од петог до осмог разреда из школа са територије града Пожаревца. 

 18. 3. наша школа била је домаћин финалних такмичења у оквиру Развојне 

одбојкашке лиге града Пожаревца за ученике основних школа.  

Одржано је и такмичење „Мислиша“ за 110 ученика наше школе од другог до осмог 

разреда.Одржан је велики број општинских такмичења из свих наставних предмета, 

према календару такмичења.Обилазак часова наставе спровођен је у складу са планом 

обиласка . Редовно су одржавани састанци актива, тимова, комисија, наставничког 

већа... 

28.3. одржана је седница школског одбора.  

 У току месеца марта учествовала сам на 9. међународном симпозијуму за 

директоре „У корак са иновацијама, за корак испред других“, на Златибору, од 15. до 17. 

марта. 

 Обука за директоре, за полагање испита за лиценцу, одржана је на Тари у 

периоду од 22. до 24. марта.Учешћем на обуци, директорка је стекла услове за полагање 

испита за лиценцу . 

 30. март био је последњи наставни дан пред пролећни распуст за ученике. 

Април, 2018. године 

 Пролећни распуст почео је 1. априла и завршио се 9. априла. У току распуста 

наставници су у школи сређивали педагошку документацију и одржавани су састанци 

стручних већа, актива и тимова.Одржан је и један састнак Актива директора 

 Настава је почела 10. априла према утврђеном распореду часова. Одржана су 

два заједничка родитељска састанка за родитеље ученика петог и шестог разреда пред 

дводневне екскурзије(12.4.), као и за родитеље ученика седмог разреда (23.4.).Остварена 

је сарадања са Домом здравља (систематски прегледи ученика, здравствени листови за 

дводневна путовања), 

 Организован је пробни завршни испит за ученике осмог разреда и полазнике 

трећег циклуса (13. и 14.4.).15. априла одржано је окружно такмичење из књижевности-

књижевна олимпијада (52 учесника са територије Браничевског округа).Одржане су 

седнице одељењских већа за ученике млађих и старијих разреда, на којима је утврђен 

успех и валадање на крају класификационог периода.Одржана је седница наставничког 

већа (19.4.), аи стог дана и акттив дирекора у Пољопривредној школи. 

 20. априла наша школа билаје домаћин централне мнифестације обележавања 

Дана планете Земље, у срадњи са удружењем „Пријатељи Чачалице“, при чему је поред 

представника локалне самоуправе, директора, ученика и наставника свих школа са 

територије града Пожаревца, манифестацији присуствовао и господин Иван Карић, 

дрђавни секретар у Министарству за заштиту животне средине. Догађај је био и 
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медијски пропраћен. Организација приредбе у оквиру Фестивала младих, велика сала 

Центра за културу, 24. 4.-„Ми смо за мир“ 

27. 4. Наша драмска секција учествовала је на драмској смотри у Великом Градишту, са 

представом“Риба на дрвету“.У току месеца априла спроведено је и фотографисање 

ученика. 

Мај, 2018. године 

Организација семинара Е-twining-30 учесника (4.5.); Организација одласка ученика на 

републичка такмичења (Техничко и информатичко образовање  11. и 12. 5. ) 

;Организација спортског дана-Спортске игре младих (7.5.); Координација око избора 

уџбеника за први и пети разред; Присуство Међународном фестивалу дечијег филма у 

Рановцу (награда за најбољу камеру).Присуство седници Савета родитеља(11.5); 

Сарадња са свим средњим школама у цињу представљања средњих школа ученицима 

осмог разреда;Вођење седнице Наставничког већа (15.5); Организација путовања 

ученика (једнодневне екскурзије); Организација прославе Дана школе, 19. маја; 

Организација пролећног кроса; Учешће у раду стручних органа школе; Анализа рада 

ученичких организација; Анализа реализације основног образовања одраслих;Присуство 

обележавањима Дана школе, основних и средњих школа; Организација позоришне 

представе“Машин мир“велика сала Центра за културу(29.5.)Педагошко-инструктивни 

рад (обилазак наставе); Сарадња са локланом самоуправом; пријем награде у оквиру 

Еко-школе, за највећи број он-лајн гласова, у оквиру конкурса „Еко-пакет“,  са 

координатором пројекта Еко-школа Даницом Гаралејић (28. 5.); Рад у оквиру Актива 

директора. 

 Јун, 2018. године 

Учешће у раду одељењских и наставничког већа; Анализа успеха ученика осмог разреда 

и полазника;Организација сервисирања клима уређаја у целој школи Присуство 

завршној вечери Фестивала младих (5.6.).Организација путовања ученика-настава у 

природи и одржавање родитељских састанака;Обезбеђена донација од ЕПС-а и 

набављене 32 клупе и 64 столице-износ донације 370.000,00; Контрола вођења 

педагошке документације; Организација испита из страних језика који се не изучавају у 

школи (руски, италијански) ; Сарадња са родитељима; Учешће у раду седнице Савета 

родитеља; Детаљна анализа свих облика образовно-васпитног рада предвиђених ГПР; 

(14.6.);Присусство састанку са начелником Школске праве у вези уписа ученика у срење 

школе Организација и спровођење завршног испита за ученике и полазнике (у 

централној школи и издвојеном одељењу у Забели и женском затвору 18,19. и 20. 6.) ; 

Активности око уписа ученика осмог разреда и полазника у средње школе ( уређење 

просторија за полагање, састанци са дежурним наставницима и прегледачима, припрема 

пратеће документације); Подела сведочанстава и диплома ученицима 8. разреда и 

полазницима;Подела ђачких књижица ученицима од 1-7. Разреда; Додела сведочанстава 

полазницима у издвојеном одељењу у Забели; Учешће у раду Педагошког 

колегијума;Учешће у раду Наставничког већа и припрема седнице Школског одбора; 

Прикупљање Извештаја рада свих стручних органа, комисија, актива, тимова. 

школе;Анализа реализације Школског развојног плана;Анализа реализације Акционог 

плана за самовредновање рада школе;Анализа реализације основног образовања 

одраслих; Учешће у раду радне групе за одрасле у МПНТР-за израду образаца за вођење 

евиденције у оквиру основног образовања одрслих и сарадња са Просветним прегледом 

у вези Дневника образовног радаза полазнике;Сарадња са Школском управом;Медијска 

промоција школе; Медијска промоција школе; Сарадња са локалном самоуправом.  

Јул, август 2018. године  

Организација и вођење семинара за наставнике биологије, српског језика и математике, 

који ће реализовати наставу у петом разреду према новом програму наставе и 

учења;Спровођење поступака јавне набавке за извођење радова у току лета; 
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Учешће у раду Комисије за ЈН; Праћење  и контрола радова на замени дрвених прозора 

и браварске столарије у трпезарији, замени дрвених врата на просторијама у централној 

школској згради и изради ограде у Ћириковцу ;Организација семинара за наставнике 

који ће користити дигиталне уџбенике у оквиру пројекта „2000 дигиталних учионица“; 

Ангажовање на санацији водовне мреже и обезбеђивање додатних средстава за поменуте 

радове; Ангажовање на изради тенде на главном улазу, санација олука на фискултурној 

сали; Организација и набавка материјала за кречење учионица –кабинета за биологију, 

кабинета за историју и географију, мултимедијалне учионице и дела кабинета за 

информатику, при чему треба истаћи да су радове изводили наставници школе: Петар 

Пантићч, Саша Миловановић, Душан Радовановић, Александар Дукић, Слободан 

Микшић и Живојин Ивковић. Поменуте колеге извршиле су и постављање ламината у 

кабинетима за биологију и историју и географију, који је набављен средствима 

добијеним од Еко-школе за учешће у акцији „Свака лименка се рачуна“-награда у 

вредности од 100.000, 00 динара.Ангажовање на прибављању средства (дионација 

предузећа „Поповић и синови“ у износу од 100,000,00 динара) и организацији послова у 

вези побољшавања интернет мреже у школи, у складу са одлуком о вођењу 

електронских дневника у школској 2018/2019. години; Набавка опреме за школску 

кухињу према одлуци Савета родитеља;Одржавање састанака са свим стручним 

органима и договор се око поделе задужења за наредну школску годину;Анализа 

резултата остварених на завршном  испиту; Припреме за почетак нове школске 

године;Решавање кадровских питања;Организација пријема првака; Израда Извештаја о 

остваривању Годишњег плана рада за школску 2017/2018.годину и  извештаја о раду 

директора;Активности око израде предлога ребаланса буџета;Сарадња са локалном 

заједницом;Кадровска питања ( замене, технолошки вишкови, одлазак у пензију, 

одсустава);Послови око материјално-техничке припремљености за почетак школске 

године; Распоред часова (подела часова и израда распореда);Набавка Дневника рада за 

специјално одељење и полазнике ;Израда распореда дежурства;Утврђивање активности 

и задатака на унапређивању васпитно-обазовног рада Школе, програма рада стручних 

органа, ваннаставних активности, ученичких организација;Израда Годишњег плана рада 

за школску 2018/2019. годину;Доношење Решења о 40-то часовној радној недељи 

наставника;Обезбеђивање стручног кадра за извођење наставе;Припремање програма 

рада Наставничког већа и учешће у раду свих стручних органа на изради планова рада за 

школску 2018/2019. годину. 

Ради контроле усклађености Извештаја о раду директора ( у даљем тексту Извештај) са 

Законом издвајам посебне делове: 

1. У складу са чланом 126. Став 4. Тачка 17 Закона о основама система образовања и 

васпитања  („Службени гласник РС„ број 88/2017 и 27/2018) директор школе подноси 

извештај о свом раду органу управљања најмање два пута годишње. Директорка школе 

је школском одбору поднела  Извештај о раду у току првог полугодишта школске 

2017/2018. године(од 1. 9. 2015 до 12. 2. 2018.) , на седници одржаној 26. фебруара 2018. 

године (дел. бр 380/1 од  26. 2. 2018.) и Извештај о раду у току школске године , на 

седници одржаној 14. 9. 2018. године, што је усвојио орган управљања (дел. бр. 2249 од 

14.9. 2018.) 

2. Наставничко веће упознато је са Извештајем о раду директора школе на седницма 

одржаним 30.1. 2018. и 13. 9. 2018. 

3. Савет родитеља упознат је са Извештајем о раду директора школе на седницама 

одржаним 1.марта  2018. и 13. 9. 2018.године 

4. Школски одбор усвојио је Извештаје о раду директора на седницама одржаним 26. 

фебруара и 14. септембра 2018. године,  

5. Донете су посебне одлуке о усвајању Извештаја о раду директора на седницама органа 

управљања. 
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6. Извештај је сачињен са детаљним приказом активности директора ( када су и где 

изведене). 

7. Извештај је детаљно израђен и садржи податке о у чешћу директора у планирању и 

организацији остваривања програма образовања и васпитања и свих активности 

установе 

8.На почетку школске године директор је именовао Тим за самовредновање у складу са 

Правилником о вредновању квалитета рада установе („Сл. гласник РС“ бр. 9/12 68/12).   

У школској 2017/2018. години извршено је самовредновање следећих области у складу 

са  Правилником о стандардима квалитета установе „Сл. гласник РС“ број 7/11 и 52/11): 

Настава и учење и Постигнућа ученика. 

Директор је са Извештајем о самовредновању, који је саставни део годишњег извештаја 

о раду школе, упознао наставничко веће, савет родитеља и орган управљања.Током 

школске године, редовно су подношени извештаји о реализацији активности планираних 

акционим планом, свим стручним, саветодавним и управним органим, што се може 

утврдити на основу записника који су саставни део документације школе. 

9. Развојни план установе за период од 2017-2022. године, донет је на седници школског 

одбора одржаној 15. 9. 2017.године 

10. Финансијским планом за 2017. годину, школи су одобрена средства из буџета 

локалне самоуправе у износу од  17. 208. 268,00 динара,а наменски потрошено 

15.172.371,63 (проценат извршења 88,17%), о чему је орган управљања усвојио Извештај 

о завршном рачуну. 

11. Подаци о сарадњи директора са органима јединице локалне самоуправе, 

организацијама и удружењима налазе се хронолошким редом наведени у делу извештаја 

по месецима.Директор је координатор Тима за сардању са локланом самоуправом и у 

извештају поменутог тима могу се наћи подаци о сарадњи. 

12. У току школске 2017/2018. године директор је у оквиру педагошко-инструктивног 

рада, посетио 25 часова наставе у одељењима млађих и старијих разреда. 

Извештај о посећеним часовима поднет је наставничком већу. 

13.Планирање и праћење стручног усавршавања запослених, регулише се Планом 

стручног усавршавања , који је донет на почетку школске године. Запослени податке о 

семинарима које похађају воде у посебној свесци. На крају школске године запослени 

достављају извештај о облицима стручног усавршавања. Укупно је оставрено, 1533 сата 

акредитованих програма и 2036 сати у установи. 

14.Директор у школској 2017/2018. години није предузимао мере у складу са чл. 110-113. 

ЗОСОВ 

15. У току протекле школске године због редовног ажурирања информационог система 

„Доситеј“ није било проблема у остваривању права запослених из радног односа. Колеге 

су редовно инфоормисане о свим актуелним догађајима и сви неопходни подаци налазе 

се у информационом систему 

16. У протеклој школској години није било налога просветног инспектора 

17. Директор је редовно учествовао у раду свих стручних органа установе. 

18. Сарадња са родитељима ученика остварена је кроз учешће у раду седница Савета 

родитеља (6 седница), одржавање заједничких родитељских састанака (5 састанака) и 

индивидуалне разговоре, о чему се води посебна евиденција. 

19. У школској 2017/18. години, директор није одлучивао о правима, обавезама и 

одговорностима ученика и запослених 

20. Извештај о раду директора садржи детаљне податке о свим пословима које је 

обављао у школској 2017/2018. години. 
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Лични план стручног усавршавања директора: 

Стручно усавршавање директора реализовано је на основу расположивих финансијских 

средстава. У школској 2017/2018. години директор школе стручно се усавршавао 

похађајући следеће семинаре: ИОП-како их правити и користити у пракси-8 

акредитованих сати; Новине у Закону о основама система образовања и васпитања-

Кучево, семинар; Методе и технике наставе, учења-базични ниво-16 акредитованих сати, 

Конференција о основном образовању одраслих, Београд-1 дан, 9.међународни 

симпозијум за директоре школа „У корак са иновацијама за корак испред других“, 

Златибор, 15-17. 3. 2018. године, 22. до 24. 3. присуство обуци директора за полагање 

испита за лиценцу, Тара, 21. и 22. 5. Обука водитеља за реализацију семинара Обука 

наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења, Београд 

.Стручно усавршавање директора подразумева и континуирано праћење литературе, 

прописа, закона у области образовања, радних односа, јавних набавки и других области 

које су од значаја за рад установе. 

 

Сагледавајући рад школе у целини, може се констатовати да је школа у току  школске 

2017/2018. године радила без проблема и у складу са свим законским прописима. 

 

                                                                     Маргарета Секуловић, директор школе 

5.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

На основу члана 129. Закона о основама система образовања и васпитања, а у 

складу са нормативом којим се утврђују критеријуми и стандарди за финансирање 

установе,  школа је у школској 2017/2018. години, имала помоћника директора. 

Помоћник директора организује, руководи и одговоран је за педагошки рад установе, 

координира рад стручних актива и других стручних органа установе и обавља друге 

послове, у складу са статутом установе. У школској 2017/2018. години, у својству 

помоћника директора, радио сам на реализацији следећих послова: 

• Планирање и програмирање образовно – васпитног рада: 

У оквиру наведене области рада, реализоване су следеће активности: 

-Учествовање у изради Школског програма; 

-Учествовање у изради Годишњег плана рада школе за школску 2018/2019. годину; 

-Пружање стручне помоћи наставницима, у изради годишњих и месечних планова рада; 

-Пружање стручне помоћи руководиоцима стручних већа и актива, односно 

координаторима тимова у изради годишњих планова рада; 

-Пружање стручне помоћи руководиоцима одељењских већа, у изради планова рада 

одељењских већа; 

-Пружање стручне помоћи наставницима, у изради планова: слободних активности 

ученика, допунске и додатне наставе; 

-Пружање стручне помоћи у утврђивању распореда термина за дан отворених врата за 

родитеље (распоред пријема родитеља); 

-Пружање стручне помоћи руководиоцима одељењских већа, у изради планова рада 

одељењских већа; 

-Пружање стручне помоћи наставницима, у изради планова: слободних активности 

ученика, допунске и додатне наставе; 

-Пружање стручне помоћи у утврђивању распореда термина за дан отворених врата за 

родитеље (распоред пријема родитеља); 
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-Пружање стручне помоћи наставницима на пословима формирања и правилног 

попуњавања педагошке документације (дневник образовно – васпитног рада, педагошка 

свеска, дневник слободних активности ученика, дневник допунске и додатне наставе....); 

-Пружање стручне помоћи у изради Годишњег извештаја о раду школе за школску 

2017/2018. годину; 

-Пружање помоћи у изради распореда дежурства наставника; 

-Иницирање и учешће у иновативним видовима планирања наставе и других облика 

образовно-васпитног рада; 

-Учешће у планирању и реализацији културних манифестација, наступа ученика; 

• Организациони послови: 

У оквиру наведене области рада, реализоване су следеће активности: 

-Организација педагошког рада установе; 

-Учешће у организацији и координацији рада стручних органа школе, актива и тимова; 

-Учешће у организацији и координацији реализације часова: обавезне, изборне, 

допунске и додатне наставе, као и слободних активности ученика; 

-Учешће у организацији и координацији реализације наставе основног образовања 

одраслих; 

-Учешће у организацији седница Одељењских већа, Наставничког већа, Педагошког 

колегијума; 

-Учешће у организацији и реализацији културних манифестација (Дан школе, Фестивал 

младих...); 

-Учешће у организацији и реализацији активности завршног испита за ученике осмог 

разреда; 

-Учешће у организацији поправних испита, разредних испита и испита из страног језика; 

-Учешће у организацији наручивања уџбеника за наредну школску годину; 

-Унапређивање организације и квалитета васпитно-образовног процеса у школи; 

-Унапређење организације дежурства наставника; 

-Учешће у организацији и реализацији програма стручног усавршавања у установи; 

-Учешће у организацији и реализацији такмичења и смотри ученика; 

• Саветодавни рад: 

У оквиру наведене области рада, реализоване су следеће активности: 

-Саветодавни рад са ученицима и полазницима ООО; 

-Саветодавни рад са родитељима ученика; 

-Саветодавни рад са наставницима; 

• Аналитички рад: 

У оквиру наведене области рада, реализоване су следеће активности: 

-Анализа рада стручних органа и тимова; 

-Анализа реализације наставног плана и програма; 

-Анализа успеха и владања ученика; 

-Анализа успеха полазника ООО; 

-Анализа реализације Годишњег плана рада школе; 

-Анализа реализације Школског програма; 

-Анализа реализације Развојног плана установе; 

-Анализа испуњености циљева и задатака ђачких екскурзија и наставе у природи; 

-Анализа постигнућа ученика осмог разреда на завршном испиту; 

-Анализа реализације часова: обавезне, допунске, додатне, припремне и изборне наставе, 

као и часова слободних активности ученика; 

• Педагошко – инструктивни рад: 

У оквиру наведене области рада, реализоване су следеће активности: 

-Посета часовима и индивидуални разговори са наставницима у циљу остваривања 

педагошко-инструктивног  увида и праћења квалитета образовно-васпитног рада; 
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-Предлог мера за унапређивање квалитета образовно – васпитног процеса и остваривање 

општих исхода и стандарда образовања и васпитања; 

-Остваривање увида у годишње и месечне планове рада наставника, као и дневне 

припреме, у циљу унапређења квалитативног рада наставника; 

-Праћење примене савремених наставних метода и облика рада у настави, савремених 

наставних средстава, као и степена примене ИКТ-а у реализацији часова обавезне и 

изборне наставе; 

-Праћење степена индивидуализације наставе и предлог мера за прилагођавање наставе 

индивидуалним способностима ученика; 

-Праћење и унапређење мера подршке ученицима који потичу односно живе у социјално 

нестимулативним срединама;  

-Остваривање увида у методе и технике оцењивања  и предлог за унапређење истих; 

-Преглед педагошке документације у циљу утврђивања правилног вођења односно 

редовног ажурирања исте (дневник образовно – васпитног рада, матична књига, 

педагошка свеска, дневник слободних активности ученика, дневник допунске и додатне 

наставе....); 

-Праћење и унапређење мера додатне образовне, здравствене и социјалне подршке 

ученицима којима је оваква подршка потребна у образовно – васпитном процесу; 

• Рад у стручним органима, тимовима и комисијама: 

У оквиру наведене области рада, реализоване су следеће активности: 

-Учешће у раду наставничког  и одељењског већа; 

-Учешће у раду Педагошког колегијума; 

-Учешће у раду Стручног већа за област предмета математике, техничког и инф. 

образовања и информатике и рачунарства; 

-Учешће у раду: Тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања, Тима за 

основно образовање одраслих, Стручног актива за развој школског програма, Стручног 

актива за развојно планирање, Тима за одржавање школског сајта, Тима за реализацију 

програма професионалне оријентације, Тима за обезбеђивање квалитета и развој 

установе; 

-Учешће у раду Школске уписне комисије на пословима припреме и спровођења 

завршног испита за ученике осмог разреда; 

• Сарадња са запосленима и институцијама: 

У оквиру наведене области рада, реализоване су следеће активности: 

-Сарадња са стручним сарадницима: педагогом, библиотекаром, андрагошким 

асистентом; 

-Сарадња са наставницима, секретаром школе, рачуноводством и помоћним особљем; 

-Сарадња са родитељима; 

-Сарадња са школским полицајцем; 

-Сарадња са Домом здравља, Центром за социјални рад, Школском управом, као и 

другим институцијама; 

• Вођење документације: 

У оквиру наведене области рада, реализоване су следеће активности: 

-Вођење евиденција на дневном, месечном и годишњем нивоу, писање извештаја и 

записника, ажурирање педагошке документације; 

• Стручно усавршавање: 

У оквиру наведене области рада, реализоване су следеће активности: 

-Реализовани програми стручног усавршавања активностима које предузима установа у 

оквиру својих развојних активности у трајању од 91 сата и похађањем акредитованих 

програма обука и стручних скупова у трајању од 20 сати; 

• Послови наставника: 

У оквиру наведене области рада, реализоване су следеће активности: 
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-Извођење наставног рада (реализација часова обавезне наставе) из предмета техника и 

технологија у одељењима V1, V2и V3и информатика и рачунарство у одељењима V1, V2и 

V3; 

-Извођење наставног рада у оквиру одељењске заједнице (час одељењског старешине) у 

V1одељењу; 

-Планирање, програмирање, припремање, остваривање и вредновање образовно – 

васпитног рада са ученицима; 

-Послови одељењског старешине: педагошка функција, организациона функција, 

сарадња са родитељима, административна функција; 

-Праћење развоја и постигнућа ученика; 

-Вођење и ажурирање педагошке документације. 

 

                                                                                    Помоћник директора                                                                  

                                                         Драган Грујић, мастер професор - педагошки саветник 

 

 

5.4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ 

 
Секретар школе своје послове је обављао у складу са Законом, а на основу Плана и 

програма секретара школе који је саставни део Годишњег плана рада школе за школску 

2017/2018. годину. У школској 2017/2018. год, секретар школе је: указивао запосленима 

на основ остваривања права и обавеза запослених по основу рада и у вези са 

радом;припремао и сачињавао појединачна акта (решења) којима се утврђују права и 

обавезе запослених (40-то часовна радна недеља, распоређивање запослених, право на 

годишњи одмор, плаћено и неплаћено одсуство, породиљско одсуство и одсуство са 

рада ради неге детета, исплата отпремнина због одласка у пензију),припремао и 

учествовао у закључивању уговора о раду указујући на његову садржину. 

Такође је спроводио поступак пријема у радни однос, односно спроводио послове 

Конкурсне комисије, и то: сачињавао текст конкурса, достављао примерак текса 

конкурса начелнику Школске управе Пожаревац и  Националној служби за 

запошљавање, заводио и вршио проверу уредности, благовремености и потпуности 

пријава, утврђивао испуњеност услова кандидата и упућивао их на психолошку процену 

способности за рад са децом и ученицима, сачињавао листу кандидата који испуњавају 

услове за пријем у радни однос , обављао разговор са кандидатима и доносио решење о 

избору кандидата, које је  достaвљао свим учесницима конкурса. 

Обављао је и послове неопходне за остваривање права запослених из обавезног 

осигурања и то пријављивањем осигураника и корисника права из пензијског и 

инвалидског и здравственог осигурања; водио кадровску евиденцију, одлагао дoкумента 

у досијеа запослених,достављао појединачна акта којима се утврђује право или обавеза 

запосленог по основу рада- запосленом и служби  рачуноводства на извршење;водио 

евиденцију о присутности на раду;вршио уверу здравствених књижица (лепљењем 

маркица).  

За издавање маркица подносио је писани захтев матичној филијали осигураника, са 

доказом да је доспели допринос плаћен и писаним овлашћењем у матичној филијали тј 

испостави преузимао припремљене спискове осигураника и чланова породице који су 

преко њих осигурани и вршио проверу; 

Издавао је потврде о радноправном статусу запослених за остваривање права запослених 

по основу рада;издавао потврде о висини месечне зараде ради регулисања права на 

финансијску помоћ; водио матичну и персоналну евиденцију запослених; упућивао 

запослене и прикупљао, водио и допуњавао документацију за полагање испита за 

лиценцу;пружао правну помоћ запосленима;давао потребне информације о законским 
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основима, роковима за израду и доношење одређених аката, надлежности органа који 

акта доноси;пратио законе и друге прописе и давао стручна мишљења о њиховој 

примени као и примени других општих аката; 

Секретар школе стручно се усавршавао у погледу примене новог Закона о основама 

система образовања и васпитања и израдио нова општа акта која су усвојена од стране 

Школског одбора; учествовао у изради Годишњег плана рада школе за школску 

2017/2018. год. 

Усклађивао је и пратио рад помоћног особља у матичној школи и у издвојеном 

одељењу;упућивао запослене у кухињи на санитарни преглед;урадио Статистику,у 

сарадњи са директором урадио Ценус;примао документа за завођење;примао и 

разврставао пошту;припремао седнице Школског одбора и водио записнике;сарађивао 

приликом инспекцијских прегледа са просветном инспекцијом, противпожарном, 

санитарном, тржишном и буџетском; радио са странкама и пружао тражену помоћ 

странкама;сарађивао са родитељима ученика; 

Сваког месеца Управи за трезор достављао је податке значајне за зараду запослених 

електронских путем;спроводио одлуке органа управљања, савета родитеља и 

директора;припремао документацију за учешће у пројектима. 

У школској 2017/2018. години секретар школе спровео је поступке јавних набавки и то: 

путовања ученика- екскурзије и настава у природи, снебдевање електричном енергијом и 

јавне набавке радова- извођење радова на замени дрвених прозора и браварске столарије 

на трпезарији са уградњом тракастих завеса, замена дрвених врата на учионицама и 

просторијама у централној школској згради, као и радови на изради ограде школског 

дворишта у издвојеном одељењу у Ћириковцу, као јавне набавке мале вредности. 

За превоз запослених сваког месеца требовао је маркице;достављао списак ученика 

путника за школску 2017/2018 годину,делио годшње карте и потраживао дупликате у 

току године, по потреби;у сарадњи са директором водио евиденцију о поручивању 

уџбеника за нову школску годину за ученике којима књиге плаћа Центар за социјални 

рад, односно Министарство просвете, науке и технолошког развоја, по пројекту 

„Бесплатни уџбеници“, а за школку 2017/2018.годину;издавао преводнице и упућивао 

основним школама захтеве за издавање преводнице за нове ученике;вршио упис и 

прикупљао сву документацију за ученике првог разреда; спроводио поступак око 

организације екскурзија, обавештавао Секретаријат унутрашњих послова о времену 

поласка због прегледа аутобуса и радио решења за наставнике и вођу пута који се 

упућују на екскурзију/наставу у природи; учествовао у раду Тима за заштиту од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања; пријављивао Прекршајном суду 

града Пожаревца родитеље- законске заступнике ученика који не похађају наставу; 

поступао по налозима инспекције;предузео мере у погледу примене закона у погледу 

забране пушења у школи и школском дворишту;пружао помоћ и сарађивао са 

одељењским старешинама приликом издавања сведочанства ученицима;учествовао у 

раду Уписне комисије за спровођење завршног испита за ученике осмог разреда спровео 

поступак добијања сагласности за издавање школског простора. 

            Такође, издавао је ученицима потврде, уверења и дупликат 

сведочанства;дугогодишњим сарадницима достављао захтеве за донацију;водио 

документацију за полагање поправних и разредних испита, као и документацију за 

ученике који основну школу завршавају по програму за одрасле; сарађивао са државним 

органима и организацијама. 

 

Јована Јанковић, дипломирани правник 
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5.5. РАД САВЕТА РОДИТЕЉА 

 
Савет родитеља је у школској 2017/2018. години радио у складу са Статутом школе 

и Пословником о раду Савета Родитеља. Представници одељења који чине Савет 

родитеља школе изабрани су  на родитељским састанцима, на почетку  школске године, 

о чему постоје записници у Дневницима рада сваког одељења. У школској 2017/2018. 

години Савет родитеља чинило је 28 родитеља. 

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује школском одбору, 

директору, односно стручним органима школе. 

Савет родитеља је на првом састанку одржаном 14. септембра 2017. године упознат 

са Пословником о раду Савета родитеља, упознат са припремљеношћу школе за почетак 

нове школске године, дао сагласност на предложене правце за реализацију путовања 

ученика, донео одлуку о висини надокнаде за наставнике који воде ученике на 

екскурзије и наставу у природи, извршио разматрање понуда за осигурање ученика, 

разматрао Извештај о остваривању Годишњег плана рада школе за школску 2016/2017. 

годину, Извештај о раду директора школе за школску 2016/2017. годину, упознат са 

Програмом заштите од насиља, злостављања и занемаривања за текућу школску годину 

и разматрао предлог Годишњег плана рада за школску 2017/2018. годину. 

На првом састанку Савета родитеља изабрани су једногласно: председник Савета 

родитеља Драгана Живановић, заменик председника Борислав Јовић и записничар  

Слађана Живковић. 

Нека од питања која су разматрана на осталим састанцима Савета родитеља су: 

разматрање извештаја са свих реализованих путовања ученика; разматрање извештаја о 

успеху ученика на крају првог и другог класификационог периода и на крају првог и 

другог полугодишта; давање предлога органу управљања за уторошак средстава са 

подрачуна школе; учешће у поступку предлагања изборних предмета у школској 

2017/2018. години; упознавање са активностима око уписа ученика у средње школе;  

учешће на Фестивалу младих; безбедност ученика и услови за рад установе; 

самовредновање рада школе-реализација акционог плана; школско развојно планирање-

реализација акционог плана;упознавањем са Извештајем о раду школе и директора 

школе у првом полугодишту; учешће ученика у свим наставним и ваннаставним 

активностима;доношење одлуке о награђивању Ученика генерације и Спортисте 

генерације;доношење одлуке о присуству родитеља посматрача на завршном испиту 

извештавање родитеља о свим значајним догађајима у школи. 

Савет родитеља је у школској 2017/2018. години одржао 6 састанака. 

Записници са састанака Савета родитеља воде се у посебној свесци која је саставни 

део педагошке документације школе. 

Треба напоменути да је у току школске године одржано још 5 заједничких 

родитељских састанака и то: за ученике и родитеље петог, шестог, седмог и осмог 

разреда пред полазак на дводневне екскурзије и тродневну екскурзију и у вези са уписом 

ученика у средње школе. 
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      5.5.1. Чланови Савета родитеља у школској 2017/2018. години 

Редни број Разред и одељење Име и презиме родитеља 

1. I/1 Марија Перић 

2. I/2 Владимир Балић 

3. I/3 Сања Живић 

4. II/1 Ива Јајчевић 

5. II/2 Ненад Цветковски 

6. II/3 Марија Спасић 

7. II/4 Ивана Стевић 

8. III/1 Јелена Јецић 

9. III/2 Тамара Стојановић 

10. III/3 Марија Стојановски Цакић 

11. III/4 Дејан Јовановић 

12. IV/1 Александра Миленковић 

13. IV/2 Дарко Корбовљановић 

14. IV/3 Марија Јовановић 

15. V/1 Слађана Живковић 

16. V/2 Зоран Стојанов 

17. V/3 Гордана Јовић 

18. VI/1 Стевица Љубић 

19. VI/2 Борислав Јовић 

20. VI/3 Славица Михајловић 

21. VII/1 Гордана Тодоровић 

22. VII/2 Марија Калезић 

23. VII/3 Снежана Живановић 

24. VII/4 Весна Миловановић 

25. VIII/1 Драгана Живановић 

26. VIII/2 Драган Огњановић 

27. VIII/3 Сања Илић 

28.   СО Снежана Перић 

 

6.ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ РАДА НАСТАВНИКА 
 

Планирање и непосредне припреме наставника обезбеђују равномеран распоред 

програмских задатака, систематичност и поступност у раду, селективни избор и примену 

различитих наставних метода и средстава, облика и  техника рада. 

У пракси наше Школе, наставник врши глобално-годишње, оперативно-месечно или 

тематско планирање и непосредне припреме за извођење наставног часа.Глобално 

планирање врши се пре почетка школске године, а обухвата распоред наставних тема, 

број часова по темама, као и типове часова.Непосредна припрема наставника за рад 

подразумева израду писане припреме, која представља дидактичко-методичку структуру 

наставног часа.Планирање а посебно непосредно планирање за наставу, кроз сталне 

корекције  прилагођавања новим и рационалнијим облицима и методама рада, уз 

примену нових технологија, утицале су на  унапређивање и постизање  бољих резултата 

у наставном раду.Наставници школе редовно су на преглед педагогу достављали 

годишње и тематске (месечне) планове, о чему се води уредна евиденција. 

Индивидуални планови наставника, достављају се на јединственим обрасцима и садрже 

и наставне стандарде. 
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7. ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗОВАНИМ ВАННАСТАВНИМ 

АКТИВНОСТИМА 

7.1. УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

                                7.1.1. РАД УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

Чланови Ученичког парламента у школској 2017/2018. години била су по два 

представника из сваког одељења седмог и осмог разреда: Васић Никола, Вељковић 

Јелена, Грујић Андријана, Симић Кристина, Младеновић Миљана, Митић Мина, 

Миљковић Александра, Савић Невена– седми разред; Живановић Милена, Живановић 

Милица, Животић Тодор, Ђеловић Стефан, Ђурић Алекса, Зукић Стефан – осми разред. 

За председника ученичког парламента изабран је Ђеловић Стефан, за заменика 

Живановић Милена, а за записничара Митић Мина. Представник Ученичког парламента 

у Тиму за самовредновање била је Вељковић Јелена, у Стручном активу за развојно 

планирање Митић Мина, а седницама Школског одбора присуствовали су Младеновић 

Миљана и Зукић Стефан. Координатори парламента биле су наставница физике Невена 

Јацић и наставница енглеског језика Оливера Илић. 

Ученички парламент је током школске године имао 9 састанака, а радио је 

према програму рада који је донет на почетку школске године и који је саставни део 

Годишњег плана рада школе.  

Током школске 2017/2018. године, Ученички парламент је учествовао у 

следећим активностима: 

• Заједно са Активом наставника страних језика, организован је јавног 

час посвећен обележавању Европског дана језика 26. септембра. 

Чланови УП направили су  интерактивни квиз о језицима, а тачне 

одговоре су награђивали симболичним наградама; 

• Учествовали су као излагачи у  Ноћи истраживача, која је 29.09.2017. 

реализована у Пожаревцу и у Београду; 

• У оквиру Дечије недеље, организовали су радионицу у холу школе под 

називом „Дечија права“. Том приликом, направљен је плакат ученика 

школе под називом „Имам права да...“ који је изложен на паноу у холу 

школе; 

• Учествовали су у бројим активностима које су реализоване у оквиру 

Еразмус+ пројекта „Културна традиција и савремено доба“:  Ноћ 

истраживача, ЗИП-ЗОП, Дечија пијаца, обележавање Дана Светог 

Патрика;   

• Обележили су 1. децембар – Дан борбе против сиде, израдом плаката о 

овој болести; 

• На Смотри знања „Све боје знања - Европа“, чланови УП су се 

представили тачком „Култура Европе“; 

• Иницирали су обележавање новогодишњих празника израдом 

новогодишњих јелки са предметним наставницима направљених у  

складу са предметима;  

• Обележен је Дан заљубљених 15. фебруара када су ученици у холу 

школе записивали своје мисли на тему „Љубав је...“ и лепили их на 

хамер, који је потом изложен н паноу у холу школе; 

• Помагали су у организацији различитих такмичења у школи и 

Фестивала младих; 
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• Учествовали су заједно са школским библиотекарима у обележавању 

Међународног дана књиге; 

• Учествовали су у радионици „Упознај демократске компетенције“ коју 

су организовали ученици Пољопривредне школе  

• Заједно са Стручним активном за професионалну оријентацију 

учествовали су у представљању занимања и средњих школа 

• Учествовали су у евалуацији и анализи рада Ученичког парламента 

Ученички парламент је на редовним месечним састанцима дискутовао о 

следећим темама: 

• о законским оквирима деловања Ученичког парламента, о правима и 

дужностима његових чланова; 

• о уређењу ентеријера школе –изнети су бројни предлози за уређење 

учионица и заједничких просторија школе; 

• о начинима прослављања Дана Светог Саве, Дана школе; 

• о успесима ученика одељења седмог и осмог разреда на крају 

класификационих периода; 

• о предлозима мера за побољшање успеха и владања ученика; 

• о предлозима мера за припреме за полагање завршног испита за ученике 

осмог разреда; 

• о активностима и одлукама са састанака Тима за самовредновање, 

Стручног актива за развојно планирање и Школског одбора; 

• о проблемима у школском животу – разматрана је сарадња ученика и 

наставника, атмосфере у школи, дискутовало се о побољшању услова 

школског живота, промовисању добрих примера из школског живота; 

 На крају школске године извршена је анализа рада УП и утврђено је да је дошло 

до мањих одступања од Плана и програма који је донет у септембру, али да су урађене 

бројне друге активности које нису биле планиране. Извршена је и самоевалуација рада 

чланова УП, која је показала да су ученици задовољни својим ангажовањем у УП. 

 

Координатори Ученичког парламента 

Оливера Илић 

Невена Јацић 

7.1.2. ВРШЊАЧКА МЕДИЈАЦИЈА 

 

 У школској 2017/2018. години, у школи није формиран Тим за вршњачку 

медијацију, због низа других активности у којима су ученици и наставници  били 

ангажовани.         

 

7.1.3. МУЗИЧКА ОМЛАДИНА 

 

У току школске године оставарена је сарадња са музичком омладином. Том приликом су 

заинтерсовани ученици присуствовали концерту дуа гитара, који је организован у ОШ 

,,Доситеј Обрадовић’’ и концерту харфе у нашој школи.  Том приликом  је професорка 

харфе Милица Михајловић одржала предавање о настанку, изгледу и грађи, као и о 

техничко – интерпретативним могућностима инструмета. Изведен је репертоар, од 

класичне, до филмске и популарне музике. 

Руководилац, 

Весна Миленковић, спец.проф. 
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7.1.4. ПОДМЛАДАК ЦРВЕНОГ КРСТА 

 

 План рада  подмлатка Црвеног крста за школску 2017/2018. годину, предвидео 

је активности, које су у потпуности реализоване. Почетком септембра, спроведена је 

акција „Безбедност деце у саобраћају“, у сарадњи са ПУ Пожаревац.  Подмладак 

Црвеног крста је поделио школски прибор најугроженијим ученицима основних школа. 

Организовано је прикупљање чланарине за Црвени крст, као и хуманитарно – спортско – 

рекреативна акција „Трка за срећније детињство“. У оквиру  манифестације „Дечија 

недеља“, извршен је пријем првака у подмладак Црвеног крста. Обележени су значајни 

датуми, као што је 16. октобар – светски дан хране, 17. октобар – светски дан борбе 

против глади, спроведена је хуманитарна акција 

 „Друг другу“. Завршен  је пилот пројекат „Сигурније школе – отпорније заједнице“.  

 Едукација запослених је реализована у виду семинара у просторијама  Црвеног крста у 

Пожаревцу.Семинару су присуствовали учитељи трећег и четвртог разреда , предавања 

су одржали учитељи који су били на обуци шклске 2016/2017. године.   

Традиционално су ученици  наше школе учествовали  на конкурсу „ Ускршње јаје – 

дечија радост“, који  се одржава у просторијама Црвеног крста у Пожаревцу. Награђени 

ученици су добили књиге. Расписан је конкурс „Крв живот значи“, Црвеног крста 

Србије. Тема конкурса је била промоција добровољног , анонимног и неплаћеног  

давалаштва крви. У ченици наше школе су присуствовали  свечаности коју је 

организовао Црвени крст Пожаревац, поводом обележавања 11. маја- Националног дана 

добровољних давалаца крви. Учесници у конкурсу су награђени доделом књига, анаша 

школа је добила диплому за учествовање на конкурсу. Том приликом награђени ученици 

су прочитали своје литерарне радове. 

 

Наставници задужени за рад подмлатка Црвеног крста су: 

 

  Марина Стоилков, професор разредне наставе 

  Јелка Вучинић, професор енглеског језика 
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8. РЕАЛИЗАЦИЈА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 
8.1. ТИМОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 

 
У школи су формирани Тимови за реализацијупосебних програма. Тимови имају 

координаторе који су задужени за праћење реализације плана,вођење евиденције о 

одржаним састанцима и извештавање о реализованим активностима.  

 

ТИМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА:  КООРДИНАТОР: 

Екскурзија, излета и наставе у природи Јована Јанковић 

Културних активности Слађана Којић 

Школског спорта и спортских активности Славица Стојановић 

За заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

Драган Грујић 

Слободних активности Јасна Јанковић 

Професионалне оријентације Славица Филиповић 

Здравствене заштите Биљана Дамњановић 

Социјане заштите Јасмина Крајић 

Заштите животне средине Мирјана Стојиловић 

Сарадње са локалном самоуправом Маргарета Секуловић 

Сарадње са породицом Драгана Миливојевић 

За подршку процесу учења Светлана Спасић 

Превентивног васпитног рада Биљана Благојевић 

Подршке за новоуписане ученике,  

нове наставнике и приправнике 

Одељењске старешине 

Директор, педагог 

ПОСЕБНИ ТИМОВИ:  

За  одржавање школског сајта Слободан Јотић 

За уређење школе Ерол Ђурић 

За уређење школског листа Маргарета Секуловић 

За похваљивање и награђивање ученика Светлана Спасић 

За вођење летописа школе Слађана Којић 

Тим за школски маркетинг Драгана Илић 

Тим за пројектне активности Маргарета Секуловић 

Тим за мобилност Оливера Илић 

8.2. ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ 

8.2.1.ЕКСКУРЗИЈЕ 

 

      У школској  2017/2018. години реализоване су једнодневне ,дводневне екскурзије и 

тродневна екскурзија за ученике свих  разреда у складу са Годишњим планом рада. 

Савет родитеља дао је сагласност на све предложене правце.   

       Путовања ученика реализована су након спроведеног поступка јавне набавке мале 

вредности.Реализација екскурзија поверена је ТА „Грандтурс“ и „Аррива –Литас“. 

       Извештаји са реализованих екскурзија поднети су Савету родитеља, Наставничком 

већу и Школском одбору. 
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 Све поменуте екскурзије реализоване су без проблема и у складу са 

предвиђеним планом и програмом 

 

 

 

 

8.2.2. НАСТАВА У ПРИРОДИ 

 

     Настава у природи  реализована je у периоду од 07. јуна до 14. јуна 2018. године на 

Златибору, за ученике трећег и четвртог разреда. 

Све планиране активности успешно су реализоване.  

8.3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ 

Културне активности обухватају:Прославу Дана школе, завршетак првог идругог 

полугодишта, почетак школске године, завршетак осмогодишњешколе,обележавање и 

прославу Дана духовности, државних празника, приредбе,представе, концерте, изложбе, 

смотре, посете установама културе, заједничке 

активности школе и јединице локалане самоуправе, као и друге активности 

коједоприносе утицају школе на васпитање и културни развој личности ученика. 

Циљ је да се код ученика изгради правилан и критички однос према културним 

добрима и садржајима, оспособљавање ученика за селекцију и вредновање културних 

вредности,активно укључивање ученика у стварање културе понашања и свих садржаја 

који доприносе развијању културе личности. 

Културне активности реализују се у складу са узрасним карактеристикама и 

интересовањима ученика. 

 
Септембар 

• усвојен је план рада тима и постигнут договор о сарадњи 

• успостављање координације са секцијама у школи како би се лакше 

реализовали 

план и програм 

• одржана приредба за пријем првака 

Октобар 

• обележавање Дечје недеље под мотом ,,Градимо мостове међу 

генерацијама“ 

• одржана је креативна и ликовна радионица поводом Дечије недеље,  

развојна комуникација у градској библиотеци 

• у мултимедијалној учионици школе, одржана је смотра дигиталних радова 

ученика који су настали током учешћа у пројектима сарадње са иностраним 

школама 

Разред Правац Датум 

реализације 

Први  Београд 25. 5.2018 

Други Царска бара 20. 5. 2018. 

Трећи Ресавска пећина, Јагодина 21.5. 2018. 

Четврти Топола, Опленац, Аранђеловац 21. 5. 2018. 

Пети Ђердап, Кладово, Неготин 14/15. 4. 2018. 

Шести Ваљево, Бранковина, Тршић 15/16. 4. 2018. 

Седми Златибор 25/26. 4. 2018. 

Осми Палић, Суботица 28/29/30. 10. 2017. 
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• у школској библиотеци одржана је још једна ликовна радионица на тему 

дечјих права за ученике 3. Разреда 

• у Градској библиотеци, ученици шестог разреда, присуствовали су 

промоцији књиге Јасминке Петровић  

• октобар-месец правилне исхране. Радови ученика  су приказани на изложби 

у ОШ „Краљ Александар“. 

Новембар 

• припрема за организовање смотре ,,Све боје знања“ 

• посета библиотеци, учлањење првака у библиотеку 

• реализована акција сакупљања старе хартије 

• одржано такмичење у казивању сопствених стихова „Песниче, покажи се“ 

• одржано такмичење у занимљивој географији 

Децембар 

• Омладона ЈАЗАС-а одржала предавање о сиди 

• одржана је смотра ,,Све боје знања“ у фискултурној сали на тему „Европа“ 

• припрема за прославу Светог Саве-Дана духовности 

• расписивање ликовног и литерарног конкурса на тему ,,Свети Сава“ 

Јануар 

• Светосавска академија:додела награда за ликовне и литерарне радове 

млађим и 

старијим разредима 

• организован Новогодишњи вашар 

Фебруар 

• Школско такмичење у уметничком казивању 

• представа „Риба на дрвету“ насупила на фестивалу у Марибору 

• књижевно вече у Градској библиотеци – Млади писци читали за најмлађе 

Март 

• Општинско такмичење у уметничком казивању 

• постављање ликовних радова поводом 8.марта 

• уређивање школског простора 

 

Април 

• Окружно такмичење у уметничком казивању 

• поставка изложбе поводом Ускрса ,,Ускршње јаје-дечја радост 

• генерална проба приредбе за  Фестивал младих 

• обележен међународни да дечје књиге 

• предестава „Риба на дрвету“ на смотри у Великом градишту 

Мај 

• Организација прославе Дана школе 

• одржана свечана академија поводом Дана школе;додела захвалница 

просветним 

• радницима и ученицима 

• одржана Фестиваласка приредба са мешовитим програмом, у великој сали 

Центра за културу Пожаревац 

• премијерно приказана школска представа Машин мир 

Јун 

• Свечана додела сведочанстава и диплома ученицима 8.разреда и 

проглашење 

• ученика генерације-ученик генерације је Лазара Огњановића, 8/3 
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Тим за реализацију програма културних активности школе: 

Слађана Којић, библиотекар,Светлана Спасић, педагог, Анђелка Стефановић, 

проф.српског језика, Слободан Јотић, професор српског језика, Александар Дукић 

професор српског језика, Весна Миленковић, спец.професор музичке културе, Миља 

Милојевић Стоиљковић, професор разредне наставе, Биљана Благојевић, професор 

разредне наставе, Ерол Ђурић, наставник ликовне културе, Чолић Светлана, наставник 

ликовне културе, Јасна Јанковић, професор разредне наставе, Оливера Илић, професор 

енглеског језика и Сања Илић, вероучитељ 

   

                                                                               Слађана Којић, координатор тима 

8.4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ШКОЛСКОГ СПОРТА И 

СПОРТСКИХАКТИВНОСТИ 

Тим за реализацију програма школског спорта и спортских активности 

 

Тим је радио у следећем саставу: 

➢ Славица Стојановић, професор разредне наставе, координатор 

➢ Синиша Станојевић, наставник физичког васпитања 

➢ Саша Миловановић, професор физичког васпитања 

➢ Оливера  Симић, професор разредне наставе 

➢ Сузана Петровић, професор разредне наставе 

➢ Драгана Илић,професор разредне наставе 

➢ Биљана  Благојевић, професор разредне наставе 

У току школске 2017/2018. год. приоритетни задатак тима био је да ученике укључи у 

различите спорстске и физичке активности и тиме допринесе њиховом правилном 

развоју и стицању знања о значају бављења спортом . 

Реализацијом спорстских активности планираних на почетку школске године остварено 

је задовољење основне дечје потребе за кретањем и игром, развијање координације, 

гипкости, експлозивне снаге, просторне и временске орјентације , као и правилно 

држање тела. Учешћем у различитим спортским активностима код ученика се развијају 

позитивне особине:упорност, истрајност, борбеност, такмичарски дух,свесна 

дисциплина, одважност, сналажљивост... 

У току ове школске године ученици су ишли на пешачење и то до : Миљиних вода, 

Рукумије и пешачење старим салаковачким путем.Ученици су учествовали на Кросу 

РТС-а , уличним тркама поводом ослобођења града Пожаревца, јесењем и пролећном 

кросу.  

Организована су и такмичења на којима су учествовали и ученици наше школе и 

освојили неко од прва три места : пливање, Најбржи основац, Дечја атлетика, Мале 

олимпијске игре, мини рукомет, мини фудбал,кошарка, одбојка, између две ватре, 

атлетика, спортска гимнастика, шах, џудо... У нашој школи одржан је општински турнир 

у рукомету.  

Ученици свих разреда учествовали су 7.5.2018. на Спортским играма младих  и тиме 

допринели промоцији спорта . Током целе школске године спровођен је пројекат 

„Покренимо нашу децу“.  

Сви чланови тима учествовали су у реализацију програма школског спорта и спортских 

активности, а због великог броја активности укључивали су се и остали наставници. 

 

                         Славица Стојановић, професор разредне наставе , координатор 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА И ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНИХ ПОНАШАЊА 

Детаљан  изештај о реализацији Програма заштите од насиља, злостављања и 

занемаривања и других облика ризичних понашања налази се у оквиру Извештаја о раду 

Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања. 
 

 Драган Грујић, мастер професор техничког и информатичког образовања,            

                                        координатор тима 

8.5. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 

Носиоци активности за реализацију програма слободних активности у школској 

2017/2018. години су радили у следећем саставу: 

Јасна Јанковић, професор разредне наставе, координатор 

Мирјана Стојиловић, професор разредне наставе 

Биљана Благојевић, професор разредне наставе 

Александар Дукић, професор српског језика 

Драгана Миливојевић, професор ТИО 

Слободанка Ребрача, професор разредне наставе 

Сања Манић, професор француског језика (и замена Милена Вујичић) 

Оливера Симић, мастер учитељ (и замена Марија Митровић) 

Душанка Ивковић, професор енглеског језика 

У школској 2017/2018. години, тим за реализацију програма слободних активности је 

одржао четири састанка. Записници са састаака су евидентирани у посебној свесци и део 

су педагошке документације школе. 

Чланови тима су пратили и вршили преглед Дневника осталих облика образовно- 

васпитног рада – СЕКЦИЈЕ млађих разреда (од првог до четвртог разреда за матичну 

школу, као и за издвојено одељење у Ћириковцу) и старијих разреда (од петог до осмог 

разреда). Утврђено је да су се све планиране активности ученика реализовале без већих 

проблема и са планираним бројем часова, а у доброј сарадњи задужених наставника.  

 

       У школској 2017/2018. години било је заступљено укупно 26 секција (у млађим 

разредима 8, а у старијим 22) и 33 задужена наставника за реализацију планираних 

активности, који ће поднети детаљан извештај о раду секције.   

 

                                 Координатор тима: Јасна Јанковић, професор разредне наставе 

 

СЕКЦИЈЕ МЛАЂИХ РАЗРЕДА 

 

1.Рецитаторска секција  

Одржано је 18 часова. Секцију је похађало 9 ученика. 

Ученици су учествовали на школском такмичењу у уметничком казивању,а ученик 

Сава Стефановић је учествовао и на Општинском такмичењу. Учествовали су на 

приредби поводом Дана духовности. Остварена је и сарадња са Еколошком секцијом. 

Сви чланови рецитаторске секције су учествовали на школској приредби за крај 

школске године.  

Ученици су редовно похађали часове рецитаторске секције. Сви циљеви и задаци су 

остварени. 

                               Реализатор секције: Слађана Благојевић 
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2. Спортска секција 

Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности 

сопственог здравља и безбедности, о потреби неговања и развоја физичких способности, 

у нашој школи ради  спортска асекција. Циљ спортске секције је и да разноврсним и 

систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно 

образовним подручјима допринесе интегралном развоју ученика (когнитивном, 

афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и 

примени моторичких умења и навика. Ова секција окупља све ученике који и поред 

својих свакодневних обавеза успевају да нађу времена за бављење спортом и на овај 

начин.   

Годишњи план рада секције у потпуности је реализован. Кроз 18 часова реализовано је 

задовољење основне дечије потребе за кретањем и игром; развијање координације, 

гипкости, равнотеже и експлозивне снаге. Ученици су стекли моторичка умења у свим 

природним облицима кретања у различитим условима,  упознали су се са кретним 

могућностима и ограничењима сопственог тела, усвојили су претпоставку за правилно 

држање тела, јачање здравља и развијање хигијенских навика. 

Чланови секције су учествовали на више спортских такмичења која су организована у 

току школске 2017/2018. године: градско првенство ОШ у пливању на градском базену, 

градско такмичење Мале олимпијске игре и окружно такмичење Мале олимпијске игре у 

хали спортова, на такмичењу у оквиру пројекта Дечија атлетика окружно такмчење у 

Мини атлетици на стадону Рудара у Костолцу. 

                                                                                    Руководилац секције:  

                                                                                   Сузана Петровић, проф.разредне наставе 

 

3. Ликовна секција 

     У сарадњи са одељењским старешинама првог и трећег разреда извршен је упис 

ученика. Секцију је похађало 19 ученика, 13 ученика трећег и 6 ученика I2 разреда. План 

и програм рада ликовне секције у школској 2017/2018. години подразумевао је 36 

планираних часова, који су у потпуности реализовани. У првом полугодишту је 

реализован 21 час, а у другом 15 часова.  

     Наставне јединице су хронолошки биле планиране и реализоване у складу са 

променом годишњих доба, значајним датумима живота и рада школе и ученичким 

интересовањима и потребама. Заједничком анализом радова, ученици су упућивани да 

уочавају карактеристике различитих техника и стилова ликовног изражаја. Кроз 

индивидуални рад и групне активности, ученици су користили разне технике, приступе 

ликовним темама и задацима. 

Својим радовима ученици су пропратили многобројне догађаје који су обележили 

школску годину (конкурсне теме, школске активности, као и тематско уређење паноа у 

ходнику школе), испољавали своју креативност, машту и игру, који су саставни део 

ликовног израза. 

     Планирани циљеви и задаци рада ликовне секције су у потпуности остварени. 

Ликовна секција негује ликовно стваралаштво деце, а посебно осећај за лепо, корисно, 

усклађено и сл. 

 

                                                                                     Реализатор секције: 

                                                   Јасна Јанковић, професор разредне наставе 
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4.Ритмичка секција 

 

У млађим разредима припремају се тачке за школске приредбе поводом Дана школе, 

фестивалске приредбе, Дана духовности, смотре... 

Ритмичка секција бројала је десет чланова и одржано је осамнаест часова. Ученици су 

учествовали на смотри ''Све боје знања'' тема ''Европа'' где је изведена песма на 

немачком ритмичким покретима уз музику и певање на немачком језику. Такође је 

изведена и румунска народна игра – фолклор. Изведен је и наступ на ''Фестивалској 

приредби'' – одсвиран је дуо на клавиру ''Прво српско коло'' коју су пратила и играла пет 

ученика, као и девојчице које су извеле тачку ''Оријентални плес''.  

 У оквиру ове секције укључила сам се и припремала ученице за такмичење 

спортске гимнастике у којој такође постоје елементи ритмике. Ученице трећег разреда 

24.02.2018. освојиле су екипно треће место на Окружном такмичењу у категорији 

најмлађе пионирке. Такмичење је одржано у Костолцу. 

Екипу су чиниле: 

Дичић Милица 3/1 

Тадић Лана 3/2 – освојено и појединачно треће место 

Денић Анастасија 3/3 

Митровић Соња 3/3 

 

Ученице је на Окружно и Међуокружно такмичење водила Славица Милановић. 

 

5. Литерарана секција 

 

Литерарну секцију у школској 2017/2018. похађало је 11 ученика, од II до IV разреда, 

издвојеног одељења у Ћириковцу. Одржано је 36 часова, а сви ученици су редовно 

похађали часове секције. Основни циљеви и задаци секције, а то је да се пре свега да 

развије љубав према писању и да се пoдстакне машта ученика у литерарном изражавању, 

су увеликој мери остварени. Ученици су сваког понедељка имали прилику да се 

креативно изражавају путем прича или стихова који су сами сатављали одговарајући на 

задате теме. Најуспешнији радови су представљани на школским приредбама издвојеног 

одељења у Ћириковцу. Предност је у читању радова на приредбама дата је ученицима 

четвртог разреда. Најпре зато што  су они најастарији, и самим тим показали су највећу 

зрелост у писању, али и због тога што је ово ученицима тог разреда била последња 

школска година у издвојеном одељењу. Литерарна секција се остварила све планиране 

активности за ову школску годину и програм је у потпуности остварен. 

 

                                                                          Марија Калинић, професор разредне наставе 

 

 

6. Наше рукотворине 

У шк. 2017/2018. год. секцију Наше рукотворине похађало је 18 ученика другог разреда, 

два ученика првог одељења, три ученика другог одељења и тринаест ученика трећег 

одељења. У току првог полугодишта реализовано је 8 часова,а у другом полугодишту 

шк.2017/2018. год. реализовано је 10 часова. Сви планирани часови у оквиру секције су 

током године и реализовани. 

Циљ предвиђених активности је био да се ученицима представе технике и различити 

начини ликовног стваралаштва који су мање заступљени у оквиру Плана и програма 

наставе и учења за предмет Ликовне културе.Током године, ученици су учествовали у 

активностима које су календарски пратиле важне датуме и догађаје. Организоване су 
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радионице у оквиру којих смо подржали све школске манифестације, важне датуме и 

празнике, и својим радовима употпунили реализацију свих тих дешавања. 

Деца су показала велико интересовање, посебно у ситуацијама где су се по први пут 

опробали у техникама о којима су мало знали( декупаж, асамблаж, фротаж, вез, квилинг, 

папир техника...) Активностима се успело доћи до тога да постану додатно мотивисани и 

да сами истражују и усавршавају своје вештине,  израђујући неке радове и у кућним 

условима. Кроз различите активности утицало се и на развој моторике, прецизности, 

педантности и стварања инвентивних идејних решења, а овладане технике су се 

примењивале и ван оквира секције, што нам је био и један од најважнијих циљева. 

 

Реализатор секције: Миља Милојевић Стоиљковић, професор разредне наставе 

 

7. Наше рукотворине 

План и програм рада секције наше рукотворине у шк.2017/2018.год. подразумевао је 18 

планираних часова,сви часови су реализовани. 

Секцији су присуствовали  ученици од II – IV разреда, издвојеног одељења у Ћириковцу. 

Укупно је секцију похађало 14 ученика, од тога 2 ученика другог разреда, 5 ученика 

трећег разреда и 7 ученика четвртог разреда. 

Секција је започела школску годинуформирањем групе, следило је оплемењивање 

школског простора(учионица,ходника) израда постера,апликација и паноа. Израђени  

производи секцијепослужили су као новогодишња декорација, многи производи  наше 

секције (новогодишњи украси, новогодишњи венчићи, новогодишње јелке...),су 

украсили просторије наше школе у Ћириковцу. 

 У другом полугодишту наставили смо са израдом  торби од јуте, осликавањем 

дрвених дашчица. Бавили смо се и техником квилинг, као и асамблаж техником.Смену 

годишњих доба пропратили смо и нашим украсним паноима,на којима су доминирале 

различите технике. 

 Рад секције, садржаји и активности су позитивно утицали на ученике, били су веома 

мотивисани да покажу своју креативност. 

Реализатор секције: Марина Стоилков, професор разредне наставе 

8. Фолклорна секција 

Циљ фолклорне секције је развијање интересовања према народној традицији И 

стваралаштву, оспособљавање за разумевање традиционалног начина музичког 

изражавања, развијање осетљивости за музичке вредности свог народа И развијање 

свести о потреби очувања традиције кроз народне игре. 

Задаци Фолклорне секције су подстицање стваралачког ангажовања, неговање 

способности извођења музике, стицање навике слушања традиционалне музике, 

оспособљавање ученика да певају по слуху И изводе дечије народне игре у колу, као И 

да познају И разликују народну ношњу, препознају И разликују народне игре свог 

народа. 

Фолклорна секција је била организована за ученике трећег разреда из три одељења. 

Секцији су присоствала 22 ученика. Чланови секције радовно су се састајали И 

наступали на свечаној приредби поводом Дана школе. Евиденција о одржаним часовима 

И садржају рада водила се у посебном Дневнику. Одржано је 18 часова у току школске 

године. Рад секције се одвијао без проблема.  

 

                   Реализатор секције: Мирјана Стојиловић, профессор разредне наставе 
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8. Рецитаторска секција (издвојено одељење у Ћириковцу) 

Чланови рецитаторске секције млађих разреда су заинтересовани и даровити ученици од 

првог до четвртог разреда издвојеног одељења у Ћириковцу. План и програм 

рецитаторске секције млађих разреда је остварен. У оквиру годишњег плана рада 

секције, заступљене су биле вежбе акцента и дикције. Заступљено је било читање разних 

текстова из Беседе и рецитовање текстова. Увежбавано је изражајно читање. Ученици 

рецитаторске секције узели су учешћена приредби поводом Дана ослобођења 

Ћириковца, као и у приредби за школску славу Свети Сава. Сви чланови рецитаторске 

секције су били веома заинтересовани за рад и активно учествовали у раду ове секције. 

Руководилац рецитаторске секције за млађе разреде издвојеног одељења у Ћириковцу, 

Слободанка Ребрача 

9. Планинарска секција 

Руководилац планинарске секције за школску 2017/2018.год . била је Вучинић Јелка .У  

раду  секције учествовали су ученици V, VI, VII и VIII разреда . Чланови  секцијев 

редовно су присуствовали састанцима који су се одржавали како у учионици тако и на 

терену. У оквиру састанака у учионици , ученици су се упознали са основном опремом 

планинара, здравог живота, литературом о познатим планинарским подвизима и 

 упознавањем са природом. У оквиру упознавања са природом дотакли смо се познатих 

ствари из биологије, географије као и физичке оспособљености. У току рада секције 

имали смо сарадњу и са еколошком секцијом у прављењу макете „ Хранилице за птице“. 

Обележили смо и следеће датуме: 
„Светски дан вода“ 
„Дан планете Земље“ 
„Светски дан пешака“ 
Ученици су израдили пригодне плакате током радау оквиру радионица и кратке 

презентације. 
У оквиру рада секције на терену , ученици су три пута изашли на стазе. У септембру смо 

имали масовну шетњу до „ Миљиних вода“. У овој акцији учествовали су ученици свих 

старијих разреда. Ова акција је била масовног карактера на нивоу града. Из наше школе 

учествовали су и наствници физичког васпитања, биологије и хемије. Током акције 

имали смо регистроване водиче планинарског друштва „ Вукан „. 
Јануара месеца смо се такође придружили планинарима „Вукан-а“и тада смо 

испешачили туру од неких 13 км до манастира „Рукумија“. У овој акцији учествовало је 

пар деце старијих разреда, где су применили стечена знања о шетњи у зимским 

условима. 
Трећа шетња је била старим Салаковачким путем , која и није била толико 

напорна.Ученици су се током шетње упознали са путоказима , природним и вештачким, 

и тиме обновили знања о сналажењу у природи. 
  

                                   Руководилац рада секције : 
                                      Вучинић Јелка 
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СЕКЦИЈЕ СТАРИЈИХ РАЗРЕДА 

 

1. Драмска секција 

 

Циљеви и задаци драмске секције 

Креативно испољавање и развијање младих-њихове маште, осећања, мисли и многих 

позитивних особина воље и карактера 

Стицање језичке културе и развијање љубави према књизи и литерарном стваралаштву 

Доживљавање, разумевање и естетска интерпретација одабраних дела наше и светске 

књижевности и стварање властитог естетског става 

Развијање стваралачке маште, подстицање на стваралачки и креативан рад 

Развијање драмског осећања ученика: сцена, ликови, радња 

Савладавање основних сценских законитости: вежбе говора, покрета и гестова, вежбе 

ритма и темпа... 

Учешће на школским свечаностима, смотрама и такмичењима 

 

Драмска секције је у овој школској години реализовала следеће активности: 

9. септембра 2017.  

Међународни дан писмености Основна школа „Свети Сава“ обележила је још једним 

извођењем позоришне представе „Риба на дрвету“ у Малој сали Центра за културу. 

Наша позоришна дружина покушала је да укаже на проблеме које ученици имају са 

писањем и читањем, али и да их охрабри и упути на школу као најбоље место за 

решавање тих проблема. Овај догађај испратиле су и камере РТС-а што ће помоћи да се 

наша порука чује и ван позоришне сале. Њихов прилог можете погледати  

 

7. октобра 2017.  

Деца имају право да се несметано развијају и унапређују своје таленте и склоности. Деца 

би требало да трагају за оним по чему су посебна, а школа  би требало да буде најбољи 

простор за подстицање индивидуалних афинитета. Са овом поруком је у оквиру Дечије 

недеље одржано у Костолцу још једно извођење „Рибе на дрвету“. У публици су били 

ученици Основне школе „Јован Цвијић“ и њихови наставници. 

 

22. октобра 2017.  

На овогодишњем фестивалу драмских аматера села Србије, у ревијалном делу програма, 

изведен је комад ОШ „Свети Сава“ „Риба на дрвету“. У публици су били вршњаци из 

основне школе у Малом Црнићу свих узраста и, с обзиром на њихове реакције, 

прихватили су поруку овог драмског текста. Аплаузи након представе говоре о томе да 

је борба против дискриминације, вршњачког насиља, занемаривања и искључивања, 

заједничка свима који желе да од школе, за себе и друге, створе безбедно, креативно и 

подстицајно место. 

Према оцени жирија публике на овогодишњем Федрасу Марија Цакић, главна глумица у 

представи Риба на дрвету, имала је најбоље глумачко остварење. Ми смо то знали, а сада 

су видели и остали:) 

 

 

 

27. децембра 2017. 

 

 Културно-научна смотра „Све боје знања“ одржана је у Основној школи „Свети Сава“ и 

ове године, традиционално четврти пут. Драмска секција је учествовала са нумером 

„Песмом кроз Европу“. 

http://www.ossvetisavapo.edu.rs/jankov/glumom-do-pismenosti/
http://www.ossvetisavapo.edu.rs/jankov/isticanje-a-ne-uklapanje/
http://www.ossvetisavapo.edu.rs/jankov/riba-na-fedrasu/
http://www.ossvetisavapo.edu.rs/jankov/zajedno-kroz-evropu/
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17. фебруара 2018.  

И ове године наша школа учествовала је на фестивалу „Са позорнице на позорницу“ у 

школи „Леон Штукељ“ у Марибору. Ученици/глумци доживели су топлу и искрену 

добродошлицу наших словеначких пријетаља и вратили су се  у Пожаревац са 

драгоценим успоменама и искуством које ће их оплеменити и  проширити им видике. На 

фестивалу су учествовале школе из Словеније, Мађарске, Украјине, Хрватске и Србије, а 

ми смо се представили скраћеном верзијом „Рибе на дрвету“. 

 

13. марта 2018.  

У Центру за културу одржана је вечерас промоција збирке песама за децу „Када деда 

приповеда“, Драгана Јацановића, археолога и песника, која је илустрована графичким 

радовима Небојше Ђурана. На промоцији су учествовали и ученици наше школе 

(чланови драмске секције) и  казивали  стихове из ове збирке.  Они су покушали да 

пренесу топлину и врцавост песама, представљајући деду као унуковог најбољег друга. 

„Деде су праве институције за свако дете, који обогаћује и употпунује животе деце“ , 

осврнуо се на своје песме и сам аутор и додао да је мало збирки о бабама и дедама, а да 

је њихов значај и утицај веома велики. 

 

26. маја 2018.  

Премијера нове представе ОШ „Свети Сава“ одржаће се у Великој сали Центра за 

културу у Пожаревцу, у среду 30.5. у 19.00 часова. Стари храст приповеда о девојчици 

Маши, која има  јединствени таленат да решава проблеме. Представа се игра у оквиру 

Фестивала маладости, на тему Пожартевачког мира, а глуме ученици 7. разреда. 

 

 

Реализатор секције:Слободан Јотић,професор српског језика и књижевности 

 

2. Литерарна секција 

План и програм рада литерарне секције ученика виших разреда предвидео је 18 часова, 

колико је и било одржано у школској 2017/2018. години. Успешно су остварени сви 

планирани и постављени циљеви и задаци, ученици су били вредни и активни, редовно 

су се одазивали на многобројне расписане литерарне конкурсе, сређивали паное у школи 

поводом различитих празника и свечаности.Активно се радило на развијању стваралачке 

маште и рада,развијању језичке културе и језичког осећања код ученика.Чланови 

литерарне секције били су ученици 6. и 8. разреда, једанаесторо ученика: Николић 

Софија, Пауновић Марко, Илић Јована, Остојић Тијана, Миленковић Софија, Михоци 

Хелена, Лазић Катарина, Чебзан Ксенија, Арсић Анђела, Балић Марко и Миловановић 

Милица.У септембру су се ученици одазвали на расписани наградни литерарни конкурс: 

„Мост разумевања- међугенерацијска солидарност“, поводом обележавања 1.10., 

Међународног дана старијих, који је расписало Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја.У октобру, у оквиру обележавања „Дечје недеље“, ученици наше 

школе учествовали су на литерарном конкурсу „ Дечја су срца радости пуна“.Прво место 

освојила је ученица осмог разреда, Анђела Арсић, друго место Софија 

Миленковић,6.разред, и треће место Јована Марковић, пети разред. 3.11.2017. год. 

обележени су „Новембарски дани културе“ у Центру за културу. Том приликом је 

одржано такмичење у казивању сопствених стихова: „ Песниче, покажи се“. Победила је 

ученица 6. Разреда, Јована Станојевић. Новембар је био и месец посвећен активности 

против насиља и промоције позитивних образаца понашања у циљу превенције 

http://www.ossvetisavapo.edu.rs/jankov/gluma-druzenje-uspomene/
http://www.ossvetisavapo.edu.rs/jankov/kada-deda-pripoveda/
http://www.ossvetisavapo.edu.rs/jankov/masin-mir/
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вршњачког насиља. У сусрет овој манифестацији расписан је литерарни конкурс на 

тему: „Пријатељство је највеће богатство“. Прво место освојила је ученица 8. разреда, 

Нина Денић, Милан Митић, ушеник 7. разреда, освојио је 2. место и ученица Нина 

Добрић, 6. разред, треће место. У јануару је прослављен “ Дан духовности“, и том 

приликом расписан је литерарни конкурс на тему „ Свети Сава“. Велики број ученика 

одазвао се на литерарни конкурс „ Језик моје мајке“ који је расписало Светосавско 

звонце. Поводом обележавања војног празника „Дан војске Србије“ 23.4. Гарнизон 

Пожаревац организовао је традиционални литерарни конкурс на тему „ Писмо војнику“. 

Ученица наше школе, Милица Петровић, ученица 8. разреда, освојила је 2. место. 

Велики број ученика наше школе одазвао се и нашао у традиционалном зборнику 

литерарног поетског дечјег стваралаштва „ Сто младих талената Браничевског округа у 

организацији Културно- издавачког центра „Српска кућа“ из Пожаревца.Рад литерарне 

секције се целе школске године одвијао у пријатној и стваралачкој атмосфери са 

великим ентузијазмом и мотивацијом свих чланова секције, као и многобројних других 

ученика наше школе. 

                      Реализатор секције: Анђелка Стефановић, професор српског језика 

 

3. Музичка секција 

Списак чланови музичке секције којих је било 8 у току школске 2017/18. године, 

евидентиран је на странама 36 и 37 Дневника осталих облика образовно-васпитног рада. 

Садржаје рада чланова секција чинило је сређивање музичког кабинета, израда пп 

презентација, израда мапа ума. Такође је остварена сарадња са Музичком омладином 

града Пожаревца и организован је концерт у оквиру области професионалне 

оријентације – занимање музичар. Том приликом организован је јавни час – концерт 

харфе у просторијама школске тршезарије. Саржаји рада секције су уписани на 77. трани 

Дневника осталих облика образовно-васпитног рада. 

Руководилац секције,  

Весна Миленковић, спец.проф. 

Реализатор секције: Весна Миленовикћ, спец.проф
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4. Секција за разглас 

Секција за разглас се одржавала сваке друге недеље у току школске 2017/18. године. 

Укупно је било 10 чланова секције- ученика од шестог до осмог разреда, који су 

евидентирани на стр. 34 и 35 у Дневнику осталих облика образовно-васпитног 

рада.Садржаји часова су бележени на страни 76. Ученици су се на почетку школске 

године упознали са основама аудиотехнике, а у току године учествовали у радионици 

поводом Недеље дигиталних вештина. Ученици су дежурали у просторији разгласа и 

учествовали у припремама сале и техничким пробама поводом школских приредби. 

Руководилац секције, 

Весна Миленковић, спец.проф. 

 

                                                     Реализатор секције: Весна Миленковић, спец.проф. 
 

5. Ликовна секција 

СЕПТЕМБАР: 

-Избор чланова секције и избор руководства 

-Поставка изложбе у холу школе 

-ЗДРАВА ХРАНА-тематско сликање 

-ДЕЧЈА НЕДЕЉА-„ГРАДИМО МОСТОВЕ МЕЂУ ГЕНЕРАЦИЈАМА“припрема 

ОКТОБАР : 

-ДЕЧЈА НЕДЕЊА- „ГРАДИМО МОСТОВЕ МЕЂУ ГЕНЕРАЦИЈАМА“–  изложба  у 

холу школе ( 2-8.10.2017.год. ) 

Учесници:5р. и 7р. 

-ЖЕЛЕЗНИЦА ОЧИМА ДЕЦЕ-Конкурсна тема,припрема 

-Уређење ходника,припрема изложбе посвећена ДАНУ ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА 

НОВЕМБАР : 

-08.11.2016..год.-ДАН ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА-изложба у холу школе 

Учесници:5 р. и 7 р. 

-20.11.2018.год.„ЖЕЛЕЗНИЦА ОЧИМА ДЕЦЕ“-Конкурсна тема 

  Учесници ( послати ликовни радови на конкурс): 

 5/2-Ђокић Андријана(2 ликовна рада),Симић Александра 

 7/1-Младеновић Јована 

.-„СТОП НАСИЉУ-РУКЕ ПРИЈАТЕЉСТВА“(заједничка изложба ликовних и 

литерарних радова ученика од 5-ог до 8-ог разреда. 

 Награђени ликовни радови: 

место-Радаковић Даница 5/2 

место-Марија Рајковић5/1 

место-Марија Несторовска7/2,Андријана Ђокић5/2 

-ЈЕСЕН-Пејзаж,мртва природа-Цртање по посматрању 

-Јесења изложба 

ДЕЦЕМБАР: 

 

-22.12.2017.год.-СМОТРА:''СВЕ БОЈЕ ЗНАЊА'' на тему „ЕВРОПА“(ученици су 

радили заставе Европских држава)-изложба ликовних радова  у холу школе 

Учесници:5р. и 7р. 

-У сусрет Новој 2018. Години – школска изложба, декорација школског простора.  

ЈАНУАР :  

-27.01.2018.год.-СЦЕНОГРАФИЈА ЗА СВЕТОСАВСКУ АКАДЕМИЈУ-школска 

изложба – Конкурсна тема „СВЕТИ САВА“(од петог до осмог разреда и. од првог до 

четвртог разреда). 
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Награђени ликовни радови: од првог до четвртог разреда:  

1 место-Ема Спасовић 2/4 

2 место-Јована Јовановић 3/4 

3 место-Јевремовић Милена 1/2 

Награђени ликовни радови: од петог до осмог разреда: 

1 место-Мина Рајковић 5/2 

2 место-Марија Несторовскa 7/2 

3 место-Марија Рајковић 5/1,Лола Пауновић 5/2, Комбиновано одељење ученика са 

тешкоћама у развоју(5р.,6р.,7р.,8р.) 

-ДРЖАВНИ ГРБ СРБИЈЕ-За дан државности,припрема            

ФЕБРУАР: 

-15.02.2018.год.-СРЕТЕЊЕ-Дан државности и дан војске Србије-школска изложба 

Учесници:5р. и 7р. 

МАРТ: 

-08.03.2018.год.-8-И МАРТ ДАН ЖЕНА-школска изложба 

Учесници:5р. и 7р. 

-Тематско сликање 

-Изложба у холу школе 

АПРИЛ : 

-Тематско сликање 

.-КРВ ЖИВОТ ЗНАЧИ-Конкурсна тема 

Учесници(послати ликовни радови): 

5/1-Марија Рајковић,Наталија Рајчић 

7/1-Љубица Милорадовић 

7/3-Мина Митић,Милош Ранђеловић,Миљана Младеновић,Николина Стојимировић 

-24.04.2018.г.-Израда сценографије за ФЕСТИВАЛ МЛАДИХ 

МАЈ: 

-18.05.2018.год.-Израда сценографије поводом дана школе,школска изложба 

-„У ЗДРАВОЈ  ПОРОДИЦИ  ЗДРАВИ  ЗУБИ“-У сарадњи са школским зубаром 

ученици 5-ог и 7-ог р. су израдили ликовне радове на задату тему,радови ће бити 

изложени у Пожаревачком дому ѕдравља 

ЈУН: 

-Анализа рада ликовне секције                                                                      

 

Реализатор секције: Ђурић Ерол, наставник ликовне културе 

 

6. Секција шпанског језика 

Секција шпанског језика, који су у школској 2017/2018. години изучавали ученици 

петог, шестог и осмог разреда, бројила је укупно двадесет и пет ученика.  

Евиденција о садржају рада секције налази се у Дневнику осталих облика образовно-

васпитног рада у основној школи на страни 65. У току школске године одржано је 

укупно 35 часова секције.  

Секција је радила на основу унапред утврђеног плана и програма рада.  

 

Реализатор секције:Татјана Дешић, професор шпанског језика и књижевности  

 

7. Биолошка секција 

Биолошку секцију школске 2017-2018. године водиле су наставнице биологије Биљана 

Дамњановић и Славица Филиповић. У раду секције учествовали су ученици од петог 

до осмог разреда. Чланови секције редовно су учествовали у одржавању биолошког 
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кабинета, школског хола и дворишта. Израђено је доста паноа на тему екологије, 

здравља и културе живљења, као и различитих биолошких садржаја. 

Обележени су многи значајни датуми и пропраћене многе манифестације, као што су: 

„Дан пешачења“ на Чачалици,  „Ноћ истраживача“, „Дан здраве хране“, у оквиру 

„Дечије недеље“ одржан је огледни час на Чачалици, под називом – Наука о природи, 

„Дан отворених врата“, када су нашу школу посетили предшколци вртића „Бамби“ и  

„Пчелица“, Смотра "Све боје знања", на тему Европа, „Дан вода“, „Дан шума“, „Дан 

планете Земље“. 

Ученици су такође, на часовима секције имали занимљиве радионице на којима су 

правили моделе ћелије, биљне и животињске, ћелије бактерија и вирусе, правили 

збирке семена, израђивали хербарски материјал. 

У месецу мају организована је обука из „Прве помоћи“ у организацији Црвеног крста 

Пожаревац. Чланови биолошке секције ишли су на обуку, а почетком јуна је 

организовано такмичење на Тулби, где је наша екипа освојила треће место. 

Ученици биолошке секције су имали „пуне руке посла“. Овом приликом желимо да их 

похвалимо на редовном похађању секције, великом мотивисаношћу и истрајношћу и 

великим обостраним задовољством што смо се дружили и били веома успешни током 

ове школске године. 

 

Реализатори секције Биљана Дамњановић и Славица Филиповић 

 

8. Еколошка секција 

Еколошка  секција у школској 2017/2018 години.  обухватила је ученике шестог, 

седмог и осмог, разреда. На почетку рада секције направљен је списак ученика који су 

чланови секције. Одржано је 36 часова колико је и планирано  годишњим планом 

рада. Ученицима је представљен план и програм рада секције, представљен је и 

међународни програм  Еко школе који се спроводи у нашој школи. Чланови секције 

упознати су са распоредом одржавања еколошке секције.У оквиру рада секције 

изабрана је и еко патрола ученика који су укључени у план рада еко школе. 

На почетку школске године чланови  еколошке секције учествују у организацији и 

отварању Еко парка у предњем делу школског дворишта. Постављене су парковске 

клупе између дрвореда као и табла Еко парк 2017. 

Садржаји програма еколошке секције реализовали  су се се кроз  следеће теме 

којима су обухваћени основни појмови који се односе на животну средину и 

екологију. 

1.Појам и значај екологије и заштите животне средине. 

2.Екологија у нашој школи  

3. Обновљиви и необновљиви ресурси на на планети Земљи 

4.Сарадња са Еко школом (радионице) 

5.Еколошки проблеми у нашем граду у Србији  

6.Заштита планете Земље-озонски омотач 

7.Еколошке слике Пожаервца. 

8.Заштићени природни еколошки објекти у Србији. (Национални паркови.) 

Еколошка секција има за циљ  проширивање знања код ученика  о екологији  и 

активније укључивање ученика у еколошке проблеме школе  као и упознавање са 

различитим начинима заштите животне средине. 

Чланови секције редовно су одржавали своје часове и активно учествовали у свим 

активностима у школи.  Посебну пажњу чланови секције посвећују биљкама и   

зеленилу у школи као  и о цвећу које се налази у школским просторијама. 

   Реализатор секције: Даница Гаралејић, професор географије 
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9. Техничка секција 

Руководилац Техничке секције у школској 2017/2018. години био је предметни 

наставник Техничког и информатичког образовања Драгане  Миливојевић. 

Часови предвиђени за секције реализовани су у потпуности у складу са Наставним 

планом и Годишњим планом рада школе. Ученици који су се определили за учешће у 

техничкој секцији имали су часове једном недељно. Наставни садржај је тако 

конципиран да са ученици на занимљив начин боље упонају област техничких наука, 

како би стекли функционална знања која ће моћи да примене у свакодневном животу.  

Поред тога ученици шестог, седмог и осмог разреда су се припремали и за такмичење 

из Техничког и информатичког образовања. Општинско и Регионално такмичење је 

одржано у Основној школи „Божидар Димитријевић – Козица“, док је Републичко 

такмичење одржано у Вршцу. 

У току рада ученици су правили макете које су користили на такмичењима 

различитих нивоа. 

Реализатор секције:Драгана Миливојевић, професор техничког и информатичког 

образовања 

 

10. Ракетно-моделарска секција 

Руководилац Моделарске секције у школској 2017/2018. години био је предметни 

наставник Техничког и информатичког образовања Драгане  Миливојевић. 

Часови предвиђени за секције реализовани су у потпуности у складу са Наставним 

планом и Годишњим планом рада школе. Ученици који су се определили за учешће у 

техничкој секцији имали су часове једном недељно. Наставни садржај је тако 

конципиран да са ученици на занимљив начин боље упонају област ракетног 

моделарства, као и историјат.  Поред тога ученици петог, седмог и осмог разреда су се 

припремали и за такмичење из Техничког и информатичког образовања из 

дисциплине ракетно моделарство, аутомоделарство, авиомоделарство и 

бродомоделарство. 

Макете које су кориштене за такмичење су склапали на часовима секције, као и 

испаљивање ракета на школском полигону. Општинско и Регионално такмичење је 

одржано у Основној школи „Божидар Димитријевић – Козица“, док је Републичко 

такмичење одржано у Вршцу где су имали учешће Николина Шиндик, ученица 8. 

разреда, Јован Арсић, ученик 8. разреда и Михајло Љубић, ученика 6. разреда.       

Часови секције су одржавани у кабинету за техничко и информатичко образовање као 

и на школском полигону. Обогаћени су савременим аудио-визуелним наставним 

средствима. 

Реализатор секције:Драгана Миливојевић, професор техничког и и нформатичког 

образовања 
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11. Саобраћајна секција 

Руководилац Саобраћајне секције у школској 2017/2018. години био је предметни 

наставник Техничког и информатичког образовања Драгане  Миливојевић у циљ 

подизања безбедности наших ученика у саобраћају.  

      Часови предвиђени за секцију реализовани су у потпуности, у складу са 

Годишњим планом рада, једном недељно у оквиру слободних активности ученика. 

Основни циљеви секције су  

• Усвајање знања о саобраћајним прописима 

• безбедно кретање пешака у саобраћају 

• безбедно кретање бициклиста у саобраћају 

• подизање ниова свести код ученика о важности познавања и поштовања 

правила о безбедности саобраћаја 

• повећање безбедности деце у саобраћају 

• примена знања стечених у школи у свакодневним животним ситуацијама 

Часови секције су одржавани у кабинету за техничко и информатичко образовање као 

и на школском полигону. Обогаћени су савременим аудио-визуелним наставним 

средствима. 

Реализатор секције:Драгана Миливојевић, професор техничког и и нформатичког 

образовања 

 

12. Информатичка секција 

Дигитална писменост представља једну од кључних вештина за живот у 21. 

веку, оруђе за социјалну укљученост и професионални развој. У бројним 

међународним стратешким документима истиче се значај дигиталне писмености за 

целоживотно учење и живот младих у информационом друштву.  Према Европском 

оквиру кључних компетенција, дигитална писменост или дигитална компетенција, 

дефинисана као способност критички промишљеног и безбедног коришћења 

информационо-комуникационих технологија, представља једну од осам кључних 

компетенција за целоживотно учење. Управо због тога што дигитална писменост 

представља сложен концепт који подразумева скуп знања, вештина и понашања која 

се односе на коришћење дигиталних уређаја, она захтева и владање базичним ИКТ 

вештинама које су предуслов за решавање когнитивних задатака у дигиталном 

окружењу. Међутим, техничка знања и вештине нису довољне, јер дигитално писмен 

ученик треба да поседује вештине информационе и комуникационе писмености, 

критичко и креативно коришћење информација и решавање проблема у дигиталном 

окружењу. 

Имајући у виду све ове чињенице, а у циљу подизања нивоа дигиталних 

компетенција наших ученика и пружања подршке индивидуалним интересовањима и 

потребама ученика, у школској 2017/2018. години, у нашој школи успешно је радила 

информатичка секција.  

 Часови предвиђени за секцију, реализовани су у потпуности, у складу са   

годишњим планом рада, једном недељно, у оквиру слободних активности ученика. 

Основни циљеви секције, на којима смо радили са ученицима  у протеклој школској 

години су: 

- оспособљавање ученика за управљање информацијама, безбедну 

комуникацију у дигиталном окружењу, производњу дигиталних  садржаја; 

- оспособљавање ученика за примену ИКТ у свакодневном животу; 

- оспособљавање ученика за постављање резултата свог рада на интернет, ради 

дељења са другима; 
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- оспособљавање ученика за креирање и обликовање текстуалних докумената; 

- оспособљавање ученика за креирање дигиталних слика;  

- унапређење способности ученика да кроз тимски рад и социјалну интеракцију 

стварају и публикују своје радове на интернету; 

- унапређење   способности   ученика   за   самостално   коришћење   

савремених информационо-комуникационих технологија у свакодневном 

животу; 

- истицање предности похађања наше школе; 

- подршка различитим интересовањима ученика; 

- подстицање креативног рада са рачунаром и критичког мишљења; 

- развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу; 

- развијање социјалних вештина и социјалне комуникације (сарађивање, 

вођење, рад у групи); 

- развијање вештине презентовања–излагања.  

 

У школској 2017/2018. години, одржано је укупно 36 часова, а у раду секције 

учествовали су ученици који су показали лично интересовање и жељу да прошире 

знања из информатике и рачунарства. Чланови секције успешно су креирали и 

уредили електронски летопис школе, у коме су наведени сви значајни догађаји из 

живота и рада школе, у школској 2017/2018. години. 

У оквиру информатичке секције вођен је и електронски летопис школе. 

 

Реализатор секције: Драган Грујић, мастер профeсор, педагошки саветник 

 

13. Информатичка секција 

 

Циљ секције је да се ученици упознају са напредним могућностима коришћења 

информатичких алата-превасходно сервиса Интернета.У току рада секције ѕа 

информатику ученици ће упознати са напредним техникама безбедног коришћења 

сервиса Интернета, напредним техникама коришћења броузера, напредним 

коришћењем социјалних мрежа на интернету и напредним начинима публиковања 

дигиталних садржаја на Интернет, прављење туторијала и публиковање. 

Основни задаци секције да ученици примене знања у свакодневном животу и да 

могу да се заштите од опасности на интернету. На почетку школске године ученици 

су упознати са програмом и радом секције, као и са активностима које се спроводе у 

школи и на одабраним сајтовима  

 

Ред.број Наставна тема Садржаји теме 

1. Увод у информатичку 

секцију 

-Упознавање чланова секције са концептом 

рада секције 

 

2. Безбедност на интернету -Основни појмови о безбедности о 

интернету 

-Коришћење лозинки 

-Антивирусни програми 

-Кликни безбедно 

-Сајт за безбедан интернет Свети Сава 
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3. Напредно коришћење 

броузера 

-Основни појмови о броузерима 

-Googlehrome 

-Opera 

-Firefox 

4. Социјалне мреже на 

интернету 

-Социјалне мреже на интернету, основни 

појмови 

-Facebook 

-Instagram 

-Google+ 

-Viber 

-Tweeter 

-My space 

-YouTube 

-Остале друштвене мреже 

-Преваре на друштвеним мрежама 

-Заштита од злоупотреба на друштвеним 

мрежама 

5. Публиковање дигиталних 

садржаја на интернету 

-Публиковање садржаја на интернету – 

основни појмови 

-Блог 

-Публиковање текстуалних докумената 

-Публиковање фотографија 

-Публиковање видео записа 

-Публиковање тонских записа 

-Публиковање презентација 

 

 

6. Израда туторијала -Увод у креирање туторијала 

-Упознавање са Camtasia studio програмом 

-Снимање видео записа 

-Пребацивање презентације у видео запис 

-Снимање екрана 

-Креирање туторијала 

-Публиковање туторијала на сајт школе 

-Публиковање туторијала на YouTube 

 

Реализатор секције: Милић Паулина, наставик информатичког образовања 

 

14. Секција црквено певање 

 

Секција црквеног певања се одвијала према утврђеном распореду. Секција је 

реализована са ученицима седмог разреда . Ученици секције су редовно 

присуствовали часовима. Секција се састојала од упознавања основних техника 

црквеног певања, предвиђених за Свету Литургију.  

Први део септембра је био посвећен првом делу Литургије, такозваном првим 

уласком у Цркву. Долазак на свету Литургију би им био од изузетног значаја да 

научено примене.. 

Део наученог градива су могли да примене на празник Светог Саве. Обновљена 

је са њима „Химна светог Саве“. 
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Пре обележавања Васкрса, деца су упозната са песмом која се пева за на светој 

Литургији „Тропар Васкрсења Христовог“.  На празник другог дана Васкрса деца су 

присуствовала Литургији и то научено чули и подсетили се. Мимо секције којој 

присуствују неколико ученика, када је света Литургија многи ученици верске наставе 

дају учешће. Велики допринос су дали ученици верске наставе за црквену славу цркве 

Светог Николе 21. маја.  

Кад год је епископ браничевски Игњатије служио у Пожаревцу деца су 

присуствовала Литургији, у саборној цркви у Пожаревцу 

Ученици који су ишли на секцију су: 

Стојиловић Јована 73 

Стојадиновић Александра 73 

Петровић Анђела 73 

 

                            Руководилац секције: Сања Илић, вероучитељ 

15. Спортске секције-мали фудбал 

Рад спортске секције у школској 2017/2018. години одвијао се несметано и у 

континуитету током читаве школске године. Спортском секцијом обухваћен је 

колективни спорт – мали фудбал. Током године одржано је 18 часова. Спортску 

секцију похађало је 12 ученика наше школе. Рад  спортске секције резултирао је 

постигнућем ученика на такмичењу – општински ниво, треће место. План за будућност 

рада спортске секције огледа се у постизању још бољих резултата на такмичењима.  

                                                                                             Реализатор секције:                                                                                                      

Синиша Станојевић, наставник физичког васпитања 

 

16. Рецитатаорска секција 

 У реализацији активности рецитаторске секције учествовали су ученици V/1, 

V/2 и V/3 разреда. Руководилац секције за школску 2017/2018. годину био је 

Александар Дукић. Број одржаних часова је тридесет и шест, колико је планом и 

утврђено.  

Најангажованији ученици у раду секције били су:  

Јована Васић,  

Лана Василијевић,  

Павле Живковић, 

Стефан Јовановић, 

Немања Јаблановић 

Никола Спасојевић и 

Андреј Ђурић. 

Ученици рецитаторске секције показали су своја знања, вештине и таленте на 

следећим манифестацијама: 

 

22. 12. 2017. године на смотри Све боје знања, Павле Живковић, Немања 

Јаблановић, Стефан Јовановић, Никола Спасојевић и Лана Василијевић извели су 

драмски приказ под називом Европско наслеђе херојства. 

27. 01. 2018. године, за Дан духовности, Павле Живковић, ученик V/1 

припремио је драмски монолог о одласку Светога Саве из двора, под називом У ноћи 

одлуке. 

11.03. 2018.у Дому културе у Пожаревцу унадметању у писању и казивању 

својих стихова под називом Песниче, покажи се, учествовали су следећи ученици:  
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Андријана Ђокић, ученица V/1 са песмом Оглас мачка Тоше 

Марија Рајковић, ученица V/1 са песмом Јесен 

Анђела Стојићевић, ученица V/1 са песмом Слатикиши 

Лана Василијевић, ученица V/3 са песмом Љубав, вера, нада 

Немања Јаблановић, ученик V/3 са песмом Чедо својој мајци одговара 

Песме Андријане Ђокић и Лане Василијевић су објављене у књизи Сто младих 

талената у издању Српске куће у Пожаревцу.  

На школском такмичењу у уметничком казивању учествовали су следећи ученици: 

Јована Васић, ученица V/2 са песмом Дечак са златом липе у коси од Добрице Ерића 

Павле Живковић, ученик V/1 са песмом Свашта умем од Мирослава Антића 

Немања Јаблановић, ученик V/3 са песмом Како се пишу песме од Бранислава 

Црнчевића 

Лана Василијевић, ученица V/3 са песмом Мораш да пазиш од Љубивоја Ршумовића 

 

20. 05. 2018. године, поводом Дана школе у казивању епске народне песме Ропство 

Јанковић Стојана, учествовали су следећи ученици: Јована Васић, Лана Василијевић, 

Павле Живковић, Стефан Јовановић и, у улози гуслара Андреј Ђурић 

 

24. 05. 2018. године, су, на Фестивалској приредби, ученици рецитаторске секције 

припремили скеч под називом Стилска коректура. У скечу су учествовали: Андреј 

Ђурић, Немања Јаблановић и Павле Живковић. 

 

                             Реализатор секције: Александар Дукић, професор српског језика 

 

17. Стари занати 

 

У уторак, 05.06. 2018. године, у организацији педагога школе, у Основној школи  

„ Свети Сава“ у Пожаревцу, организована је друга Дечија пијаца за ученике 1. – 7. 

разреда. То је , уједно, завршна активност Еразмус + пројекта „Културнатрадиција у 

савременомдобу“ , којисеспроводи у Основнојшколи "СветиСава" у 

Пожаревцутокомшколске 2017/18. године. 

 Циљеви пројекта јесу истраживање улоге националних култура и традиција у 

свету који је мултикултуралан, динамичан, дигитализован и којисесталномења, као и 

проучавање нових метода учења и подучавања. Пројекат је подржан од стране 

програма Европске комисије за образовање– „Еразмус +“ и Фондације „Темпус“. 

Обухватио је одлазак на мобилност Оливере Илић, наставнице енглеског језика у 

Ирску, Маргарете Секуловић, директорке и Слађане Којић, библиотекарке у Румунију 

и Светлане Спасић, педагога  у Италију , како би се путем обука и на примерима 

других школа упознали са новим методама подучавања и примерима добре праксе 

неговања културе и традиције у добу у коме живимо. 

На пијаци су се продавале, куповале, размењивале и поклањале играчке, књиге, 

лектира,  школски прибор, друштвене игре, часописи , дечје рукотворине и сличне 

ствари, по симболичним ценама. 

Купци су били њихови вршњаци али и наставници и посетиоци школе: пијацу су 

посетили бројни гости: деца из предшколске установе са својим васпитачима, али и 

родитељи ученика, баке и деке. Они су се са децом цењкали и на крају плаћали колико 

су млади продавци тражили, одлазећи уз осмех од дечијих тезги. Многобројни 

посетиоци уживали су у игри купаца и продаваца. Продавци су брижно стављали 

новац у џепове јакни и захваљивали се купцима. 

Деца су се лепо дружила и забављала а неки су се похвалили и зарадом. 
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Циљ ове манифестације је да се сачува дух старих пијаца, али и да деца зараде 

џепарац и успут науче да цене своје ствари, схватају вредност новца и развијају радне 

навике. 

Пијаца је имала и хуманитарни карактер. Активисти „ Еко школе“, 

прикупљали су текстил који су предали компанији „C&A“. Он ће бити рециклиран и 

употребљен за израду дечјих играчака.  

 

 Светлана Спасић,педагог,педагошки саветник 

 

Хор старијих разреда 

 
Хор старијих разреда је имао 46 чланица евидентираних од  48-51 стране, а часови су  

записани на 83. и 84. страни Дневника осталих облика образовно-васпитног рада. Као 

вокалне солисткиње су се истакле Тијана Живановић и Софија Миленковић, а као 

инструменталисти Марија Цакић, Јована Станојевић и Ања Миливојевић. Значајни 

наступи хора у школској 2017/18. години су: 

14. 12. 2017. Завршна манифестација поводом пројекта Научимо декупаж 

14. 12. 2017. Вече етно песама у ОШ ,, Краљ Александар I’’ у оквиру манифестације 

Краљевски дани 

22.12. 2017. Школска смотра – Све боје знања – тема Европа 

26.12.2017. Хуманитарни концерт  Кола српских сестара 

27.01.2018. Светосавска академија 

20. 04.2018. Дан планете земље 

24. 04. 2018. Фестивал младих 2018. 

18.05. 2018. Свечана академија поводом дана школе 

Диригент хора,  

Весна Миленковић, спец.проф. 

 

8.6. РЕЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

У школској 2017/18. години тим се састајао једном у два месеца и укупно је било пет 

састанака.  

Програм професионалне оријентације се реализовао на часовима одељењског 

старешине у седмом и осмом разреду, по Програму Професионалне оријентације за 

основну школу. Поред тога, у школи су реализоване следеће активности које су за 

циљ имале да се ученицима представи свет рада, занимања и даљег школовања, као и 

да се код њих развијају способности о доношењу одлуке о избору будуће школе и 

занимања: 

У месецу септембру, ученици наше школе су учествовали у манифестацији „Ноћ 

истраживача“, под темом „Сваки занат је златан“. Централна манифестација је 

одржана у Београду, а имали смо и поставку старих заната и на штанду у Пожаревцу. 

У октобру, ученици осмог разреда су се на екскурзији, приликом посете Старом двору 

у Суботици, упознали са радом посланика, а приликом посете Карловачкој гимназији 

упознали су се са овом школом, начином функционисања, смеровима, условима 

уписа, као и са условима посла ученика водича који воде туристичке туре по школи. 

Ученици су у марту имали прилике да се упознају са војним позивом у касарни 

„Генерал Павле Јуришић Штрум“. Ту им је на веома исцрпној презентацији 

представљена Средња стручна војна школа и Војна гимназија, као и могућност 

запослења у Војсци Републике Србије. У Центру за културу Пожаревац ученици 
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осмог разреда су имали прилике да присуствују промоцији војног позива у 

реализацији Министарства одбране Републике Србије. 

 У мају ученици шестог разреда узели су учешће на Међународном фестивалу дечијег 

филма, где су освојили прву награду. 

Такође у мају месецу је одржана Конференција „Нове технологије у образовању“ у 

београду. Ученици седмог разреда имали су прилике да посете радионице које се баве 

новим технологијама, нарочито роботика. 

У јуну је одржана „Дечија пијаца“, где су ученици од првог до седмог разреда, 

продавали готове или прављене предмете. 

Ученицима осмог разреда су такође представљене све средње школе из Пожаревца и 

Костолца и то посетама и резентацијама ученика и професора средњих школа нашој 

школи, посетама наших ученика средњим школама, као и на „Сајму образовања“ који 

је одржан у „Центру за културу“ Пожаревац. 

 

Интензивно се радило са ученицима на оснаживању о избору будућих занимања. 

Резултат је да су се наши ученици уписали у првом уписном року у средње школе. 

 

Координатор: Славица Филиповић 

8.7. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

Тим за реализацију програма здравствене заштите, за школску годину 

2017/18.чине следећи чланови:  

1. Биљана Дамњановић,  професор биологије, координатор тима  

2. Слађана Благојевић, наставник разредне наставе 

3. Синиша Станојевић, наставник физичког васпитања 

4. СашаМиловановић,професорфизичкогваспитања 

5. Јелка Вучинић, професор енглеског језика 

6. Ивана Буљевић, професор биологије 

7. Душан Радовановић, професор биологије 

8. Слободанка Ребрача, професор разредне наставе 

9. Сузана Петровић, професор разредне наставе 

10. Марина Стојиловић, професор разредне наставе 

 

У токушколске2017/18.годинеодржано је укупно 6 састанака тима за 

здравствену заштиту. Наставнициразредненаставе, наставницибиологије и 

физичкогваспитањанасвојимредовнимчасовимаилиодељенскестарешиненачасовимаод

ењенскогстарешине, спроводилисуконтинуиран и 

систематскирадсадецомрадинеговањаздравихстиловаживота. Свакодневно су 

спровођене и хигијенско- санитарне мере, при чему су ученицима обезбеђени 

неопходни хигијенски услови у школи и школском дворишту, школској кухињи и 

трпезарији. 

У току септембра 2017. године, одржани су редовни систематски 

стоматолошки прегледи ученика 1. и 5. разреда, код школског стоматолога.  

16. септембра 2017. године, организован је „Дан пешачења“, у оквиру кога су 

учествовали и ученици петог разреда наше школе. Старт и циљ стаза је био различит, 

према дужини стаза. Наши ученици су изабрали сразу која је имала за старт и циљ 

Еколошки дом на Чачалици, а стаза је водила до Милиних вода, познатог изворишта 

пијаће воде који се налази изнад Тулбе. Ученици су у пратњи наставника физичког 

васпитања Синише Станојевића, наставнице хемије Јелене Станојевић, наставнице 
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биологије Биљане Дамњановић, водича испред удружења „Љубитељи Чачалице“, 

организовано прешли стазу. Прављене су две паузе: на самом изворишту Милиних 

вода, где су ученици слушали једну причу о историји овог изворишта, које је 

постојало и у време Римског царства, и испред летњег кампа Црвеног крста на Тулби, 

где су се ученици освежили уз чај.  

У оквиру Дечје недеље, Одбор за екологију и образовање Еколошког друштва 

„Пријатељи Чачалице“, организовао је по други пут, 4. октобра 2017. године, 

радионицу за ученике основних школа под називом „Наука о природи“. Програм је 

реализован на спомен- парку Чачалица, испред Еколошког дома, у међусмени. 

Учесници наше школе су били ученици  старијих разреда са својим предметним 

наставницима (математика- Јелена Марковић, биологија- Славица Филиповић и 

Биљана Дамњановић, хемија- Јелена Станојевић и техничко и информатичко 

образовање- Драгана Миливојевић) као актери програма (Душан Милановић, 

Катарина Видуљевић, Нина Денић, Михајло Љубић, Анђела Арсић, Јован Арсић и 

Николина Шиндик (8 разред), Теодора Дамњановић, Анђела Стојићевић, Лола 

Пауновић, Даница Радаковић, Немања Јаблановић и Стефан Косијер (5 разред),и 

ученици 3. разреда са својим учитељицама (Славица Милановић и Марина 

Стојиловић) као посетиоци. Наша тема у оквиру радионице је била „Круг“, где су 

ученици кроз интерактивну наставу дочарали и презентовали круг кроз више 

предмета: математику, биологију, хемију и техничко и информаричко образовање. У 

суботу 7. октобра, у оквиру спортских активности и игара у природи, на Чачалици је 

оганизован такмичарски дан.Група ученика, 6.- 8. разреда, заједно са наставником  

физичког васпитања, СашомМиловановић, учествовала је на такмичењу у разним 

спортским надметањима. 

17. октобра 2017.године, одржанајеизложба „Здравехране“ у ОШ „Краљ 

Александар I“поводоммеђународногданаздравехранекојисетрадиционалнообележава 

16. октобра. На изложбисуприсуствовали и ученици наше школе са наставницом 

биологијеСлавицомФилиповић. Наставнициразредненаставеинаставница енглеског 

језика Јелка Вучинић, заједносаученицимаод 1. до 8. разреда спремили су креативну 

изложбу здравих намирница.. Наовојизложбиучествовалесу 

идругешколеизБраничевскогокруга.Послеприредбеодржаноје и 

стручнопредавањедрСашеДражиловићнатемуздравехранеи правилнеисхране. 

Ученици из подручних одељења Ћириковца, Дан здраве хране, обележили су 

изложбом фигура направљеним од воћа и поврћа. 

18. октобра 2017. године, у просторијама наше школе, одржано је предавање 

„Заштита младих од болести зависности“, за ученике седмог разреда, у сарадњи са 

психологом Дома здравља Пожаревац. 

Традиционално су одржани јесењи турнири кошарке и рукомета за ученике 8. 

разреда 

20. новембра, у Дому културе, одржана је представа „Маша и медвед“. 

Уместо новца, цена улазнице је била 5 празних лименки. Реализатори организације су 

били Удружење „Љубитељи Чачалице“ у сарадњи са Домом културе и основним 

школама и наставницом географије Даницом Герелајић и наставницом биологије 

Биљаном Дамњановић. Наша школа је као Еко школа обавила прикупљање лименки, 

што је за циљ имало смањење рециклажног отпада. 

13. децембра 2017. године, у нашој школи, одржано је предавање на тему 

„Здрави стилови живота“, за ученике 5. и 6. разреда. Предавање је одржао 

дрДејанМиленковић, педијатар из Школског диспанзера Дома здравља Пожаревац. 

Поводом међународног „Дана вода“, 21. марта, на симболичан начин , 

окречена је чесма испред школског дворишта уз помоћ ваннаставног особља школе, а 
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представници удружења „Љубитељи Чачалице“, поклонили су саднице ружа, које су 

ученици 6. разреда уз помоћ наставнице географије Данице Герелајић, посадили у 

дворишту школе, поред чесме.  

„Дан шума“, 22. март, обележен је садњом дрвећа липе у школи у Пожаревцу 

и у подручној школи у Ћириковцу. Саднице је обезбедило удржење „Љубитељи 

Чачалице“. 

18. априла 2018. године одржано је предавање за ученике 5. и 6. разреда у 

мултимедијалној учионици наше школе, на тему „Превенција и рано откривање 

насиља, злостављања и занемаривања.“ Предавање је реализовао социјални радник 

Дома здравља Пожаревац. 

20. априла 2018. године, у нашој школи одржана је Академија поводом 

обележавања Дана планете Земље, који се традиционално обележава 22. априла. Тема 

је била „Отпад: сировина или смеће“. Ученици наше школе заједно са другим 

основним школама наше општине и општине Костолац, направили су изложбу дечјих 

радова, шта све може да се направи од рециклажног материјала. Свака школа је на 

симболичан начин прикупила празне лименке, које смо ми, као Еко школа, 

прикупили. Наша школа је приредила пригодан програм за све госте и увеличала овај 

посебан дан. Академија је реализована у сарадњи са Удружењем „Љубитељи 

Чачалице“. Гост ове манифестације је био и представник Министарства екологије и 

заштите животне средине, Иван Карић, Удружење пчелара и предшколци из вртића 

Пчелица. Наша школа је на симболичан начин уручила ОШ „Доситеј Обрадовић“ еко- 

заставицу, чиме је она постала једна од чланица Еко- школа.  

Током априла и маја, 2018. године спроведен је редован систематски преглед 

ученика 1. и 5.разреда у школском диспанзеру Дома здравља Пожаревац, а за ученике 

8. разреда систематски преглед за упис у средње школе. У том периоду спроведено је 

и вакцинисање деце поменутих узраста, који су били невакцинисани. За све ученике 

који су ишли на вишедневне ексурзије, као и за ученике који су имали рекреативну 

наставу, одганизован је лекарски преглед пре одласка на исте. 

У току маја 2018. године, 15 ученика седмог разреда са наставницом 

биологије Славицом Филиповић, похађало је бесплатну обуку из Прве помоћи (12 

часова), у оквиру које су ученици стекли основна теоријска и практична знања у 

пружању прве помоћи. Предавања су се одржавала у Кабинету за прву помоћ Црвеног 

крста Пожаревац. Након завршетка обуке ученицима су додељена уверења о 

завршеном основном курсу из прве помоћи. Обучени ученицу су представљали нашу 

школу на градском такмичењу из Прве помоћи, које се одржало 1. јуна 2018. године у 

кампу Црвеног крста Пожаревац на Тулби. Наша школа је заузела 3. место. 

30. маја, одржано је предавање на тему „Заштита репродуктивног здравња 

младих“ за ученике 6. и 7. разреда, а исто предавање за ученике 8. разреда,одржано је 

15. новембра. Предавање је реализовала др Душица Рајчић, гинеколог у 

Саветовалишту за младе, уз асистенцију медицинске сестре Славице Живојиновић из 

Дома здравља Пожаревац.   

Крајем маја спроведен је систематски преглед код физијатра у болници, за 

ученике 3. разреда. У том периоду, одганизовани су и пролећни турнири фудбала за 

све узрасте и турнир одбојке за осмаке. 

Као и сваке године, организован је крос РТС-а у школском дворишту, за све 

ученике од 1.-8. разреда. Најбољим ученицима уручене су диполме за постигнуте 

резултате. 

 

Координатор тима 

Биљана Дамњановић 
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8.8. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

     Носиоци активности програма социјалне заштите у школској 2017/2018. години су 

чланови Тима за реализацију програма социјалне заштите у саставу: 
 
➢ Јасмина Крајић, професор разредне наставе, координатор 

➢ Славица Стојановић, професор разредне наставе 

➢ Марина Стоилков, професор разредне наставе 

➢ Весна Чепкеновић, наставник математике 

➢ Светлана Гојак, наставник математике 

➢ Невена Јацић, мастер физикохемичар 

➢ Светлана Спасић, педагог 
 
➢ Гордана Митић, дипломирани дефектолог 

➢ Душица Ковачевић, андрагошки асистент  

 
   У реализацији програма социјалне заштите ученика су учествовали: директор 

школе, секретар школе, педагог, одељенске старешине свих актива, ученички 

парламент, као и ученици школе и школски полицајац; стручни сарадници Центра за 

социјални рад и Црвеног крста, као и градска управа. 

     Опсервација и идентификација ученика са одређеним социјалним проблемима у 

школи се одвијала свакодневно, а програм је реализован низом активности: пружање 

помоћи ученицима са поремећајима у понашању и са евидентираним прекршајима; 

пружање помоћи васпитно-запуштеним или угроженим ученицима, односно онима 

који долазе из дефицијентних породица и породица са проблематичним односима; 

утврђивање социо-економског статуса родитеља; упућивање родитеља на начин 

остваривања права социјалне заштите; посредовање у остваривању права на 

материјалну помоћ; организовање хуманитарних акција. 

     Све реализоване активности су спроведене селективно и континуирано, а на основу 

спроведене анкете и израђене социјалне карте школе (Породични и социо-економски 

подаци о ученицима). Кроз сарадњу са родитељима ученика из осетљивих група, 

њихово праћење адаптације и пружање подршке деци и родитељима, реализоване су 

многе планиране активности. 

Помоћ најугроженијим породицама, односно ученицима од стране школе је остварена 

у виду: бесплатне ужине, екскурзије, посете позоришним и биоскопским представама, 

обезбеђивање уџбеника из школске библиотеке, као и прикупљање ученичког 

прибора, играчака... Кроз часове одељенских заједница, разговорима и реализованим 

радионицама, формирани су ставови код ученика о неприхватљивости свих видова 

насиља у школи и ван ње, као и развијање толеранције, разумевања и прихватања 

различитости. 

 

Координатор: Јасмина Крајић, професор разредне наставе 
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8.9. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Садржаји васпитања и образовања у области заштите и унапређивања животне 

средине, прожимају садржаје већине наставних области. Заштита животне средине 

има за циљ стицање знања о природним, друштвеним, привредним и техничким 

појавама и токовима који преображавају, обогаћују или угрожавају животну средину. 

Из образовних циљева произилази васпитна усмереност, која се огледа у формирању 

културног односа младих према природи у целини, односно њиховог свесног односа 

према природним ресурсима и живом свету у целини. 

Васпитни задаци овог програма су: 

Развијање позитивног односа према природи и природом и радом створеним  

вредностима; 

Стицање знања о биолошким,  физичко-хемијским, историјско-географским и 

техничким обележјима природе и насељене средине; 

Стицање знања и правилан однос према уређењу школе, насеља, неговању паркова, 

одржавању школског  дворишта и одржавању спомен обележја. 

Циљеви и задаци програма заштите животне средине, поред одељењских старешина, 

предметних наставника, руководилаца секција, стручних сарадника и сарадника 

вршњачког тима, укључени су и спољњи сарадници из општинских организација. 

У току школске 2017/2018. године је реализован низ активности предвиђених 

Акционим планом: Обележавање Дечје недеље и Дана здраве хране(предавања, 

изложбе, посете); _Упознавање ученика са значајем озона и његовом заштитом 

(презентација); Обележавање 1.децембра- Светског дана борбе против 

сиде(предавања, сарадња са омладином Јазаса); Обележавање Светског дана флоре и 

фауне, Светског дана воде и заштита од загађења(презентације, израде постера, 

тематски дан); Обележавање Светског дана здравља и Светског дана планете 

Земље(сређивање школске околине и дворишта, посета парку Чачалица); 

Обележавање Светског дана борбе против дуванског дима и пушења( предавање, 

израда постера и плаката); Обележавање Светског дана заштите животне 

средине(предавање, израда постера) и друге активности везане за заштиту животне 

средине. 

Чланови Тима за реализацију програма заштите животне средине су: Драгана Илић, 

наставник разредне наставе; Слађана Благојевић, наставник разредне наставе; Јелка 

Вучинић, профессор енглеског језика у млађим разредима; Даница Гаралејић, 

профессор географије; Биљана Дамњановић, профессор биологије; Славица 

Филиповић, профессор биологије; Иван Караџић, профессор географије; Слободан 

Микшић, профессор географије; Душан Радовановић, профессор биологије. 

 

           Координатор, Мирјана Стојиловић, профессор разредне наставе 

8.10. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ 

ЗАЈЕДНИЦОМ 

   Друштвена функција школе, остваривала се афирмацијом рада и активности 

реализованих у школи, кроз узајамну повезаност са локалном средином. Повезивање 

школе и друштвене средине огледа се у упознавању проблематике развоја локалне 

средине, месних заједница и ширег градског подручја, у циљу унапређивања 

животних и радних услова и отклањања уочених проблема. Истовремено је сарaдања 
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остваривана и у правцу решавања просторних, материјалних и других проблема 

школе. 

Сарадња са локалном заједницом представља подршку целокупном образовно-

васпитном процесу у школи и остваривана је кроз низ различитих активности у току 

претходнe школске године. 

Сарадња се односи, у првом реду, на сарадању са градском управом Града Пожаревца, 

кроз финансирање рада школе средствима буџета (материјални трошкови, трошкови 

превоза запослених и ученика, јубиларне награде, стручно усавршавање, награђивање 

ученика, такмичења ученика, инвестициона улагања...), као и спровођењем низа 

заједничких акција, манифестација, културних, спортских, историјских, еколошких.. 

догађаја, пројеката...  

Редовно обавештавање и одржавање заједничких састанака у зависности од актуелне 

проблематике са чланом Градског већа задуженим за просвету, Весном Пејић, 

допринело је добром функционисању институција образовања у нашем граду. 

Сарадња са друштвеном средином у ужем смислу огледа се у сарадњи са Саветом 

родитеља и Школским одбором. Треба истаћи и сарадњу са Месним заједницама 

„Радна мала“, „Сопот“ , „Булевар“ и Ћириковац. 

Везу са Министарством просвете, науке и технолошког развоја,школа је и у протеклој 

школској години остваривала преко Школске управе Пожаревац, при чему је 

испољена одлична сарадња, са запосленима и начелником, Велишом Јоксимовићем. 

Одлична сарадња оставрена је и са просветним инспектором Дејаном Илићем. 

У протеклој школској години врло плодна сарадња школе остварена је  са Казнено-

поправним заводом за жене у Пожаревцу и за мушкарце у Забели, кроз организацију 

наставе за  полазнике који се налазе на одслужењу казне затвора, што нашу школу и 

КПЗ сврстава међу прве установе у Србији које реализују овај вид образовања на 

поменути начин. 

Сарадња са локалном самоуправом, подразумева сарадњу са институцијама и 

организацијама на територији града: 

основним и средњим школама (такмичења, турнири,  ликовне колоније,  упис ученика 

у средњу школу, рад у оквиру Актива директора, кадровска питања...); 

предшколском установом „Љубица Вребалов“  

Полицијском управом (акције“Безбедност деце у саобраћају“програм „основи 

безбедности деце“ , „Трговина људима“, преглед аутобуса пре путовања ученика, 

пројекат „Школски полицајац-пријатељ деце“, решавање конфликтних ситуација...); 

Црвеним крстом (хуманитарне акције, пријем првака у подмладак ЦК, учешће на 

конкурсима „Крв живот значи“,учешће у пројекту „Сигурније школе-отпорнија 

заједница“); 

Центром за социјални рад (социјална помоћ, бесплатни уџбеници, хранитељске 

породице, старатељства..); 

Здравственим центром (редовни систематски прегледи и вакцинација ученика, 

издавање здравствених листова пре ексурзија и наставе у природи, оправдавање 

часова, предавања патронажне службе, стоматолошка заштита, предавања лекара 

специјалиста у сарадњи са Саветовалиштем за младе, издавање лекарских уверења за 

упис у средње школе,здарвствена комисија...);  

Заводом за јавно здравље (контрола намирница које се користе у ђачкој кухињи, 

контрола брисева из школске кухиње, издавање санитарних књижица, дератизација и 

дезинсекција, контрола воде за пиће, организација Дана здраве хране); 

Центром за културу Пожаревац (организација биоскопских и позоришних представа, 

коришћење сале приликом јавног наступа у оквиру Фестивала младих и извођења 

драмских представа  без накнаде); 
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Народном библиотеком „Илија М. Петровић“ (радионице за ученике, изнајмљивање 

књига, књижевне вечери, конкурси, учлањење првака, колективно учлањење 

запослених, донирање великог броја књига за школску библиотеку) 

Народним музејем (посете ученика); 

Историјским архивом (посета изложбама, Дан отворених врата) 

Галеријом Милене Павловић Барили (ликовне колоније, посете ученика, учешће у 

обележавању рођендана сликарке); 

Спортским центром (такмичење у пливању, мини рукомет, игрице без граница, 

спортска такмичења); 

Осигуравајућим друштвима (осигурање ученика, запослених и имовине, донације); 

Туристичким агенцијама (превоз ученика, организација екскурзија и наставе у 

природи); 

Црквом (предлог вероучитеља за реализацију наставе православни катихисиз, резање 

славског колача..); 

Штампаријама, посебно треба истаћи „Ситограф РМ“ (штампање тестова, плаката, 

публикација, часописа) 

Стручним друштвима (организација такмичења, стручне трибине, семинари, акције); 

Невладиним организацијама(акције, манифестације, конкурси, колоније, кампови..); 

Културно-просветном заједницом (такмичење у уметничком казивању, Фестивал 

младих, драмско вече) 

Удружењем Словенаца из Пожаревца (остваривање међународне сарадње и посета 

драмске секције школе школи „Леон Штукељ“ из Марибора учешћем на драмској 

смотри „Са позорнице на позорницу“)  

Еколошким удружењима (акције, манифестације, конкурси, обележавање Дана 

планете Земље); 

Јавним предузећима (пружање услуга санабдевања електричном енергијом, 

грејања,снабдевање водом, комуналне услуге, телекомуникационе услуге...), 

организацијама и институцијама (сарадња у зависности од актуелне проблематике); 

Медијима (редовно извештавање о свим актуелним догађајима у школи)-локане радио 

и телевизијске станице, радио Пожаревац, Хит радио, Реч народа, Нова реч, као и 

друге телевизијске станице) 

Коло српских сестара-пројекат народне традиције  „Плава птица“ 

Школа је према потреби сарађивала и са другим организацијам и инстутицајама 

(Удружење пензионера, приватне фирме и агенције, угоститељски и трговински 

објекти,спорски клубови и многи други). 

Посебно треба истаћи остварену међународну сарадњу са основном школом „Рошија“ 

из истоименог места, које се налази у близини грд Сибиуа, у Трансилванији 

Све активности предвиђене Акционим планом успешно су реализоване.Реализовано је 

и много активности које нису планиране, али су актуелни догађаји и дешавања 

наметали потребу за њиховим спровођењем Све реализовано поменуто је на 

страницма овог Извештаја. 

 

 

Септембар, Октобар 

Свечани пријем првака 

„Безбедност деце у саобраћају“ у сарадњи са Полицијском управом и  Црвеним 

крстом 

Градско такмичење у пливању, Спортски центар 

Дечја недеља, Пријатељи деце 

Октобар-месец правилне исхране, Завод за јавно здравље 
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Пријему подмладак Црвеног крста, Црвени крст 

Учлањење првака у библиотеку ,Градска библиотека 

Дан ослобођења Ћириковца, 12. октобар, Месна заједница Ћириковац 

Дан ослобођења Пожаревца,15. октобар, Град Пожаревац 

Реализација пројекта „Културна традиција у савременом добу“-мобилност у Румунији 

Новембар 

Дан просветних радника, 8. новембар (награђена Славица Стојановић), град 

Пожаревац 

Систематски прегледи ученика и вакцинација, Здравствени центар 

Децембар,Јануар 

1. децембар-светски дан борбе против АИДС-а, омладина ЈАЗАСА 

Смотра „Све боје знања“-Европа; родитељи, ученици, локлана заједница 

Дан духовности-Свети Сава, Црква 

Подела ђачких књижица, родитељски састанци 

Фебруар 

Међународна сарадња са Словенијом-учешће драмске секције на смотри „Са 

позорнице на позорницу“ у Марибору 

Дан државности, Градска управа 

Март,Април 

Ускршњи празници, Друштво учитеља 

Еколошке акције, Еколошко друштво 

Такмичења ученика, основне школе града Пожаревца и Браничевског округа 

Позоришне и биоскопске представе, Центар за културу 

Мај, Јун 

Дан школе, 19. мај 

Фестивал младих, Центар за културу 

Драмско вече „машин мир“, Центар за културу 

Путовања ученика, Туристичке агенције, Полицијска управа, Школски диспанзер 

Завршни испит за ученике и полазнике, Школска управа, средње школе, КПЗ Забела 

Подела сведочанстава и ђачких књижица, крај школске године 

 

      Сви чланови Тима, дали су свој допринос у успешној реализацији програма 

сарадње са локалном заједницом: Јована Јанковић, дипломирани правник, секретар 

школе; 

Драган Грујић, помоћник директора; Биљана Благојевић, професор разредне наставе;  

Сања Илић, вероучитељ; Душица Ковачевић, андрагошки асистент;Марина Стоилков, 

професор разредне наставе;Мирјана Стојиловић, професор разредне наставе;Слађана 

Којић,библиотекар и Јасна Јанковић, професор разредне наставе. 

   

Координатор:Маргарета Секуловић, директор школе 

 

8.11. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

Програми у области сарадње са породицом усмерени су пре свега на јачање 

родитељске компетенције и имају социо-едукативни и саветодавни карактер. Сарадња 

са породицом одвијаће се плански и систематски током целе године укључујући 

породице у планирање, реализацијуи евалуацију те сарадње. Овакав облик сарадње је 

веома сложен и динамичан процес који зависи од креирања заједничког става у 
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комуникацији са родитељима . Зато је потребно организовано отварање ове теме у 

школи и прецизно формулисање праваца за сарадњу са родитељима.  

 

   Тим за реализацију програма сарадње са породицом у току школске 2017/2018. 

године радио је у следећем саставу: 

Драгана Миливојевић, професор ТИО, координатор 

Слађана Благојевић, наставник разредне наставе 

Слободанка Ребрача, професор разредне наставе 

Весна Чепкеновић, наставник математике 

Јелена Марковић, професор математике 

Славица Стојановић, професор разредне наставе 

Светлана Гојак, наставник математике 

Драгана Илић, наставник разредне наставе 

Гордана Митић, дефектолог 

 

Координатор тима 

Драгана Миливојевић 

8.12. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ЗА ПОДРШКУ ПРОЦЕСУ УЧЕЊА 

Тим за реализацију Програма за подршку процесу учења, формиран је са 

циљем побољшања успеха ученика и пружања подршке ученицима у свим аспектима 

развоја и живота у школи. 

 Активности Тима биле су усмерене на : увођење ученика у технике учења, помоћ у 

превазилажењу неуспеха, развијање мотивације, организовану помоћ бољих ученика 

слабијима, упућивање у начин процене сопственог напредовања/самооцењивање...Ово 

су примери предузетих активности: 

Пружање помоћи у савладавању наставних садржаја ученицима који имају потешкоћа 

у учењу и достизању исхода и стандарда постигнућа, али не таквих које изискују 

израду и планирање рада по ИОП-у; имају проблем у разумевању само неког дела 

градива или испуњавању једног дела захтева и очекивања у одређеном предмету; дуго 

нису присуствовали настави; из различитих разлога имају нижи почетни ниво.Помоћ 

су пружали предметни наставници и педагог школе, применом индивидуализованог 

приступа у учењу. Индивидуализација је приступ и процес у ком је настава примерена 

различитим особинама и потребама различитих ученика. То је настава која 

различитим дидактичко-методичким поступцима излази у сусрет и настоји да 

задовољи индивидуалне потребе сваког ученика и да на тај начин максимално 

подстакне учење. 

Структуирање група ученика са сличним проблемима  у савладавању школског  

градива и увођење консултативне наставе ( предметни наставници) 

Превентивни индивидуални рад са ученицима код којих су присутне тешкоће у 

савладавању школског градива: пажње, концентрације, смањене способности, 

мотивација, емоционална и социјална незрелост (наставник дефектолог и педагог, по 

потреби су се укључивали стручњаци одговарајућих институција и тимова – Тим за 

подршку инклузивном образовању, Завод за ментално здравље, Београд, Дом 

здравља). 

Организовање компензаторних активности за подршку учењу за ученике из 

осетљивих група, организовањем допунске наставе, индивидуализацијом наставе и 

пружањем вршњачке подршке у учењу 
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Запослени су учествовали на семинарима који се баве тазличитим техникама учења и 

мотивацијом за учење. 

Реализација едукативних радионица за ученике 5. и 6.разреда на тему „Како учим и 

како учити“ (педагог, предметни наставници) 

Реализација едукативних радионица за ученике 7.и 8. разреда на тему ,,Тајне 

успешног учења“ (педагог и предметни наставници) 

Учење помоћу креативних техника учења на часовима – мапе ума  и примена НТЦ 

техника у учењу (учитељи и предметни наставници) 

Организована је припремна настава за полагање завршног испита . 

Организована је трибина за ученике, наставнике и родитеље са темом дислексије 

(педагог) и указано је на технике рада са децом која имају овај поремећај учења. 

Школски програм је обогаћен смотрама које за циљ имају подстицање ученика на 

учење : „Све боје знања“ , „Ноћ истраживача“ , „Занати су у моди“, „Еко школа“, 

различита спортска такмичења. 

Укључивање школе у иновативне начине учења и подучавања - коришћење онлајн 

ресурса за задовољење образовних потреба. 

Наставници су на часовима истицали кључне појмове, примењивали принцип 

поступности, учили ученике различитим техникама учења , како ново градиво 

повезати са претходно наученим и примерима из свакодневног живота, како повезати 

садржаје из различитих области 

Ученици су упућивани у начине процене сопственог напредовања. 

Закључак :  

Ученици долазе из породица различитог социо-економског и образовног статуса, из 

различитих друштвених, етничких, културних средина, долазе са различитим нивоима 

предзнања, различитим темпом и на различите начине уче и напредују, имају 

различита искуства, мотиве, интересовања.  

Настава усмерена на учење може да буде ефикасна и смислена ако води рачуна о свим 

овим својствима ученика. Ако уважава индивидуалне, групне и социјалне 

различитости међу ученицима, настава не може да буде једнообразна, у свему битном 

иста и једнака за све. Она је тада индивидуализована и диференцирана тј. у 

неопходној, али разумној мери, прилагођена конкретним ученицима којима је 

намењена. 

 

Координатор : Светлана Спасић, стручни сарадник, педагог,педагошки саветник  

8.13. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПРЕВЕНТИВНОГ ВАСПИТНОГ РАДА 

Одлуком директора школе, на почетку школске 2017/2018. годинe формиран је 

Тим за реализацију Програма превентивног васпитног рада, који је радио у следећем 

саставу: 

-  Драган Грујић, професор технике и технологије 

- Слободанка Ребрача, професор разредне наставе 

- Славица Милановић, наставник разредне наставе 

- Александар Дукић, професор српског језика 

- Јасна Јанковић, професор разредне наставе 

- Татјана Дешић, професор шпанског језика 

- Марија Калинић, професор разредне наставе 

- Синиша Станојевић, наставник физичког васпитања 

- Биљана Благојевић, професор разредне наставе, координатор тима 
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       Тим за реализацију превентивног васпитног рада је у току ове школске године 

одржао пет састанака. Наставници су на различите начине организовали, водили и 

усмеравали васпитни рад, како би изазвали и одржали планиране промене у 

понашању и развоју личности детета/ученика. 

       У току целе школске године часови одељењских старешина посвећени су темама 

које се односе на промовисање позитивних вредности у друштву: толеранцији, 

сарадњи, договарању, разумевању, прихватању и уважавању различитости, 

ненасилном решавању сукоба, здравим стиловима живота. Израђивани су плакати на 

исте теме и истицани у учионицама и ходницима школе. 

        Сваког првог дана у месецу, на часовима наставе, организован је Дан лепих 

порука, у циљу развијања свести код ученика о значају лепог понашања и ненасилне 

комуникације, о сталној потреби развијања другарства, прихватању различитости и 

уважавању личности другог; 

         Сваког последњег часа у месецу, на часовима одељењског старешине, 

организована је топ листа “најлепших” поступака. Ова активност имала је за циљ да 

се промовишу примери позитивног понашања и примери позитивних поступака међу 

ученицима.  

         18. 10. 2017. године у циљу превенције и заштите деце од болести зависности и 

коришћења психоактивних супстанци у школи је одржано предавање за ученике VII и 

VIII разреда на тему "Заштита младих од болести зависности". Предавање су одржали 

здравствени радници Дома здравља Пожаревац. Истог месеца одржано је и предавање 

о репродуктивном здрављу младих. 

         1. 11. 2017. године, организовано је и реализовано едукативно предавање за 

ученике на тему „Трговина људима“. Предавање је одржано од стране инспектора 

Полицијске управе Пожаревац, Петра Недељковића. 

        13. 11. 2017. године, инспектор ПУ Пожаревац, Предраг Симеоновић, одржао 

предавање за ученике са презентацијом, посвећено електронском насиљу и 

безбедности деце на интернету. 

       13. 12. 2017. године, за ученике је организовано предавање о здравим стиловим 

живота, у реализацији здравствених радника Дома здравља Пожаревац. 

 

       25. 12. 2017. године, у циљу промоције заједништва, развијања осећања 

припадности, другарства и навикавања на различитости, у школи је за ученике млађих 

разреда организовано заједничко кићење новогодишње јелке, под слоганом „Дружимо 

се заједно – никог не искључујемо из друштва“. 

      29. 12. 2017. године, у циљу заједничког дружења без дискриминације, развијања 

свести о прихватању различитости и поштовању личности других, на предлог Ђачког 

парламента, организована је новогодишња журка ученика.  

        3. 1. 2018. године, у школи је организована и реализована интерна едукација за 

наставнике на тему: „ Пружање подршке наставницима за реализацију појачаног 

васпитног рада са ученицима који чине васпитне или васпитно – дисциплинске 

прекршаје“, у реализацији школских педагога Светлане Спасић и Живкице Ђорђевић. 

У месецу фебруару, у организацији Ђачког парламента, организована је и реализована 

трибина „Решавање конфликата ненасилним путем“, посвећена едукацији и заштити 

ученика од свих облика насиља, са посебним акцентом на оспособљавање ученика за 

конструктивно решавање вршњачких конфликата; 

         Поводом обележавања Међународног дана дечје књижевности, у нашој школи је 

организована трибина на којој су ученици читали  дечје песме, пословице и цитате о 

другарству и пријатељству. Трибина је организована са циљем популаризације дечје 
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књижевности и читања, као и указивања  на значај другарства, пријатељства и 

развијања свести о ненасилним облицима комуникације; 

         У последњој недељи месеца маја, организована је манифестација „Дани 

другарства и толеранције – сви побеђују спортом против насиља“, у оквиру које су 

реализоване спортске активности ученика и промовисан је здрав стил живота. 

       Током школске године наставници су континуирано радили на изградњи 

атмосфере међусобног уважавања, поштовања личности, толеранције, уважавања и 

конструктивне комуникације, промоцији хуманих друштвених вредности и здравих 

животних стилова, кроз различите активности са ученицима и добру сарадњу са 

родитељима ученика.  

 

Координатор тима: Биљана Благојевић 

8.14. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА НОВОУПИСАНЕ 

УЧЕНИКЕ, НОВЕ НАСТАВНИКЕ И ПРИПРАВНИКЕ НА НОВУ 

ШКОЛСКУ СРЕДИНУ 

Свим новоуписаним ученицима у току школске 2017/2018. године пружена је 

подршка  у циљу лакшег прилагођавања на нову школску средину од стране 

одељењских старешина, педагога и директора школе. Предметним наставницима 

указивано је на проблеме и потребе нових ученика и праћена су њихова постигнућа 

уз редовну срадњу са родитељима (родитељски састанци, индивидуални разговори.). 

Сви новоуписани ученици успешо су завршили разред у који су уписани у нашој 

школи. 

Подршка новим наставниима пружана је током школске године у оквиру 

свакодневних школских активности и на самом почетку приликом увођења у посао 

(информисање о динамици рада, обавезама, вођењу педагошке документације, 

оцењивању ученика, дежурству, раду стручних органа…) Новим наставницима 

предочена је обавеза поштовања закона и подзаконских аката у раду. Свим 

приправницма одређени су ментори уз редован обилазак наставе од стране 

директора и педагога.  

Стање на крају школске године: 

1.Приправници којима су одређени ментори: Петар Пантић и Александар Дукић 

2. Приправници пријављени за полагање у МПНТР: Слободан Јотић, Душан 

Радовановић, Марија Калинић,Ана Косановић, Драгана Миливојевић и Петар 

Пантић 

3. Приправници који су у поступку полагања испита за лиценцу преко друге 

школе: Ивана Буљевић и Душанка Ивковић 

9. ПОСЕБНИ ТИМОВИ 
 

9.1.Тим за одржавање школског сајта 
Тим за школски сајт је у школској 2017/2018. години на свом првом састанку 

формулисао циљеве за текућу школску годину. Они су: 

 

1. Редовно и правовремено убацивање садржаја на сајт 

2. Обогаћивање интернет презентације новим модулима 

3. Адаптација и замена статичких текстова 
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Ови циљеви су усмерени на информативност, истинитост и прегледност, што си и 

кључне речи када је у питању визија интернет презентације наше школе. 

У овој школској години на сајту су се редовно могле наћи актуелне вести о 

дешавањима у школи. У реализацији ових садржаја су помогли предметни наставници 

својим текстовима и фотографијама. Велику подршку интернет извештавању донео је 

школски фејсбук налог, који је заједно са званичном презентацијом употпунио 

простор глобалне мреже. 

Направљена је нова иконица са логоом школе, а у секцији табова промењен је 

редослед, тако да сада актуелне вести могу одмах да се прикажу на почетној 

страници. Унапређена је галерија кроз сарадњу са сајтом pixieset.com, где се сада 

прегледно могу видети дешавања у школи, без додатног оптерећивања сервера на 

коме се хостујемо.  

Статички текстови нису правовремено замењени и тај процес је још у току. 

У школској године на сајт је постављено 102 инпута. Имали смо више од 3000 посета 

и преко 6000 кликова. У сарадњи са хостом урађено је 11 апдејтова.  

 

Координатор Тима за сајт: 

Слободан Јотић 

 

9.2.Тим за уређење школе 
 

СЕПТЕМБАР : 

- Поставка изложбе у холу школе 

-ЕКО ПАРК-У  септембру месецу  наставница географије Даница Гаралејић и ЕКО 

ПАТРОЛА организују отварање ЕКО ПАРКА. 

 

ОКТОБАР : 

-02-8.10.2017.год.-Поставка изложбе ликовних радова у холу школе посвећена 

ДЕЧЈОЈ НЕДЕЉИ 

Тема:,,ГРАДИМО МОСТОВЕ МЕЂУ ГЕНЕРАЦИЈАМА“ 

Учесници:5р. и 7р. 

-У пдручним оделењима нижих разреда у Ћириковцу ДЕЧЈА НЕДЕЉА је обележена 

плакатима,поруке поводом дечје недеље,маскенбал свих ученика и предшколаца. 

-ДАН ЗДРАВЕ ХРАНЕ у подручним оделењима у Ћириковцу,изложба фигура 

направљених од воћа и поврћа(17.10.2017.год.). 

-22.10.2017.год.-Промоција еко зелене заставе у холу школе,Промоција зелене заставе 

је уследила након добијања звања ЕКО ШКОЛЕ.Застава је постављена у холу школе.          

   

НОВЕМБАР – ДЕЦЕМБАР : 

-08.11.2017.год.-Школска изложба ликовних радова  посвећена ДАНУ ПРОСВЕТНИХ 

РАДНИКА. 

-20.11.2017.год.-ЖЕЛЕЗНИЦА ОЧИМА ДЕЦЕ-Конкурсна тема 

Учесници (послати ликовни радови на конкурс): 

5/2-Ђокић Андријана(2 рада),Симић Александра 

7/1-Младеновић Јована 

- СТОП НАСИЉУ-„РУКЕ ПРИЈАТЕЉСТВА“, Заједничка изложба ликовних и 

литерарних радова ученика од 5-ог. До 8-ог. р. у циљу акције БОРБЕ ПРОТИВ 

НАСИЉА  у месецу новембру . 

Награђени ликовни радови: 
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1.место-Радаковић Даница 5/2 

2.место-Марија Рајковић 5/1 

3.место-Марија Несторовска 7/2,Андријана Ђокић 5/2 

-Амбасадори одрживог развоја посетили су нашу школу и за ученике одржали 

презентацију о рециклажи метала,овога пута је у питању рециклажа лименки.Наша 

школа је добила посебне посуде – канте које су намењене само за лименке.Ове посуде 

су постављене у главном холу школе. 

- 22.12.2017.год.-Смотра''СВЕ БОЈЕ ЗНАЊА''на тему:''ЕВРОПА“' 

Изложба ликовних радова на тему ''ЕВРОПА“-ученици су радили заставе Европских 

држава , израда сценографије где је реализован програм. 

Учесници:5 р. и 7 р. 

- У сусрет Новој 2018. Години – школска изложба ликовних радова ученика  

декорација школског простора и сл. посвећена новој години. 

-У оквиру новогодишњих и божићних празника главни део школе је окићен ЕКО 

ЈЕЛКОМ која је направљена од рециклираних материјала.Новогодишњи украси ће 

украшавати школу током празника. 

 

ЈАНУАР :  

 

-27.01.2018год.-СЦЕНОГРАФИЈА ЗА СВЕТОСАВСКУ АКАДЕМИЈУ  

Конкурсна  тема:“СВЕТИ САВА“ 

-Школска изложбаликовних радова 

Награђени ликовни радови од првог до четвртог разреда: 

1.место-Ема Спасовић 2/4 

2.место-Јована Јовановић 3/4 

3.место-Милена Јевремовић1/2 

Награђени ликовни радови од петог до осмог разреда: 

1.место-Мина Рајковић 

2. место-Марија Несторовска 

3.место-Марија Рајковић,Лола Пауновић,Комбиновано одељење ученика са 

тешкоћама у развоју (пети, шести , седми и осми разред). 

-У поручним одељењима у Ћириковцу Свети Сава је обележен литерарним и 

ликовним конкурсом и урећивањем учионица. 

-Четврти разред у Ћириковцу је поводом ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ радио 

ликовне радове,ЕКО ШКОЛА. 

 

ФЕБРУАР: 

-14.02.2018.год.- ДАН ЗАЉУБЉЕНИХ –КУТИЈА ЉУБАВИ И ПАНО ЉУБАВИ-У 

школској библиотеци. 

-„СРЕТЕЊЕ“-Дан државности и дан војске Србије-школска изложба 

Учесници:5 р. и 7 р. 

 

МАРТ: 

 

-08.03.2018.год.-8.МАРТ-Међународни дан жена,школска изложба ликовних радова. 

Учесници:5 р. и 7 р. 

-15.03.2018.-ЕКО ШКОЛА-Ураћена-офарбана школска рампа-ЕКО ПАТРОЛА седмог 

разреда. 
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-22.03.2018.-СВЕТСКИ ДАН ВОДА-Наша школа се прикључила обележавању овог 

дана.Иначе активности су везане за срећивање  спомен чесме као и простора око 

чесме.Ученици су засадили руже у школском дворишту. 

-30.03.2018.-Поводом прославе предстојећег празника ВАСКРСА,постављена је 

изложба литерарних радова на тему „БЛИЖИ СЕ НАЈЛЕПШИ ДАН“ и „ХАЈДЕ ДА 

СЕ ВАСКРАМО“-Ученици од петог до осмог разреда. 

-31.03.2018.-СВЕТСКИ ДАН ШУМА-ЕКО ШКОЛА-Прваци су заједно са својим 

учитељицама засадили саднице липа у школском дворишту,такође саднице липа 

засадили су и ђаци у Ћириковцу. 

-31.03.2018.-У школском дворишту окачене су кућице за птице-ЕКО ШКОЛА.. 

 

АПРИЛ: 

-„КРВ ЖИВОТ ЗНАЧИ“-Конкурсна тема,школска изложба и учешће на конкурсу 

Учесници (послати ликовни радови): 

5/1-Марија Рајковић,Наталија Рајчић 

7/1-Љубица Милорадовић 

7/3-Мина Митић,Милош Ранђеловић,Миљана Младеновић,Николина Стојимировић 

 

-У организацији директорке школе Маргарете Секуловић наша школа добија ЕКО 

ТАБЛУ,на којој се налазе ЕКО ЛОГО школе који потврђује статут ЕКО ШКОЛЕ.         

ЕКО ТАБЛА постављена је на улазу школе. 

-ЕКО ЈАБУКА-Учитељица Миља Милојевић Стојиљковић придружила се пролећном 

уређењу школе и насликала је ЕКО ЈАБУКУ на улазу у школу. 

-24.04.2018.-ФЕСТИВАЛСКА ПРИРЕДБА-Израда сценографије 

 

 

МАЈ: 

-„У ЗДРАВОЈ ПОРОДИЦИ ЗДРАВИ ЗУБИ“-У сарадњи са школским зубаром 

ученици петог и седмог разреда су на ликовној секцији израдили ликовне радове на 

задату тему,радови ће бити изложени у школи и у Пожаревачком дому здравња. 

-19.05.2018.-ДАН ШКОЛЕ-Израда сценографије поводом дана школе за школску 

приредбу и школска изложба поводом тог дана. 

 

ЈУН: 

-„ДА СМО У СРЕДЊЕМ  ВЕКУ“-Изложба штитова које су ученици урадили у 

организацији  наставника  историје  Петра Пантића, уједно су проглашена 3 најбоља 

рада: 

1.место-Јулија Ристић 6/2 

2.место-Анћела Перић 6/3 

3.место-Михајло Љубић 6/1 

 

-Анализа рада тима за урећење школе 

 

- 

Извештај сачинио: Ерол Ћурић                          

 

9.3.Тим за уређење школског листа 
У школској 2017/2018. Години, школа није издала часопис „Светосавски мозаик“, 

збоог недостатка средства за штампање часописа. Тим је покушавао да пронађе 
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спонзора за ову школску активност, али су наша настојања била неуспешна, иако је 

било доста прикупљених радова ученика и другог материјала.  

Координатор: Маргарета Секуловић  

Чланови: Слободан Јотић, Александар Дукић, Анђелка Стефановић, Слађана Којић,  

Светлана Спасић, Ерол Ђурић, Јасна Јанковић, Марија Калинић  и Михајло Тошић. 

 

9.4.Тим за похваљивање и награђивање ученика 
Координатор: Светлана Спасић  

Чланови: Миља Милојевић Стоиљковић, Јелена Марковић и Јелка Вучинић. Тим је на  

основу Правилника рангирао и предложио  Наставничком већу ученике за награду 

Ученик генерације и Спортиста генерације. За Ученика генерације предложена је 

Миливојевић Ања, 8/2, а за Спортисту генерације предложен је  Алексић Андрија 8/1. 

 

9.5.Тим  за вођење Летописа школе 
Координатор: Слађана Којић  

Чланови: Маргарета Секуловић,  Сузана Петровић, Слађана Благојевић, Марина 

Стоилков и Милица Гостојић  

Тим  је  водио Летопис школе за школску 2017/2018. годину. 

 

9.6. Тим за школски маркетинг 
Тим је радио на промоцији школе у локланој средини и посебно се ангажовао на 

оствариварињу сардање са Предшколском установом. 

Координатор: Драгана Илић 

Чланови:Маргарета Секуловић, Светлана Спасић, Слободан Јотић, Славица 

Филиповић, Драгана Миливојевић, Слободанка Ребрача, Јасмина Крајић, Оливера 

Симић (Замена Марија Митровић). 

 

9.7. Тим за пројектне активности 
Тим је у току школске 2017/2018. године, одржао 5 састанака, на којима је постигнут 

договор о учешћу школе на конкурсу Еразмуѕ+, за финанасирање пројекта у оквиру 

образовања одраслих. Школски пројекат је прихваћен и одобрено је 

финансирање.Договорено је да координатор пројекта буде Петар Пантић. 

Координтор: Маргарета Секуловић 

Чланови: Оливера Илић, Светлана Спасић, Слађана Којић, Душанка Ивковић, Ана 

Косановић, Драган Грујић, Даница Гаралејић и Петар Пантић 

 

9.8. Тим за мобилност 
Тим је у току школске 2017/2018. године, реализовао све активности предвиђене 

пројектом „Културна традиција у савременом добу“, који је финансиран од стране 

Европске комисије у оквиру програма Ераѕмус+.Оставарена је мобилност учесника 

пројекта: Маргарета Секуловић и Слађана Којић-Румунија, Оливера Илић-Ирска и 

Светлана Спасић-Италија. 

Координатор: Илић Оливера 

Чланови:Маргарета Секуловић, Јована Јанковић, Владимир Радовановић, Светлана 

Спасић, Татјана Дешић, Слађана Којић и Драган Грујић.  
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10.ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

10.1. ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ 

    Школа је редовно о спровођеним активностима обавештавала ученике,наставнике и 

родитеље већ устаљеним начинима обавештавања: путем Књиге обавештења, 

огласних табли, разгласа, школског сајта, сајта новинарске секције, преко средстава 

јавног информисања, на састанцима стручних, руководећих и саветодавних органа 

Школе и родитељским састанцима. 

10.2. ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ 

    Информисање и приказивање делатности школе редовно се врши у средствима 

јавног информисања, локалне и шире друштвене заједнице: улокалним листовима 

„Реч народа“ и „Наша реч“, локалних ТВ станица  „САТ “ и „Виминацијум“.   

   Сајт школе и новинарске секције омогућава редовно представљање свих школских 

активности ученицима, родитељима и широј друштвеној заједници, чиме рад школе 

постаје јаван и репрезентативан (). 

   Афирмацији школе допринела је сарадања са основном  школом „Леон Штукељ“ из 

Марибора у Словенији (учешће на драмској смотри) , као и укључивање у 

међународни пројекта „Еко-школа“ и реализација пројекта мобилности „Културна 

традиција у савременом добу“ 

 Екстерном маркетингу школе допринела је и сарадња са свим институцијама 

и  организацијама на територији нашег града, округа и шире. 

11.СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
 

      Перманентно усавршавање наставника је право и обавеза, па чини саставни део 

радног времена свих запослених.Усавршавање наставника вршено је у складу са 

законским прописима ифинансијским могућностима школе. У току школске 

2017/2018. године укупно је реализовано, 1533 сата акредитованих програма и 2036 

сати у установи. 

    Професионални развој је сложен процес који подразумева стално развијање 

компетенција наставника, васпитача и стручног сарадника радиквалитетнијег 

обављања посла и унапређивања развоја деце и ученика инивоа постигнућа ученика. 

    Потребе и приоритете стручног усавршавања планирали смо на основу исказаних 

личних планова професионалног развоја наставника и стручних сарадника, резултата 

самовредновања и вредновања квалитета рада установе, извештаја о остварености 

стандарда постигнућа, задовољстваученика и родитеља, односно старатеља ученика и 

других показатељаквалитета образовно-васпитног рада. У току школске 2017/2018. 

године стручно усавршавање запослених реализовано је у оквиру школе-интерно 

стручно усавршавање и ван установе-екстерно стручно усавршавање. 

    Интерно стручно усавршавање, у оквиру којег запослени имају обавезу да остваре 

44 сата стручног усавршавања кроз различите активности у току школске године, 

карактерише чињеница да су радници школе остварили већи бројх сати од 

планираног. 

Стручном усавршавању наставника у протеклој школској години поклоњена је велика 

пажња. Стручно усавршавање спроведено је у складу са финансијским могућностима 
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школе и Планом стручног усавршавањаусвојеним на почетку школске године. 

Средства за стручно усавршавање инабавку стручне литературе обрзбеђена су у 

финансијском плану школе за календарску годину од стране локалне самоуправе.  

Евиденцију о стручном усавршавању запослени воде у посебној свесци, која је 

саставни део педагошке документације школе, уписивањем семинара које су похађали 

(од почетка школске 2014/2015. године почиње нови петогодишњи период, за раднике 

који су радни поднос засновали пре 1. јула 2004. године). 

 

  Маргарета Секуловић, директор школе 

 

 

                                12. ПРОЈЕКТИ 
 

МЕЂУНАРОДНИ ПРОГРАМ 

ЕКО ШКОЛА    2017/2018 

 

Уводна реч 

                Ове школске године и званично постајемо Еко школа добијањем еко зелене . 

Еко зелену застава додељена је школи  20.10.2017 на годишњем скупу еко школа, од 

стране Амбасадора животне средине и одрживог развоја. Еко одбор је редовно 

одржавао своје састанке, ове године учешће у еко школи узеле су учитељице других и  

трећих разреда и њихови ђаци, кроз истарживање „Велики лов на биљке“  . Ученици 

су упознати са планом еко школе, који  се односи на ученике који су у еко патроли. 

Еко патролу чине ученици од петог до осмог разреда њихов задатак је да се брину о 

зеленилу школе   као и отпаду који се налази у школском дворишту. 

Парола  наше школе је „Отпад сировина или смеће“ 

 

ОТВОРЕН ЕКО ПАРК 13.10.2017 

       У организацији Еко патроле и Еколошке секције отворен је и званично у нашој 

школи еко парк . Постављене су парковске клупе између дрвореда у предњем делу 

дворишта  и на тај начин сви ђаци наше школе моћи ће да користе клупе за седење и  

дружење . Поред клупа постављена је и табла Еко парк 2017. 

                                              ДАН ПЕШАЧЕЊА  6.9.2017. 

          Наша школа је показала  велику заинтересованост  и узела је учешће у дану 

пешачења.Старт пешачења је кренуо у 10.часова у заштићеном природном  парку 

Чачалица. На проргаму су биле четири стазе а наши ђаци су се определили за стазу 

дугу 9км. У дану пешачења учествовало је преко 100 ученика свих узраста.Све стазе 

су биле правилно обележене, као и присуство водича и  планинара који су показивали 

смернице путање.  

                           МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПИСМЕНОСТИ   8.9.2017 

           Међународни дан писмености наша школа је обележила извођењем позоришне 

представе „Риба на дрвету“ у малој сали центра за културу у Пожаревцу. Организатор 

дана писмености је професор српског језика Слободан Јотић који је објаснио значај 

писмености за сваку особу, као и колико је важно разумети читање, писање, без кога 

не бисмо могли напредовати у сваком сегменту живота.  

 

СВАКА ЛИМЕНКА СЕ РАЧУНА   8.11.2017 

              Наша школа се прикључила еко пројекту „свака лименка се рачуна“ За  

ученике другог и четвртог разреда организована је  радионица и кратак филм о 
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значају алуминијума  и сакупљању лименки.. Наша школа покреће велику акцију 

сакупљања лименки. Школа је добила и две специјалне кутије за одлагање лименки.   

ЕКО ПОНЕДЕЉАК  15.10.2017 

           На основу анализе животне средине у којој се школа налази, еко патрола 

шестог разреда организовала је Еко акцију  еко-понедељак, географије Даницом 

Гаралејић.Најпрљавији део је био улаз у школу код са наставницом  велике капије , 

очишћен је цео предњи део школе. Еко патрола је и добила зелене мајице.Еко патрола 

је показала велику одговорност према заштити животног простора. 

ГОДИШЊИ СКУП ЕКО ШКОЛА  22.10.2017 

            Годишњи скуп еколошких коорднатора ове године је одражан у Београду у 

просторијама Унион факултета,. На састанку су приказани реултати свих еко школа у 

Србији . На крају скупа наша школа је представила кроз презентацију своје еколошке 

активности и радионице које  су се организовале у  нашој школи. 

ЕКО ЗАСТАВА – ЕКО ШКОЛА 

Званично постајемо еко школа добијањем еко зелене заставе. 

 

КАРТИЦА ЛИМЕНКИЦА  19.11.2017 

       Дечија представа „Маша и медвед „ у центру за културу у Пожаревцу успешно је 

реализована , а акција је названа“ картица-лименкица“. Све градске школе су се 

укључиле у ову еко акцију  и позвале своје ђаке да погледају представу а да уместо 

карте донесу пет  лименки.Еко патрола је сакупила већу количину лименки. 

БИОДИВЕРЗИТЕТ   23.11.2017 

                 Ученици петих разреда истарживали су значај Биодиверзитета. Радионица је 

отпочела о значају биодиверзитета  о разноликости биљног и животињског 

света.Други део се односио на игру покажи и препознај, ученици су добили 

идентификационе картице на којима су требали да покажу која је биљка или 

животиња. 

ОТВОРЕН ЕКО ПАКЕТ КРЕАТИВНИ  КОНКУРС 2018   1.12.2017 

                     Ученица Јована Станојевић је послала свој рад за еко пакет креативни 

конкурс  рад је назвала“ Јеленко“ рад је направљен од употребљене тетра пак 

амбалаже и чепова . Свој рад Јована је изложила у холу школе. 

Још један рад је послат за еко пакет креативни конкурс, то је рад ученице Милице 

Живановић и Катарине Видуљевић рад су назвале  корњача Мика. 

СВЕТСКИ ДАН ШУМА    21.03.2018 

            Наши ђаци прваци са њиховим учитељицама прикључили су се обележавању  

светског дана шума.Еколошко удружење Пријатељи Чачалице поклонило је нашој 

школи саднице липа.Прваци су имали прилику да чују предавање о дрврћу  и његовој 

важности како се дрво сади и како се дрво негује. Ђаци првих разреда засадили су у 

школском дворишту саднице липа. Гост је био инжињер шумарства.Такође  саднице 

липа засађене су и у школи у Ћириковцу. 

СВЕТСКИ ДАН ВОДЕ   22.03.2018 

          Широм  планете Земље  обележава се 22.март дан вода. Наша школа је и ове 

године заједно са ученицима жели да покаже колико је важна вода и на овај дан 

уређује нашу спомен - чесму која се налази на улазу у школу.Простор око школе је 

сређен а чесма је окречена. Важно је да сви схватимо колико је важна вода за све јер 

незаборавимо да је вода  извор живо 

 

ЛАБУДОВО ОКНО   25.12.2018 

         Нашу школу је посетило“ Друштво за заштиту и проучавање птица Србије“ Тема 

коју су представили ђацима шестих разреда је била „ Природни резерват птица 
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лабудово окно и његов значај“   У првом делу радионице ђацима је приказан фил о 

угоженим птица на територији Србије, о попису птица као и о значају сваке птице . 

Други део радионице је био практичан јер су ђаци правили кићице за птичице. 

КУЋИЦА ЗА ПТИЧИЦЕ   29.03.2018. 

              Пролеће је годишње доба када морамо да мислимо на наше птице.Еко патрола 

је седмог разреда уз помоћ школског мајтора Далибора направила кућице за птичице, 

па су кућице окачене у предњем делу школског дворишта на дрвећу. 

Добро дошли наши нови станари. 

ЕКО ТАБЛА  18.04.2018 

          Еко табла улепшаваће предњи део школе, и улаз у школу. На табли се налази 

еко лого наше школе, који потврђује статут еко школе.   

 

ЕКО  ЈАБУКА  15.04.2018 

              Учитељица Миља Милојевић Стојиљковић  је била креативна и придружила 

се пролећном уређењу школе.  Учитељица Миља је осликала у предњем делу школе 

еко јабуку. 

ДАН ПЛАНТЕ ЗЕМЉЕ 22.04.2018 

            Свуда у свету обележава се дан планете Земље. Наша школа је у сарадњи са 

еколошким друштвом Пријатељи Чачалице организовала манифестацију под називом        

„ Отпад сировина или смеће“ Ученици  наше школе припремили су програм посвећен 

екологији и животној средини . Учешће у овом програму узеле су све градске школе 

града Пожаревца , свака школа је направила радове од рециклираног материјала . 

Радови су били изложени и посетиоци су могли да их погледају.  Такође свака школа 

се потрудила и поклонила је нашој школи неколико џакова лименки. 

             Манифестацију је посетио и представник министарства за животну средину 

господин Иван  Карић као  и представници локалне самоуправе града Пожаревца.         

        

ДАН ПТИЦА И ДРВЕЋА  9.05.2018 

                  Ово је посебан дан дан птица  и дрвећа.Ученици других разреда на часу 

ликовне културе цртали су своје омиљено дрво као и своју омиљену птицу. Након 

тога сваки ђак је представио свој цртеж дрвета и птица. Ђацима је омиљено дрво липа 

као и зимзелено дрвеће, омиљена птица је рода и врабац. 

 

ДОДЕЛА НАГРАДА ЗА ЕКО ПАКЕТ КРЕАТИВНИ КОНКУРС 2018  28.05.2018. 

          Еко школе и еко пакет креативни конкурс у сарадњи  са тетра пак компанијом 

организовали су у просторијама  ЕУ –инфо центра  у Београду  свечану доделу 

награда.„Јеленко „ рад ученице Јоване Станојевић освојио је највише он-лајн гласова. 

Награда је 10.000 динара. Школа ће овај новац потрошити на цвеће и саднице. Јована 

је добила захвалницу за учешће у Еко програму. 

 

ПОБЕДНИК У САКУПЉАЊУ ЛИМЕНКИ   ОШ „СВЕТИ САВА“  

ПОЖАРЕВАЦ 

13.06.2018. 

        Завршена је прва фаза пројекта „ Свака лименка се рачуна“  која је реализована у 

сарадњи са RECAN fond,  и Амбасадора животне средине и Еко школе. Педест еко 

школа је учествовало у овоом пројекту и одржано  је преко четрдесет радионица о 

лименкама . 

Укупно је сакупљено 1800килограма лименки. А највише лименки 762 килограма  је 

сакупила Основна школа Свети Сава из Пожаревца и освојила је награду од 100.000 

динара за сређивање школских кабинета. 
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СВЕТ КОЈИ ИНСПИРИШЕ 

Хуманитарна акција 

5.06.2018. 

          Еко школе и компанија C&A  која се бави текстилом, договорили су се да у 

сакупљању тексттила  узму учешће  све еко школе. И наша школа се прикључила 

сакупљању текстила, као и развтставању прикупљеног текстила.  Акција је 

хуманитарна јер се од прикупљених текстила који се даље рециклира  и праве нови 

тестили за установе и домове за лица ометена у развоју. Учешће у овој акцији нашој 

школи донело је и бесплатну чланарину у износу од 100 евра  за наредну еко годину. 

        Сакупљени текстил стигао је на праву адресу, онима којима је био и 

напотребнији то је школа за основно и средње образовање у Сомбору. 

        Све радионице из еко календара су успешно реализоване, овом приликом се 

захваљујем свим колегама који су учествовали у раду , као свим ђацима који су 

непрестано сакупљали лимнке и којима ништа није било тешко урадити.  

 

Такође се захваљујем и директорки Маргарети Секуловић на великој ангажованости у 

еко школи. 

 

 Координатор еко пројекта Даница Гаралејић, професор географије. 

 

 

 

СМОТРА ДРАМСКОГ СТВАРЛАШТВА „СА ПОЗОРНИЦЕ НА 

ПОЗОРНИЦУ“, МАРИБОР , СЛОВЕНИЈА 
 

 И ове године Основна школа „Свети Сава“ учествовала је на фестивалу „Са 

позорнице на позорницу“ у школи „Леон Штукељ“ у Марибору. На фестивалу су 

учествовале школе из Словеније, Мађарске, Украјине, Хрватске и Србије, а 

пожаревачка школа се представила скраћеном верзијом  представе „Рибе на дрвету“, 

која је дочекана са великим интересовањем због теме која је заједничка за све и 

проблематизује поремећаје у говору и писању, као и односе у троуглу ученик-

наставник-школа, где се налази и решење овог проблема. Екипа, предвођена  

директорком Маргаретом Секуловић и председником српско-словеначког 

пријатељства Златаном Костићем, обновила је пријатељске односе са словеначким 

колегама и пријатељима. Добила је позив и за следећи фестивал, уз обећање о 

узвратној посети нашем граду. Ученици/глумци доживели су топлу и искрену 

добродошлицу наших словеначких пријетаља и вратили су се  у Пожаревац са 

драгоценим успоменама и искуством које ће их оплеменити и  проширити им видике.  

 

              Маргарета Секуловић, директор, координатор пројекта 

 

СИГУРНИЈЕ ШКОЛЕ-ОТПОРНИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

 Циљ пројекта је , допринети информисаности о могућим  несрећама, ширењу 

знања о правилном понашању ученика у случају несрећа, изградњи капацитета школа 

за одговор на ванредне ситуације и несреће кроз набавку неопходне опреме. 

Први део семинара реализован  је школске 2016/2017.  године. Наставници који су 

похађали семинар су  одржали презентацију у просторијама Црвеног крста учитељима 

другог и трећег разреда. У школској 2017/2018. години,  настављена  је  реализација 

пилот пројекта, као што је и планирано.  Током  децембра 2017. године, тестирани су 
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ученици другог,трећег и четвртог разреда, колико су информисани о климатским 

променама и како треба реаговати у случају несрећа. Након тестирања, наставници су 

заједно са ученицима попуњавали радне свеске“ Сигурније школе- отпорније 

заједнице“. Затим је у јануару 2018. године , поновљен тест, где се показало да су 

ученици веома добро усвојили  знања о елементарним непогодама, као и како треба да 

реагују ако дође до исте. 

 

Координатор пројекта:  Марина Стоилков, професор разредне наставе 

 

 

КУЛТУРНА ТРАДИЦИЈА У САВРЕМЕНОМ ДОБУ 
 

Извештај о реализацији пројекта „Културна традиција усавременом добу“ 

 

Културна традиција и савремено доба је пројекат који се спроводио у Основној школи 

"Свети Сава" у Пожаревцу током школске 2017/18. године. Циљеви пројекта у 

истраживање улоге националних култура и традиција у свету који је 

мултикултуралан, динамичан, дигитализован и који се стално мења, као и проучавање 

нових метода учења и подучавања. Пројекат је подржан од стране програма Европске 

комисије за образовање под називом Еразмус плус.  

У оквиру пројекта, запослени из ОШ "Свети Сава" отишли су на мобилност у једну од 

земаља Европе - Италију, Румунију и Ирску како би се путем обука и на примерима 

других школа упознали са новим методама подучавања и примерима добре праксе 

неговања културе и традиције у добу у коме живимо. Учесници мобилности су 

Светлана Спасић - педагог школе, Маргарета Секуловић - директор школе, Слађана 

Којић - учитељ и Оливера Илић - наставник енглеског језика. 

Маргарета Секуловић и Слађана Којић реализовале су своју мобилност у периоду од 

22. до 28. октобра 2017. године, када су посетиле  школу Рошија, која се налази у 

истоименом месту у Трансливанији, близу града Сибиу. 

Светлана Спасић је отишла на мобилност у Соверато, Италија, где је од 15-22 аprilа 

2018. године похађала обуку под називом „MEDIA Еducation + Videomaking@School  

OUTDOOR LEARNING“. 

Оливера Илић је у периоду од 11-18.03.2017. године, боравила у Даблину, Ирска, где 

је похађала обуку под називом "Entrepreneurship and creativity through easy ICT tools". 

У оквиру пројекта реализоване су следеће активности: 

Обележавање Европског дана језика 

Учешће у манифестацији „Ноћ истраживача“ у Пожаревцу и  Београду са темом 

„Сваки занат је вредан“ 

Смотра „Све боје знања - Европа“ 

Учешће у програму ЗИП-ЗОП који је организовао Центар за културу Пожаревац 

Обележавање румунског празника Драгобете 

Обележавање ирског празника Дан Светог Патрика 

Обележавање Дана Европе 

Дечија пијаца 

Реализована су два eTwinning пројекта 'St. Patrick's Celebration' и 'The Artsy-craftsy 

project'  

Одржано је више јавних часова и предавања на којима су наставници који су 

учествовали у мобилности, представили су своје путовање и резултате пројекта. 

Направљена је екњига пројекта 

Направљен је и вебсајт пројекта ktusd.weebly.com 
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Ове активности су за циљ имале да запослени и ученици школе: 

развију свест о значају неговања националне културе и традиције 

упознају се са заједничким културним наслеђем Европе 

упознају се са кооперативним и предузетничким учењем 

да се развије интернационална димензија школе 

да се школа повеже са другим школама Европе. 

Једна од активности пројекта били су и часови предузетничке секције. Секцију су 

водиле Оливера Илић и Слађана Којић а похађали су је ученици од 5-8. разреда. 

Одржано је 18 часова. Циљеви секције су: 

развијање свести о предузетништву код ученика 

развијање осећаја за лепо и креативности 

јачање самопоуздања и иницијативе, мотивације и истрајности 

јачање свести о значају финансијске писмености 

развијање осећаја за планирање и употребу доступних ресурса 

развијање свести о тимском раду 

учење путем искуства 

Активности које су реализоване у оквиру секције су: 

Посета Народном музеју Пожаревац 

Посета Градској галерији 

Учешће на уметничким радионицама „Научимо декупаж“ које је организовало 

удружење „Чаробних руку дела“ 

Продајна изложба и израда плаката поводом Смотре „Све боје знања - Европа“ 

Учешће на продајној изложби на Дечијој пијаци 

Пројекат је медијски промовисан на: ХИТ радију, у  листу „Реч народа“, на порталу 

еБраничево,  на ЕПАЛЕ платформи, на блогу „Од књиге до душе“, на сајту "Ноћ 

истраживача" ,  на сајту школе "Свети Сава", Фејсбук групи школе "Свети Сава". 

 

Координатор пројекта 

Оливера Илић 

 

 

                                  ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ 

 
➢ Школа је свечано отворена 8. септембра 1911.године као задужбина 

пожаревачког трговца, Саве А. Јовановића и његове жене Персиде. Зграда је 

имала шест учионица. 

➢ Први учитељи били су: Лепосава Богдановић, Христина Тешић, Милан 

Тадић, Војимир Перишић и Радован Вучичевић. 

➢ У току Првог светског рата формирана су мешовита, тј. мушко-женска 

одељења, а настава се одржавала на бугарском језику. 

➢ Прва екскурзија реализована је 1. јуна 1930.године  до Београда, Новог Сада и 

Фрушке горе. 

➢ Прво школско звоно огласило се 26. јануара 1936.године. 

➢ Тридесетих година школу су похађали: Бојана Првуловић, члан Месног 

комитета СКОЈ-а, Милорад Вуловић, ТВ репортер телевизије Београд и 

Даворјанка Пауновић, мајор-борац и лични секретар маршала Тита. 

➢ У току Другог светског рата настава се одржавала у кафанама ,,Златни коњ“, 

„Централ“, ,,Европа“, као и у једној приватној кући.  
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➢ Ученицима школе, који су погинули за слободу, подигнута је спомен- чесма у 

школском дворишту. 

➢ Прва послератна школска година почела је у новембру 1944.године 

➢ Школа је добила ново име ,,Петар Петровић Његош“ 1951.године 

➢ Школа је добила нову зграду 1960.године 

➢ За потребе наставе физичке културе, изграђен је полигон 1976.године 

➢ Због недостатка простора изграђен је нови објекат 1977.године 

➢ Школи је враћено име ,,Свети Сава“  2002.године 

➢ Први број школског часописа ,,Светосавски мозаик“ објављен је 27. јануара 

2007.године 

➢ Извештај о раду школе објављује се од школске 2008/2009.године 

➢ Стогодишњица школе обележена је 2011.године 

➢ Школа је за јубилеј  2011. добила нову фискултурну салу. 

➢ Започета реализација основног образовања одраслих 2011/2012. године 

➢ Школске 2015/16. године, школа добија још два издвојена одељења за 

образовање одраслих у КПЗ за жене у Пожаревцу и КПЗ Забела. 

 

 

 


