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Основна школа „Димитрије Туцовић“                                                                                                                

Ј А Б У Ч Ј Е                                                                                                                                                                    

Дел. бр. 669/2 

Датум: 12.9.2019.године 

 

   На основу члана 119. став 1 тачка 5. Закона о основама образовања и 

васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017и 27/2018 – др. закони и 

10/2019), члана 32. став Статута школе, Школски одбор донео је: 

 

ОДЛУКУ 

 

Усваја се извештај о раду школе за школску 2018/2019. годину; 

 

О бр а з л о ж е њ е 

 

Школски одбор је на седници од 11.9.2019.године, на основу својих 

овлашћења из члана 119. став 1. тачка 5. Закона о основама образовања и 

васпитања и члана 32.став 1. тачка 5. Статута школе, у законском 

предвиђеном року донео је одлуку као што гласи у изреци. 

 

У Јабучју, 12.9.2019.године 

                    ПРЕДСЕДНИК                        

  ШКОЛСКОГ 

                                                            ОДБОРА  

  Љиљана Смиљанић 
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1. Основни подаци о школи 

 
Основна школа "Димитрије Туцовић" Јабучје  баштини вековну традицију у обасти 

образовања и васпитања. Почела је са радом далеке 1842.  године. Школске 2018- 19. 

год. финкционисала је као осморазредна школа у Јабучју са издвојеним 

четвороразредним одењењима у Доњем Јабучју и Скобаљу: 

 а) издвојено одељење Доње Јабучје са два комбинована одељења 

б) издвојено одељење Скобаљ са једним комбинованим одељењем- неподељена школа. 

Својом васпитно- образовном делатношћу покрива подручје Јабучја, Скобаља и дела 

Паљува. 

 

2. Реч директора 

 
Директор школе је професор разредне наставе Лукић Александар. На основу свог 

увида сматрам да је школска 2018- 19. год протекла углавном како је и планирана 

ГПРШ.  

На основу увида у реализацију активности предвиђених Годишњим планом рада и 

активности за школску 2018/2019.годину, сматрам да је ова школска година протекла 

сходно свим правилима рада основне школе. Сумирајући резултате задовољан сам, с 

надом да ће узлазна путања успеха ученика бити настављена у наредном периоду. 

Усељење у нову школску зграду, донело је у значајној мери побољшање материјално 

техничких услова, а надамо се да ће то резултирати и постизању бољих резултата на 

свим пољима школског живота.  

 

3. Материјално - технички ресури 

 
У мају протекле школске године, уселили смо се у нову школску зграду. Васпитно – 

образовни рад у ОШ „Димитрије Туцовић“  изводи се у три  објекта. У матичној школи 

у једном објекту, а у издвојеним одељењима у Доњем Јабучју и Скобаљу два објекта. 

Поред ових објеката школа располаже и помоћним објектима шупама и старим 

школским зградама. 
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Школа-место Површина 

земље 

Тип школе Учионица Кабинета Остала 

земља 

Власништво 

Јабучје-централна шк. 1,70а осморазредна 8-448м2 1-56м2 796м2 власнички 

лист 

ИО Доње Јабучје 80а четвороразредна 2-110м2 - 50м2 власнички 

лист 

ИО Скобаљ 31а четвороразредна 2-110м2 - 50м2 власнички 

лист 

 

 

 

 

-Наставна средства, опрема и намештај  

 

 
Школа је опремљена наставним средствима која задовољавају потребан норматив 

предвиђених средстава. Школа је опремљена са 25 рачунара + 4 лаптопа у матичној 

школи и по лап-топ и пројектор у ИО. 

Просторије су опремљене потребном опремом и намештајем. Опрема и намештај су 

нови и функционални. 

 

 

Школа-место Опрема Дидактичка средтсва 

Јабучје-централна школа -једноседи 300 комада 

-катедре 10 комада 

-табле 10 комада 

-дигитални кабинет 25 радних 

јединица 

-интерактивна табла 1 комад 

-пројектор 2 комада 

-лап топ 2 комада 

ИО Доње Јабучје -двоседи 15 комада 

-катедре 2 комада 

-табле 2 комада 

-пројектор 1 комад 

-лап топ 1 комад 

ИО Скобаљ -двоседи 15 комада 

-катедре 2 комада 

-табле 2 комада 

-пројектор 1 комад 

-лап топ 1 комад 
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-Промене у току школске године: 

 

 

 
Наша школа, у уторак, 9. маја 2019. године, обележила је велики јубилеј, 177 година 

постојања и рада у образовању и васпитању. Дан школе прослављен у новој школској 

згради која пружа оптималне услове за рад. 

Тренутно трају радови партерном уређењу дворишта (спортски терени, ...)као и на 

пројектовању филскултурне сале која се очекује у наредном периоду.Школско 

двориште је опасано зеленим заштитним појасом-ветробраном која је реализовала 

дирекција за изградњу Лајкова. 

Организовано више акција помоћи ученицима из породица слабије материјалног стања 

у сарадњи са Црвеним крстом и Невладиним организацијама Лајковца. 
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КАДРОВСКИ РЕСУРСИ 

 Име и презиме Радно место Стручна 

спрема 

% 

1. 
Марија Манић 

 

Наставник српског 

језика VII 100 

2. Бојана Симић 
Нставник српског језика 

VII 66 

3. Јелена Рафаиловић 
Нставник српског језика 

VII 22 

4 Рада Смиљанић 
Наставник руског језика 

VII 89 

5. Марија Милић 
Наставник енглеског 

језика 
VII 108 

6. Настасија Перић 
Наставник енглеског 

језика 
VII 70 

7. 
Радмила 

Станимировић 

Наставник ликовне 

културе 
VII 20 

8. 
Добросављевић 

Невена  

Наставник музичке 

културе 
VII 45 

9. Јована Дамњановић 

Наставник музичке 

културе 
VII 5 

10. Ненад  Игњатовић 
Наставник историје 

VII 70 

 11.  

 
Милица Живоиновић 

Наставник географије 
VII 

25 

 

12. Живан Радић 
Наставник географије 

VII 
45 

 

13. Јасмина Смиљанић 
Професор физике и 

хемије VII 100 

14. 
Александар 

Гавриловић 

Наставник ТО и  

информатике 
VII 

 
100 

15. Марија Марић 
Наставник 

математике 

VII 

 
100 
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16. 
Светлана 

Миливојевић 

Наставник 

математике 
VII 

86 

17. 
Валентина 

Милутиновић 

Наставник биологије 
VII 80 

18 Драган Радовановић 
Наставник физичке 

културе VII 100 

19. Бранислав Павловић 
Наставник спорта 

VII 20 

20. Маја Вујисић 
Наставник ликовне 

културе VII 30 

21. Златко Перић Вероучитељ IV 80 

22. Миланка Лукић Учитељица VII 100 

23. Тања Протић Учитељица VII 100 

24. Сузана Тасић Учитељица VII 100 

25. Снежана Којовић Учитељица VII 100 

26. 
Биљана Бајић 

 
Учитељица VI 

100 

27. Славојка Туфегџић 
Учитељица 

 
VII 

100 

28. 
Наташа Бајић 

Миливојевић 
Учитељица VI 

100 

29. Даринка Мирић Учитељица VII 
100 

30. Биљана Симић-Грчић Учитељица VII 100 
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ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ 

 

 

 

 

 

Промене у току школске године:  
 

Утоку школске  2018- 19. биле су следеће промене у кадру: 

У јануару, уместо Марије Лазић проф. српског језика, ради Бојана Симић-Туфегџић 

Од фебруара месеца, уместо Душка Трнавца ради Милица Живојиновић 

Ана Јовановић проф.енглеског језика, почела је са радом  21.9.2018.год. а у другом 

полугодишту заменила је Настасија Перић 

 

 

 

 

33. Александар Лукић Директор VII 100 

34. Мирјана Радеч Педагог VII 100 

35. Марко Пауновић 
Секретар 

VII 
100 

36. Слађана Митровић Библиотекар VII 48 

37. Јелена Костић Педагошки асистент  IV 100 

38. Љиљана Смиљанић  Шеф рачуноводства VI 100 

39. Слободанка Богојевић 
Административно-

финансијски радник 
IV 

50 

40. Милоје Марковић Домар- ложач IV 100 

41. Биљана Живановић Сервирка-спремачица II 
100 

42. Душанка Бркић Спремачица I 100 

43. Анка Петровић Спремачица I 100 

44. Слађана Савић Спремачица I 90 

45. Нада Тодоровић Спремачица I 
100 
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5. Ученици 

 

Бројно стање по одељењима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раз/одељењ

е 
Уписан

о 

на 

почетку 

год. 

Исписан

о 

Уписано Преведен

о 

Понављал

о 

Стање 

на крају 

године 

I-1 17     17 

I-2 16 2    14 

Д.Јабучје 14  1   15 

Скобаљ 6     6 

II-1 27   3  26 

III-1 24          1   25 

IV-1 17 2    17 

IV-2 18    3 15 

V-1 18 1   1 17 

V-2 19     19 

VI-1 15     15 

VI-2 17     17 

VII-1 16 1    15 

VII-2 17     17 

VIII-1 19     19 

VIII-2 17 1 1   17 

УКУПНО 277 7 3 3 4 271 
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 Ученици који су уписани у I разред школске 2018/2019.године: 
 

СПИСАК     УЧЕНИКА  I – РАЗРЕДА  У ОШ» ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ « 

ЈАБУЧЈЕ ЗА  ШК. 2018- 2019. ГОД. 

 

Одељењски старешина: Даринка Мирић 

 

 

СПИСАК УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА ЗА ШК. 2019/ 2020. ГОД. у  
ОШ „ ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ“ ЈАБУЧЈЕ 

Ред бр.  Презиме и име  Датум рођења 

1. Бајић ( Ненад) Бојана  12. 09. 2012. год. 

2. Ђурђевић ( Александар )Катарина 02.10.  2012. год. 

3. Јеврић ( Александар ) Татјана 06. 03. 2012. год. 

4. Јеврић (Александар)Тијана 06. 03. 2012. год. 

5. Лазаревић ( Марко) Ванеса  05. 08. 2012. год.  

6. Пантелић ( Иван) Лука 31. 10. 2012. год. 

7. Радосављевић ( Весна) Андријана 21. 01. 2013. год. 

8. Ранковић (Милош) Лазар 11. 08. 2012. год. 

9. Тејић ( Марко)Лазар 05. 07. 2012. год. 

10. Цветковић ( Живорад) Лазар 28. 06. 2012. год. 

11. Блажић ( Александар) Борис 12. 03. 2012. год. 

12. Блажић ( Горан) Матеја 03. 11. 2012. год. 

13. Божић ( Марко) Биљана 08. 02. 2013. год. 

14. Грчић ( Жељко) Реља 22. 02.2013.  год.  

15. Димитријевић ( Милан) Јована 18. 09. 2012. год. 

16. Ивановић ( Драгољуб) Вања 04. 01. 2013. год. 

17. Јовановић ( Раденко) Миломир 14. 01. 2013. год. 

18. Јовановић ( Зоран) Тамара 09. 03. 2012. год. 

19.  Кецовић( Мирко ) Јана 13. 08. 2012. год. 

20. Миливојевић ( Ненад )Александар 04. 09. 2012. год. 

21. Милинковић ( Чедомир) Стефана  13. 09. 2012. год. 

22. Павловић ( Александар) Никола 18. 02. 2012. год. 

23. Ташић ( Драган ) Алиса 18. 10. 2012. год. 

24. Урошевић ( Марко)Ивана 26. 09. 2012. год. 

25. Петровић ( Јован) Андреј 09. 09. 2012. год.  

26. Максимовић ( Емина) Мануела  

27. Јовановић ( Живота) Александар  
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28. Марковић ( Новица) Урош  

29. Крстић ( Силвана) Ксенија 23. 03. 2010. год. 

30. Јовановић ( Рашко)Ђорђе 04. 05. 2012. год. 

 

 

 

 

СПИСАК  УЧЕНИКА  ПРВОГ  РАЗРЕДА У ИО ДОЊЕ ЈАБУЧЈЕ  ЗА 
ШК. 2019/ 2020. ГОД 

Ред бр.  Презиме и име  Датум рођења 

1. Мирковић (Мирослав)Невена 14. 12. 2012. год. 

2. Мирковић ( Милован) Сара 12. 07. 2012. год. 

 
Одељењски старешина: Биљана Бајић 

 

СПИСАК  УЧЕНИКА  ПРВОГ  РАЗРЕДА У ИО СКОБАЉ  ЗА ШК. 2019/ 

2020. ГОД 

Ред бр.  Презиме и име  Датум рођења 

2. Димић ( Миле ) Саша 01.03.2012. год. 

 

 
Одељењски старешина: Биљана Симић-Грчић 

 

 

 

 

 
На основу лекарске документације свих 33 ученика су  здрави и способни  за упис у I 

разред. Педагог школе је извршио проверу израдом теста  ТИП- 1 

Социјалне карактеристике ученика су: 

 

Долазе из 

поро. 

Потпуних Само са 

мајком 

Само са 

оцем 

старатељ 

 29 2  2 

     

 

Долазе из поро. 

Мат. стања 

Изванредно Добро  Слабо 

 5 20 8 
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Успех ученика на крају школске године 

 
Укупно одличних вр.добрих добрих довољних понављали 

1-8 61 62 72 30 5 
ВЛАДАЊЕ примерно врло добро добро   

1-8 разреда 254 10 3   

 

разред Бр. 

уч 
Од

сељ

. 

Досе

љен

и 

Одл Вр. Доб Дов Прев. Пон

ављ 
Бр. уч 

заврши

ло 

I-1 17         17 

I-2 16 2        14 

ДЈ 2  1       3 

СК 3         3 

II-1 27   9 5 5 5 3  26 

ДЈ 4   3 1     4 

СК 1   1      1 

III-1 24  1 5 6 8 5   25 

ДЈ 5   4 1     5 

СК 1   - 1     1 

IV-1 17 2  6 4 2 3   15 

IV-2 18   3 5 6 1  3 15 

ДЈ 3   1 2     3 

СК 1     1    1 

укупн

о 

139 4 2 32 25 22 14 3 3 133 

V-1 18 1 - 6 4 5 1 - 1 16 

V-2 19 - - 4 6 5 4 - - 19 

VI-1 15 - - 1 5 9 - - - 15 

VI-2 17 - - 3 5 9 - - - 17 

VII-1 16 1 - 6 2 4 3   15 

VII-2 17 - - 1 5 5 3 - 1 16 

VIII-1 19 - - 3 8 6 2 - - 19 

VIII-2 17 1 1 5 2 7 3 - - 17 

укупн

о 5-8 

138 3 1 29 37 50 16  2 134 

укупн

о 1-8 

277 7 3 61 62 72 30 3 5 267 



14 

 

 

 

 

 

Ђаци генерације 

 
На основу чл. 13 Став 3  Правилника о похваљивању и награђивању ученика, Комисија 

за утврђивање предмета за избор „ Ученика генерације“ за шк. 2018-19. годину у ОШ“ 

Димитрије Туцовић“ је након провере података о успеху и владању предложених 

ученика утврдила да је бодовање показало следећу ранг листу: 

 

 

  Чл. 230 

Дипл. В. 

Караџић 

Чл. 231 

Владање 

Чл. 232 

Бодови са 

такмичења 

1. Ана Андрић ДА Примерно  157 

2. Ана Митровић ДА Примерно  144 

 

На основу наведене ранг листе, Наставничко веће је за „Ученика генерације“ 

прогласило Ану Андрић ученицу 8. разреда и наградило је књигама. 

 

Носиоци дипломе " Вук Караџић" 

 
1. Ана Митровић 

2. Ана Андрић 

 

Носиоци посебних диплома 

 
1. Ана Андрић- биологија 

2. Ана Митровић - биологија 

 

3. Ана Анрић - геогерафија 

4. Ана Митровић географија 

 

5. Ана Андрић- историја 

 

6. Ана Митровић-српски језик 

7. Николина Поповић – српски језик 

 

8. Филип Тејић- математика 
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9. Филип Тејић - хемија 

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ СА ПРОБНОГ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

ШК. 2018/2019.ГОД. 

СРЕДЊА ОЦЕНА 

СРПСКИ МАТЕМАТИКА КОМБИНОВАНИ 

8,06 6,96 8,06 

 
 Матерњи језик Математика Комбино

вани 

Укупан број 

бодова 

1. Грчић Дијана 09,0 07,5 04,0 20,5 

2. Ђорђевић Милисав 04,0 05,0 05,5 14,5 

3.  Каљевић Анђа 03,0 02,0 03,0 08,0 

4. Лазић Александар 03,5 05,0 09,5 18,0 

5. Миливојевић Александра 12,0 13,0 12,0 37,0 

6. Милутиновић Милан 12,0 12,0 14,0 38,0 

7. Мирковић Немања 09,0 06,5 03,0 18,5 

8. Митровић Ана  19,0 11,0 15,0 45,0 

9.  Мојић Анита 08,0 07,0 04,5 19,5 

10. Остојић Алекса 08,0 05,5 06,5 20,0 

11. Павловић Александар  03,0 02,5 08,5 14,0 
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12.  Пантелић Никола 08,0 06,0 06,5 20,5 

13. Ћатић Теодора  12,0 08,0 10,5 30,5 

14. Чавић Теодора 07,0 03,0 08.0 18,0 

15. Андрић Ана 17,0 13,0 16,0 46,0 

16.  Димитријевић Стефан 03,0 04,0 0,5 07,5 

17. Живковић Јована 12,0 08,0 12,5 32,5 

18. Лазаревић Атина Хелена 10,0 05,0 09,0 24,0 

19. Мирковић Стефан 05,0 02,5 03,5 11,0 

20. Митровић Момир  03,0 03,5 02,0 08,5 

21. Недељковић Урош 05,0 06,0 08,5 19,5 

22. Петровић Немања 02,0 05,5 04,0 11,5 

23. Поповић Николина 19,0 10,0 14,5 43,5 

24. Радованчевић Милица 15,0 12,0 15,5 42,5 

25. Станисављевић Маријана 12,0 07,0 07,0 26,0 

26. Тејић Филип 14,0 13,0 14,5 41,5    

27. Тејић Немања 06,0 05,0 02,5 13,5 
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28. Тришевић Миодраг 05,0 04,5 04,5 14,0 

29. Радовић Алекса 04,0 10,0 13,0 27,0 

30. Петровић Светлана 06,0 06,0 04,0 16,0 

  255,5: 30=8,51 
 

209:30=6,96 

 

242:30=

8,06 

706: 

30=23,55 

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ СА ПРОБНОГ ЗАВРШНОГ ИСПИТА – 

( КОМБИНОВАНИ ТЕСТ) ШК. 2018/2019.ГОД. 
 Физик

а 

Хеми

ја 

Биолог

ија 

Исто

рија 

Гео

гра

фиј

а 

Укупан 

бр. 

поена 

1. Грчић Дијана 01,0 01,0 00,0 01,0 01,0 04,0 

2. Ђорђевић Милисав 02,0 00,0 00,0 02,0 01,5 05,5 

3.  Каљевић Анђа 00,0 00,0 01,5 01,0 00,5 03,0 

4. Лазић Александар 03,0 02,0 00,0 03,0 01,5 09,5 

5. Миливојевић Александра 04,0 01,5 01,0 02,0 03,5 12,0 

6. Милутиновић Милан 04,0 01,0 02,0 04,0 03,0 14,0 

7. Мирковић Немања 01,0 00,0 01,0 01,0 00,0 03,0 

8. Митровић Ана  04,0 02,0 0,04 03,5 01,5 15,0 

9.  Мојић Анита 00,0 00,0 01,0 01,0 02,5 04,5 

10. Остојић Алекса 00,0 02,0 01,0 01,0 02,5 06,5 

11. Павловић Александар  02,0 00,0 02,0 02,5 02,0 08,5 

12.  Пантелић Никола 02,0 01,0 00,0 02,0 01,5 06,5 

13. Ћатић Теодора  03,0 01,0 02,5 01,0 03,0 10,5 

14. Чавић Теодора 01,0 01,0 01,5 02,0 02,5 08.0 

15. Андрић Ана 03,0 01,5 04.0 03,5 04,0 16,0 

16.  Димитријевић Стефан 00,0 00,0 00,5 00,0 00,0 00,5 

17. Живковић Јована 04,0 02,5 02,5 02,5 01,0 12,5 

18. Лазаревић Атина Хелена 03,0 01,5 00,0 02,0 02,5 09,0 

19. Мирковић Стефан 01,0 00,0 01,0 01,0 00,5 03,5 

20. Митровић Момир  00,0 01,0 00,0 01,0 00,0 02,0 

21. Недељковић Урош 02,0 01,0 01,0 03,0 01,5 08,5 

22. Петровић Немања 01,0 01,0 00,5 00,5 01,0 04,0 

23. Поповић Николина 04,0 02,5 03,5 01,5 03,0 14,5 
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24. Радованчевић Милица 04,0 03,0 03,0 03,0 02,5 15,5 

25. Станисављевић Маријана 02,0 00,0 01,0 02,5 01,5 07,0 

26. Тејић Филип 04,0 03,0 02,0 02,5 03,0 14,5 

27. Тејић Немања 00,0 01,0 00,5 01,0 00,0 02,5 

28. Тришевић Миодраг 00,0 01,0 01,0 00,0 01,5 04,5 

29. Радовић Алекса 03,0 02,0 02,0 04,0 02,0 13,0 

30. Петровић Светлана 01,0 00,0 01,0 00,5 01,5 04,0 

  59: 

30=1,96 

 

33,5: 

30= 

1,11 
 

41:30=1

,36 

 

 

56,5: 

30= 

1,88 

 

52:30

=1,7

3 

242:30=

8,06 

 

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ СА  ЗАВРШНОГ ИСПИТА   ШК. 2018/2019.ГОД. 

СРЕДЊА ОЦЕНА 

СРПСКИ МАТЕМАТИКА КОМБИНОВАНИ  

8,71 7 7,41 

 
 Матерњи 

језик 

Математ

ика 

Комбинован

и 

Укупан број 

бодова 

1. Грчић Дијана 6,50 9,50 5,50 21,5 

2. Ђорђевић Милисав 6,00 11,50 6,00 23,5 

3.  Каљевић Анђа 6,50 5,50 4,00 16 

4. Лазић Александар 6,00 8,00 3,50 17,5 

5. Миливојевић Александра 15,50 10,50 9,50 35,5 

6. Милутиновић Милан 14,50 10,00 12,50 37 

7. Мирковић Немања 8,50 5,50 5,50 19,5 

8. Митровић Ана  15,00 14,50 15,50 45 

9.  Мојић Анита 10,00 6,00 10,00 26 

10. Остојић Алекса 7,00 12,00 11,50 30,5 

11. Павловић Александар  4,00 6,00 9,50 19,5 

12.  Пантелић Никола 6,00 7,50 11,00 24,5 

13. Ћатић Теодора  14,00 10,50 11,00 35,5 

14. Чавић Теодора 10,00 3,00 7,00 20 

15. Андрић Ана 17,00 17,00 16,5 50,5 

16.  Димитријевић Стефан 2,00 0,00 5,50 7,5 

17. Живковић Јована 13,00 9,50 8,50 31 

18. Лазаревић Атина Хелена 11,50 7,00 9,50 28 

19. Мирковић Стефан 6,50 4,00 6,50 17 

20. Митровић Момир  4,00 1,50 2,00 2,00 

21. Недељковић Урош 5,00 7,50 6,50 19 

22. Петровић Немања 5,00 1,00 4,00 10 

23. Поповић Николина 16,50 10,00 14,00 40,5 
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24. Радованчевић Милица 19,50 11,50 13,00 44 

25. Станисављевић Маријана 16,50 9,50 8,50 34,5 

26. Тејић Филип 17,50 16,00 16,00 49,5 

27. Тејић Немања 2,00 0,50 4,00 6,5 

28. Тришевић Миодраг 2,00 2,50 2,00 6,5 

29. Радовић Алекса 8,50 10,00 5,50 11,5 

30. Петровић Светлана 6,50 3,00 3,00 12,5 

31. Лекић Јовица 0,00 2,00 0,00 2,00 

32. Лекић Наташа 2,00 3,00 0,00 5,00 

33. Митровић Марко 9,50 5,00 4,50 19 

34. Туфегџић Мирослав 6,00 3,00 3,50 12,5 

35. Максимовић Стефан 5,00 1,50 4,50 11 

  305: 

35=8,71 

8,71 x 100:  

= 43,57% 

245:35= 
7 

7 x 100: 

20 =35% 

259:35= 7,4 

74 x 100: 35 

=21,14% 

809: 20=40,47 

 

 

 

 

Резултати ученика са завршног испита (комбиновани тест) у ОШ“ 

Димитрије Туцовић“ Јабучје 2018/19. године 
 Физик

а 

Хемиј

а 

Биолог

ија 

Исто

рија 

Геогр

афија 

Укупан 

бр. поена 

1. Грчић Дијана 0, 00 01,0 02,5 01,5 0,05 05,5 

2. Ђорђевић Милисав 01,0 0,00 02,0 02,0 01,0 06,0 

3.  Каљевић Анђа 01,0 0,00 01,0 01,5 0,05 04,0 

4. Лазић Александар 0,00 0,00 02,0 01,0 0,05 03,5 

5. Миливојевић Александра 01,5 01,5 03,5 02,0 01,0 09,5 

6. Милутиновић Милан 01,5 02,0 04,0 04,0 01,0 12,5 

7. Мирковић Немања 01,0 02,0 01,0 0,00 01,5 05,5 

8. Митровић Ана  03,0 02,5 04,0 04,0 02,0 15,5 

9.  Мојић Анита 02,0 02,0 03,0 02,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0,05 10,0 

10. Остојић Алекса 01,0 02,5 03,0 02,0                                                                                                                                           03,0 11,5 

11. Павловић Александар  02,5 02,0 02,5 01,0 01,5 09,5 

12.  Пантелић Никола 02,5 01,0 03,0 03,0 01,5 11,0 

13. Ћатић Теодора  01,5 02,5 05,0 01,5 00,5 11,0 

14. Чавић Теодора 01,0 01,0 02,0 02,0 01,0 07,0 

15. Андрић Ана 02,0 03,0 04,0 04,0 03,5 16,5 

16.  Димитријевић Стефан 01,0 01,0 01,0 02,5 0,00 05,5 

17. Живковић Јована 01,0 02,5 02,0 02,5 0,05 08,5 

18. Лазаревић Атина Хелена 01,0 01,5 02,0 03,0 02,0 09,5 

19. Мирковић Стефан 01,0 01,0 02,0 02,0 00,5 06,5 

20. Митровић Момир  0,00 0,00 01,0 01,0 0,00 02,0 

21. Недељковић Урош 00,5 01,0 02,0 03,0 0,00 06,5 
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22. Петровић Немања 00,5 0,00 01,5 02,0 0,00 04,0 

23. Поповић Николина 03,0 03,0 04,0 01,5 02,5 14,0 

24. Радованчевић Милица 03,0 02,5 03,5 03,5 00,5 13,0 

25. Станисављевић Маријана 01,5 01,0 03,0 01,0 02,0 08,5 

26. Тејић Филип 04,0 03,0 04,5 02,5 02,0 16,0 

27. Тејић Немања 01,0 01,0 01,0 0,00 01,0 04,0 

28. Тришевић Миодраг 01,0 0,00 01,0 0,00 0,00 02,0 

29. Радовић Алекса 0,00 01,0 01,0 03,0 00,5 05,5 

30. Петровић Светлана 0,00 01,0 0,00 01,5 00,5 03,0 

31. Лекић Наташа 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 

32 Туфегџић Мирослав 0,00 01,0 02,0 0,00 00,5 03,5 

33. Лекић Јовица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

34 Mитровић Момир 0,00 0,00 01,0 02,5 01,0 04,5 

35. Mаксимовић Стефан 0,00 0,00 03,0 01,5 0,00 04,5 

  40:35=1

,14 

43,5:35

= 1,24 

 

78: 

35=2,22 

 

65:35

=1,85 

, 

33,:35=

0.94 

 

259,5:35= 

7,41 

 

 

Просек школе 2018.год. 
 СРПСКИ МАТЕМАТИКА КОМБИНОВАНИ 

УКУПНО од 20 8,51 6,27 9,11 

 
Просек на пробном завршном 2018. год. 

 Математика Српски језик Комбиновани 

ПРОСЕК  5,16 9,22 5,72 

 
Просек школе   ШК. 2019.ГОД. 

СРЕДЊА ОЦЕНА 
СРПСКИ МАТЕМАТИКА КОМБИНОВАНИ  

8,71 7 7,41 

 
Просек на  пробном завршном испиту 

ШК. 2019.ГОД. 

 
СРПСКИ МАТЕМАТИКА КОМБИНОВАНИ 

8,06 6,96 8,06 
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Комбиновани тест (појединачно) : 

 2018. године 2019. године 

физика 37,14% 28,5% 

хемија 46,19%                41,3% 

биологија 43,71% 44,57% 

географија 52,14%                23,5% 

историја 50% 46,42% 

 

 

 
Упоредна анализа са резултатима из претходних година 

 

 

 

Остварен успех на завршном испиту школске 2018/2019. године одраз је реалног стања 

знања наших ученика. Податак да су резултати мало бољи у односу на пробни завршни 

испит нам говори да се уложени труд који су наставници показали организовањем 

припремне наставе исплатио и показује нам пут којим треба ићи у наредним годинама 

са улагањем још већег труда ученика, наставника и родитеља. 

 

 

 

 

Год. Број Ученика Мат. Српски језик Комб 

Школска 

2011-12. 
28 4, 35 6, 26 - 

Школска 

2012- 13. 
35 6, 5 7, 8 - 

Школска 

2013- 14. 

20 8 9,2 8,45 

Школска 

2014- 15. 

27 4, 51 6, 25 6,88 

Школска 

2015- 16. 

27 5,46 11,01 11,82 

школска 

2016/17. 

32 6,31 7,89 7,12 

школска 

2017/18. 

35 6,27 8,51 9,11 

школска 

2018/19 

35 8,71 7 7,41 
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Резултати ученика на такмичењима 

 
На основу календара одржавања такмичења и смотри у нашој школи је реализовано 

школско такмичење, а општинско и окружно је реализовано у Лајковцу и Ваљеву за 

ученике који су остварили пласман за тај ниво такмичења. Резултаи су следећи: 

 

ТАКМИЧЕЊЕ 

 

ШКОЛСКО ОПШТИНСКО ОКРУЖНО РЕПУБЛИЧКО 

Шта знаш о 

саобраћају 

102 8 1 - 

Биологија 12 2 1  

Физика 11   - 

Историја 18 2 1  

Географија 8 1 1 - 

Хемија 14   - 

Књижевна 

олимпијада 

5 2 1  

Математика 40 3  - 

Српски језик 20 5   

Руски језик 4 - - - 

Енглески језик 10 - - - 

Такмичење 

рецитатора 

17  - - 

Мислиша 155   - 

Музичка култура    1 

УКУПНО 416 23 5 1 
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6. Организација рада школе у шк. 2018- 19. год, 

 

 
Организациона структура школе- ритам смена: 

  

МЕСЕЦ ГОДИНА I СМЕНА II СМЕНА 

СЕПТЕМБАР 2018. I-IV  (7 30 -1145) V-VIII (1230-1815) 

НОВЕМБАР 2018. I-IV V-VIII 

ЈАНУАР 2019. I-IV V-VIII 

МАРТ 2019. I-IV V-VIII 

МАЈ 2019. I-IV V-VIII 

    

ОКТОБАР 2018. V-VIII  (7 30 -1315) I-IV (1345-1745) 

ДЕЦЕМБАР 2018. V-VIII I-IV 

ФЕБРУАР 2019. V-VIII I-IV 

АПРИЛ 2019. V-VIII I-IV 

ЈУН 2019. V-VIII I-IV 

 

Број и време рада смена у издвојеним одељењима: 

У издвојеним одељењима рад се организује у једној смени.  

Настава почиње у 800  часова, а завршава се 1205  часова. 

1. час 2. час 3. час 4. час 5. час 

800- 845 850- 935 950- 1035 1040- 1125 1130- 1215 

 

 

 

Место Разред Одељење Бр. ученика 

Матична школа Јабучје 8 14 256 

ИО Доње Јабучје 4 2 15 

 ИО Скобаљ 4 1 6 
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Током године, а по плану обележавања значајних датума реализоване су следеће 

активности: 

1. Полазак првака 

2. Дечија недеља 

3.Сећање на Димитрија Туцовић ( 20 новембар обилазак споменика поводом 

годишњице смрти )  

4. Нова година  

5. Свети Сава  

6. 8. Март 

7. Дан школе (усељење у нову школску зграду) 

8. Видовдан    

9. Крос РТС-а 

 

Реализација фонда часова:  

 
Реализација плана допунске наставе 

 

Име и презиме 

наставника 

 

Предмет Број часова 

Марија Манић Српски језик 63 

Марија Марић Математика 61 

Рада Смиљанић Руски језик 183 

Валентина Милутиновић Биологија 53 

Ивана Секулић Енглески језик 34 

Светлана Миливојевић Математика 107 

Јасмина Смиљанић Хемија 16 

Марија Лазић Српски језик 16 

Ненад Игњатовић Историја 28 

Бојана Симић-Туфегџић Српски језик 16 

Јелена Рафаиловић Српски језик 35 

Живан Радић Географија 21 

Настасија Перић Енглески језик 15 

Укупно  652 

 

Реализација плана додатне наставе 

Име и презиме наставника 

 

Предмет Број часова 

Марија Манић Српски језик 44 

Марија Марић Математика 55 

Рада Смиљанић Руски језик 169 
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Ивана Секулић Енглески језик 19 

Јасмина Смиљанић Хемија 32 

Ненад Игњатовић Историја 28 

Слађана Кошанин Српски језик 33 

Живан Радић Географија 21 

Светлана Миливојевић Математика 105 

Укупно  506 

 

Реализација плана секција 

Име и презиме наставника 

 

Предмет/секција Број часова 

Марија Манић Драмска секција 108 

Јована Дамњановић Хор и оркестар 36 

Дарен Миливојевић Калиграфија 4 

Марија Марић Математичка 6 

Ненад Игњатовић Историјска 32 

Маја Вујисић Ликовна  59 

Укупно  245 

 

Реализација плана допунске наставе 

Име и презиме 

наставника 

 

Предмет Број часова 

Наташа Бајић-Миливојевић Српски језик/Математика 36 

Славојка Туфегџић Српски језик/Математика 36 

Тања Видић Српски језик/Математика 36 

Биљана Симић-Грчић Српски језик/Математика 36 

Биљана Бајић Српски језик/Математика 36 

Сузана Тасић Српски језик/Математика 36 

Снежана Којовић Српски језик/Математика 36 

Миланка Лукић Српски језик/Математика 36 

Дара Мирић Српски језик/Математика 36 

 

 

Реализација плана додатне наставе 

Име и презиме 

наставника 

 

Предмет Број часова 

Славојка Туфегџић Српски језик/Математика 36 

Сузана Тасић Српски језик/Математика 36 

Снежана Којовић Српски језик/Математика 35 
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7.4.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ- ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ: 

  П-планирани годишњи часови;  О- одржани годишњи часови од 5. До 8. Разреда  

Ред. 

број 

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ПЕТИ 

РАЗРЕД 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

ОСМИ 

РАЗРЕД 

П О П О П О П О 

1. Српски језик  360 360 288 288 288 288 272 271 

2. Енглески језик 144 142 144 144 144 144 136 136 

3. Ликовна култура 144 144 72 72 72 72 68 67 

4. Музичка култура 144 144 72 72 72 72 68 68 

5. Историја 72 72 144 144 144 144 136 136 

6. Географија 72 72 144 144 144 144 136 136 

7. Физика - - 144 144 144 144 136 136 

8. Математика 288 288 288 288 288 288 272 272 

9. Биологија 144 144 144 144 144 144 136 136 

10. Хемија - - - - 144 144 136 136 

11. Техничко и информатичко 

образовање 

144 144 144 144 144 144 136 136 

12. Физичко васпитање 144 144 144 144 144 144 136 136 

13. Техника и технологија 144 144       

14. Информатика и рачунарство 72 72       

УКУПНО: А 1872 1872 1728 1728 1872 1872 1768 1766 

  

Ред. 

број 

Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
      

          

1. Верска настава/ Грађанско 

васпитање 

72 72 72 72 72 72 68 67 

2. Руски језик 144 144 144 144 144 144 136 136 

3. Физичко васпитање - 

изабрани спорт 

72 72 72 72 72 72 68 68 

УКУПНО: Б 288 288 288 288 288 288 272 271 

УКУПНО: А + Б 1944 1942 2016 2016 2160 2160 2040 2037 

Ред. 

број 

В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

                        

5. Информатика и рачунарство 72 72 72 72 72 72 68 68 

   УКУПНО: А + Б + В 2016 2014 2088 2088 2232 2232 2108 2105 
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П-планирани годишњи часови; О- одржани годишњи часови од 1. до 4. разреда  

Ред. 
број 

А. ОБАВЕЗНИ 
НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

П О П О П О П О 

1. Српски језик 540 540 540 540 720 721 720 721 

2. Енглески језик 216 216 216 216 288 287 288 288 

3. Математика 540 540 540 540 720 721 720 721 

4. Свет око нас 216 216 216 216 - - - - 

5. 
Природа и 
друштво 

- - - - 288 288 288 289 

6. Ликовна култура 108 108 216 216 288 287 288 288 

7. Музичка култура 108 108 108 108 144 144 144 145 

8. 
Физичко 

васпитање 
324 324 324 324 432 433 432 433 

УКУПНО: А 2052 2052 2160 2160 2900 2901 2900 2905 

Ред. 
број 

Б. ИЗБОРНИ 
НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ3 

        

1. 
Верска 

настава/Грађанско 
васпитање 

108 108 108 109 108 108 108 108 

2. 
Народна 
традиција 

- - 108 108 - - 144 144 

3. Чувари природе - - - - 144 146 - - 

4. Лепо писање 144 144 - - - - - - 

5. 
Од играчке до 

рачунара 
- - - - - - - - 

УКУПНО: Б 252 252 216 217 252 254 252 252 

УКУПНО: А + Б 2304 2304 2376 2377 3152 3155 3152 3157 
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Ред
. 

бро
ј 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ  
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

ПРВИ 
РАЗРЕД 

ДРУГИ 
РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 
РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 
РАЗРЕД 

П О П О П О П О 

1. Час одељењског старешине 108 
1
0
8 

108 
1
0
8 

144 
1
4
4 

144 
1
4
4 

2. 
Друштвене, техничке, 
хуманитарне, спортске и 
културне активности 

108 
1
0
8 

108 
1
0
8 

144 
1
4
2 

144 
1
4
4 

Ред
ни 

број 

Остали облици образовно 
васпитног рада 

ПЕТИ 
РАЗРЕ

Д 
 

ШЕСТИ 
РАЗРЕ

Д 
 

СЕДМИ 
РАЗРЕ

Д 
 

ОСМИ 
РАЗРЕД 

 

1 
час одељенског 
старешинства 

72 
7
2 

72 
7
2 

72 
7
2 

68 
6
8 

2 
Друштвене,техничке,хумани
тарне,спортске и културне 
активности 

72 
7
2 

72 
7
2 

72 
7
2 

68 
6
8 
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7. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНОВА 
 

Извештај о раду Наставничког већа 

 

На основу чл. 88 Статута Наставничко веће одговара за свој рад директору школе. 

На основу плана рада Наставничко веће је током шк. 2018/19. год. свој рад 

презентовало кроз седнице и кроз непосредан рад чланова у процесу рада. 

Руководилац Наставничког већа- Александар Лукић 

Датум Присутно Активности 

8. 11. 2018. год. 

 

22 члана Наставничког 

већа 

 

По дневном реду у 

записницима 

01. 12. 2019. год. 

 

22 члана Наставничког 

већа 

 

По дневном реду у 

записницима 

29. 03. 2019. год. 

 

25 чланова Наставничког 

већа 

 

 

По дневном реду у 

записницима 

29. 04. 2019. год 

 

22  члана Наставничког 

већа 

 

По дневном реду у 

записницима 

03. 06. 2019. год. 

 

20  чланова Наставничког 

већа 

 

По дневном реду у 

записницима 

26. 06. 2019. год.                  

 

26  чланова Наставничког 

већа 

 

По дневном реду у 

записницима 

09. 08. 2019.год. 20 чланова Наставничког 

већа 

 

По дневном реду у 

записницима 

29.08.2019.год. 

 

27 чланова Наставничког 

већа 

 

По дневном реду у 

записницима 

 

Током наведених седница и непосредног рада школе Наставничко веће је давало 

мишљење, доносило препоруке и одлуке из свих сегмената школског живота за које је 

надлежно по чл. 46 Статута школе; 

1) Старало се, остваривање програма образовања и васпитања, анализирало 

извршење задатака образовања и васпитања током шк. 2018/19. год. 
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2) Планирало и организовало ваннаставне активности ученика ( такмичења, посете, 

излете,...) 

3) Вршило надзор над радом других стручних органа ( одељењских већа, актива..) 

4) Доносио одлуке о награђивању ученика  

5) Разматрао извештаје директора, одељењских старешина и стручних органа 

6) Изрицао васпитно- дисциплинске мере – није билио изрицања мера 

7) Именовао чланове стручног актива, тимова, већа (Предлагао чланове Школског 

одбора из редова запослених) 

8) Обављао и друге послове који су проистекли из процеса рада и у надлежности су 

Наставничког већа 

Реализација наведених активности наведена је у записницима Наставничког већа кроз 

закључке и одлуке. 
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Извештај о раду Одељењских већа 

Извештај о раду Одељењског већа млађих разреда  

Седнице Одељењског већа млађих разреда /од I – IV раз./ су реализована према плану и 

програму, током школске 2018./2019. године. У рад су били укључени сви учитељи 

наше школе, наставник енглеског језика, вероучитељ, педагог, педагошки асистент и 

директор школе. О раду Већа су вођени записници.  

датум присутни активности 

 

18.09.2018. 

 

Сви чланови 

По дневном реду у 

записнику 

 

06.11.2018. 

 

Сви чланови 

По дневном реду у 

записнику 

 

21.12.2018. 

 

Сви чланови 

По дневном реду у 

записнику 

 

28.01.2019. 

 

Сви чланови 

По дневном реду у 

записнику 

 

16.04.2019. 

 

Сви чланови 

По дневном реду у 

записнику 

 

21.06.2019. 

 

Сви чланови 

По дневном реду у 

записнику 

 

Током наведених седница и непосредног рада школе Одељењско веће је двало 

мишљење, доносило препоруке и одлуке из свих сегмената школског живота за које је 

надлежно по чл. 50 Статута школе. Реализација наведених активности наведена је у 

записницима Одељењског већа млађих разреда. 

 Руководилац Одељењског већа Сузана Тасић. 
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ИЗВЕШТАЈ РАДА СЕДНИЦЕ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА СТАРИЈИХ РАЗРЕДА ЗА 

ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ 

 

Одржано је 9 седница одељенског већа 

 

Прва седница одељенског већа, одржана је 20.9.2018. године. 

 

Дневни ред : 

1) Усвајање годишњег плана рада Одељенског већа 

2) Организација ваннаставних активности 

3) Утврђивање распореда писмених задатака 

4) Договор о подели задужења у обележавању Дечије недеље 

5) Разно 

 

Друга седница одељенског већа, одржана је 6.11.2018. године 

 

Дневни ред : 

1) Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог класификационог периода 

2) Разно 

 

Трећа седница одељенског већа одржана је 7.12.2018. године 

 

Дневни ред : 

1) Електронски дневник 

2) Одељење VI1 – Mарија Манић 

3) Разно 

 

Четврта седница одељенског већа одржана је 31.1.2019. године 

 

Дневни ред : 

1) Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта 

2) Разно 

 

Пета седница одељенског већа одржана је 18.4.2019. године 

 

Дневни ред : 

1) Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег класификационог периода 

2) Разно 

 

Шеста седница одељенског већа одржана је 31.5.2019. године 

 

Дневни ред : 

1) Записник са претходне седнице 

2) Анализа и одлука о реализацији плана и програма за VIII разред, на крају школске 

2018/19. године 

3) Успех и дисциплина ученика на крају наставне 2018/19. године 

4) Предлог похвала и награда за ученике VIII разреда на крају наставне 2018/19. године 

5) Разно 
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Седма седница одељенског већа одржана је 12.6.2019. године  

 

Дневни ред : 

1) Записник са претходне седнице  

2) Анализа и усвајање реализације разредних и поправних испита у јунском року 

школске 2018/19. године (за ученике VIII разреда) 

3) Анализа резултата – успеха ученика VIII разреда на разредним и поправним 

испитима (јунски рок школске 2018/19. године) 

4) Разно 

 

Осма седница одељенског већа одржана је 21.6.2019. године 

 

Дневни ред : 

1) Записник са претходне седнице 

2) Реализација плана и програма старијих разреда на крају школске 2018/19. године 

3) Успех и дисциплина ученика на крају школске 2018/19. године 

4) Предлог похвала и награда за ученике старијих разреда на крају школске 2018/19. 

године 

5) Разно 

 

Девета седница одељенског већа одржана је 29.8.2019. године 

Дневни ред 

1) Записник са претходне седнице 

2) Успех и дисциплина ученика након реализације разредних и поправних испита у 

августовском року школске 2018/19. године 

3) Разно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Јабучју, 10.09.2019.год.                    Руководилац Одељењског већа: Живан Ради 
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Извештај о раду стручних већа 

 

Извештај Стручног већа наставника друштвених наука  

 

Септембар 

1. Упознавање са Законом о основама система образовања и васпитања 

2. Припремање и усвајање годишњих и месечних планова 

3. Усвајање плана и програма актива за школску 2019/2020. годину  

Октобар 

1. Планирање писмених и контролних задатака 

2. Договор о организацији додатне и допунске наставе из друштвених предмета 

Новембар 

1. Анализа успеха ученика на крају првог тромесечја 

2. Извештај о талентованим ученицима и њихово активирање ка додатној настави 

Децембар 

1. Организовање и припремање такмичења ученика 

2. Планирање стручног усавршавања на семинарима (наставници друштвених 

предмета) 

3. Предавање педагога школе (тема у складу са актуелним процесом рада школе)  

Јануар 

1. Извештај са посећених семинара 

2. Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта 

3. Договор о писменим и контролним задацима (око термина) за друго 

полугодиште 

Фебруар 

1. Организација општинских, окружних и републичких такмичења 

2. Мере за побољшање успеха у другом полугодишту 

Март 

1. Оглашавање резултата постигнутих на такмичењима 

2. Уџбеници за наредну школску годину 

3. Предавање педагога школе (тема у складу са актуелним процесом рада школе 
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Април 

1. Анализа успеха на крају трећег тромесечја 

2. Анкета о професионалним интересовањима ученика 7. и 8. разреда 

Мај 

1. Предлог Наставничког већа за избор ђака генерације и доделу специјалних 

диплома 

2. Припреме за реализацију матурских испита 

Јун 

1. Анализа успеха ученика на крају школске године 

2. Предлог поделе одељења на наставнике друштвених наука 

Август 

1. Резултати поправних испита 

2. Анализа рада Актива друштвених наука 

Предвиђени план рада Актива наставника друштвених наука за школску 2019/2020. 

годину је остварен. Актив се у свом раду највише бавио оствареним успехом ученика 

на крају класификационих периода и мерама за побољшање успеха из друштвених 

предмета, организацијом и припремањем ученика за такмичења, избором уџбеника, као 

и актуелним  питањима везаним за процес рада школе (семинари, такмичења, избор 

ђака генерације и додела посебних диплома).  

Руководилац Актива друштвених наука Марија Марић. 
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Извештај стручног већа природних наука 

 

Стручно веће природних наука се састоји од седам чланова: 

Александар Гавриловић, Светлана Миливојевић, Живан Радић, 

Јасмина Смиљанић, Валентина Милутиновић Милица Живојиновић, 

и Марија Марић. 

 

Стручно веће се у току школске 2018/2019. године састало десет 

пута : 

Септембар-дат је предлог набавке наставних средстава, прихваћен 

предлог стручног  усавршавања у установи и ван ње. 

Октобар-прихваћен предлог додатних облика образовно-васпитног 

рада, постигнут договор око припремне наставе за завршни испит 

ученика осмог разреда. 

Новембар-Oдређен је списак ученика са којима се ради 

индивидуализација, ИОП 1 и ИОП 2, дискусија око недовољних 

оцена и како их поправити. 

Децембар-договор око организовања такмичења. 

Јануар-анализа и сагледавање процеса напредовања ученика током 

првог полугодишта , као и мере за побољшање постигнућа ученика. 

Март-избор уџбеника за пети разред основне школе. 

Мај-анализа успеха после трећег тромесечја. 

Мај-одабир уџбеника за шести разред. 

Јун- дискусија о постигнућима ученика на такмичењима, дискусија о 

одржаним угледним часовима, размена искустава са реализованих 

семинара  и презентација стручне литературе, дискусија о 

постигнућима ученика на крају другог полугодишта. 

Август-дискусија о постигнућима ученика на завршном 

испиту,усвајање предлога поделе предмета-одељења на наставнике, 

предлог глобалних и оперативних планова за школску 2019/2020. 

 

 

Марија Марић 
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Извештај Стручног већа Вештина 

 

Актив је одржао 6 састанака у септембру, октобру, децембру, фебруару, априлу и мају 

где се договарало о реализацији планираних активности.  

 

Музичка култура: -приредба за Светог Саву 

                                -приредба за Дечију недељу 

                                -приредба за Дан школе (мај и новембар) 

                                - приредба за Видовдан 

 

Ликовна култура: -Изложба поводом Дана школе 

                        -Изложба поводом Дечије недеље 

                               - Изложба поводом Светог Саве 

                       - Изложба поводом Нове године 

                                -Изложба поводом Божића 

                               - Изложба поводом Ускрса 

                               - Изложба поводом 8.марта 

 

Физичко и здравствено васпитање: -турнир поводом Дана школе и Дечије недеље                

(дечаци фудбал, девојчице између две ватре) 

                                                           -јесењи и пролећни крос 
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Извештај о раду Стручних већа нижих разреда за школску 2018./19. годину 

 

   Састанци Стручних већа нижих разреда су реализовани према плану и програму 

током школске 2018. / 19. године. Појединачни планови рада приложени су уз осталу 

документацију педагогу школе.  

 

План реализације: 

 

 Први састанак одржан је 18.09.2018. са почетком у 12 часова 

Присуствовали сви чланови Стручног већа, директор школе и педагог школе. 

Све тачке дневног реда су реализоване по предвиђеном плану и програму рада. 

 

Други састанак је одржан 06.11.2018. са почетком у 11 часова и 50 минута 

Присуствовали сви чланови Стручног већа, директор школе и педагог школе. 

Дневни ред усвојен и све тачке реализоване. 

 

Трећи састанак је одржан 19.03.2019. са почетком у 12 часова и 30 минута 

Дневни ред- Избор уджбеника за први разред за школску 2019./20. годину. 

Присуствовали сви чланови Стручног већа, директор школе и педагог школе. 

Дневни ред усвојен и извршен избор уджбеника за први разред издавача Креативног 

центра. 

 

Четврти састанак је одржан 16.04.2019. са почетком у 14 часова и 30 минута 

Присуствовали сви чланови Стручног већа, директор школе и педагог школе. 

Дневни ред усвојен и све тачке реализоване. 

 

Пети састанак је одржан 31.05.2019. са почетком у 12 часова 

Дневи ред- Избор уджбеника за други разред. На основу каталога предложени су 

издавачи: 1) Креативни центар; 2) Логос; 3) Клет.  

Усвојени су уджбеници издавача Креативног центра са седам гласова за и два 

уздржана. 

Предложен је и усвојен издавач за енглески језик 

Присуствовали сви чланови Стручног већа, директор школе и педагог школе. 

 

Шести састанак је одржан 21.06.2019. у 09 часова 

Присуствовали сви чланови Стручног већа, директор школе и педагог школе. 

Дневни ред усвојен и све тачке реализоване. 

На састанцима Стручног већа одржано је пет теоретских предавања. 
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ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ  АКТИВА  ЗА  РАЗВОЈ  ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 
Актив за развој Школског програма радио је континуирано током школске године. 

Актив за развој Школског програма у току прошле године одржао је више састанака- 

Извршена је подела посла међу члановима тима у координацији са педагогом школе око 

израде школског програма, ревидирања лоших сегмената плана и задржавања добрих 

аспеката. На састанцима је разматрана реализација програма у матичној школи и ИО – 

њима, предлози за унапређивање наставног процса и евалуација реализација реализације 

Школског програма . 

Школски програм је у потпуности реализован.  

На седници Школског одбора усвојен је Анекс Школског програма за предмете физичко и 

здравствено васпитање и техничко и информатичко образовање за пети разред. 

Евалуација реализација програма врши се у складу са планом и програмом. 

Брига за квалитет наставе је професионална и заједничка одговорност свих запосленх у 

школи. Слабе стране настоје решавати као заједнички проблем појединца. Процена такве 

несврстане стварности нас нужно води у остваривање нових акционих идеја и даље у нову 

педагошку и наставну стварност. 
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Извештај о раду Педагошког колегијума у шк. 2018/19. год. 

 

 
На основу чл. 56 Статута наше школе Педагошки колегијум за свој рад одговара 

Наставничком већу и директору школе. Као руководилац Педагошког колегијума 

подносим извештај о раду. 

На основу програма рада Педагошког колегијума за Шк. 2018/19. год.  и указаних 

потреба проистеклих из процеса рада током школске године Педагошки колегијум је 

одржао састанке: 

Датум Присутност  Активности 

7. 11. 2018. год. 7 чланова По дневном реду у 

записнику Педагошког 

колегијума 

01.02. 2019. год. 7 чланова  По дневном реду у 

записнику Педагошког 

колегијума 

28.03. 2019. год. 6 чланова  По дневном реду у 

записнику Педагошког 

колегијума 

23. 04. 2019.год. 8чланова  По дневном реду у 

записнику Педагошког 

колегијума 

02. 06. 2019. год. 5 чланова  По дневном реду у 

записнику Педагошког 

колегијума 

25.06.2019. год. 6 чланова По дневном реду у 

записнику Педагошког 

колегијума 

09.08. 2019. год. 8чланова По дневном реду у 

записнику Педагошког 

колегијума 

29.08.2019.год. 6 чланова По дневном реду у 

записнику Педагошког 

колегијума 
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Током рада предузимане су активности:  

1) на осигурању и унапређивању квалитета образовања и васпитања , праћењу 

остваривања програма образовања и васпитања , циљева и стандарда 

постигнућа – на основу поднетих извештаја руководиоци актива, већа , 

тимова Педагошки колегијум је заузимао своје ставове и доносио 

препоруке 

2) Пратио и утврђивао резултате рада ученика 

- током сваког тромесечја анализирани резултати рада ученика и давана 

мишљења и препоруке за даљи рад напобољшању успеха 

3)      вреднује резутате наставника и стручних сарадника – на основу 

извештаја о стручно педагошком надзору заузимани ставови и 

препоруке 

4)      Разматрао питања из надлежности директора – на основу 

извештаја и непосредног увида давао мишљење и препоруке 

5 )    О инклузији на основу извештаја Тима за инклузију доносио 

мере  о индивидуализованом начину рада за ученике који су по 

чл. 108 ЗОСОВ- а преведени  

уч. Као и о примени инклузивног образовања и ангажовања 

педагошког   асистента 

6) Утврђивао распоред одсуствовања са рада наставника за време стручног 

усавршавања – на план и исказаних потреба  

утврдио одсуствовање наставника  

7) Пратио рад наставника – приправника- приправници упућени на полагање 

испита за лиценцу 

8) Коришћење наплаћеног одсуства наставника- није било захтева. 

9) Остале послове проистекле из процеса рада- обављао током школске године. 

Својим активностима Педагошки колегијум је допринео успешном завршетку школске 

године.  

Руководилац Педагошког колегијума Александар Лукић. 
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Школском одбору  
Основне школе „Димитрије Туцовић“ 

Јабучје 
 
  

На основу ЗОСОВ-а члан 126 став 4 тачка 17 ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 
подноси  

ИЗВЕШТАЈ О СВОМ РАДУ 

органу управљања за период септембар-фебруар школске 

2018/2019. године  

 

Рад директора школе остварен је кроз следеће активности: 

 

1) Планирање, организовање и контрола рада установе 

2) Праћење и унапређивање рада запослених 

3) Руковођење васпитно-образовним процесом у школи 

4) Развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, 

репрезентативним синдикатима и широм заједницом 

5) Финансијско и административно управљање радом установе 

6) Обезбеђивање законитости рада установе 

 

1) Планирање, организовање и контрола рада установе 

 

1.1. Планирање рада установе 

 

Планирање рада установе остварено је организацијом процеса планирања кроз рад 

задужених тимова и особа (Тим за израду школског програма, Тим за израду 

Годишњег плана рада, одељењске старешине). Координатор процеса планирања је била 

педагошкиња школе. Сви предвиђени планови на почетку школске године су урађени 

да би се кроз упућивање Годишњег плана рада за школску 2018/19. годину и Школског 

програма за 2018/19. годину органу управљања на усвајање оперализовали. Школски 

одбор је својим одлукама бр.1223/17 Годишњи план  рада, 1224 Школски програм за 

школску 2018/19. годину, Извештај о раду школе за школску 2017/18. годину 
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бр.1222/1. Пре усвајања од старне Школског одбор за наведена документа су 

прибављена мишљења Наставничког већа и Савета родитеља. 

 

1.2. Организација установе 

 

Пре почетка рада наставне 2018/19. године креирана је организациона структура 

школе, извршена је систематизација радних места путем израде 40-часовне радне 

недеље, као и Годишњег задужења радника. Образована су стручна тела и тимови: 

Сручни актив за развој школског програма, Стручни актив за школско развојно 

планирање, Тим за инклузивно образовање, Тим за професионалну оријентацију, Тим 

за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања, Тим за стручно усавршавање 

запослених, Тим за самовредновање и вредновање рада школе, Тим за маркетинг 

школе, Тим за организацију културних манифестација... 

 

Сви запослени су упознати са организационом структуром школе и свог радног места. 

Директор школе уз помоћ педагошке службе школе, координира рад стручних органа, 

тимова и појединаца у установи и труди се да обезбди ефикасну комуникацију између 

њих. 

 

1.3. Контрола рада установе 

 

Директор непосредним увидом у рад запослених или анализом остварених резултата 

рада обезбеђује контролу рада у установи.  

Инсистирању на поштовању задатих рокова, сталним праћењем и периодичним 

анализирањем резултата настоји да рад у установи се одвија ефикасно и ажурно. 

Периодично упознаје орган управљања са извештајима и анализом рада установе. 

По потреби предузима корективне мере.  

 

1.4. Управљање информационим системом установе 

 

-Информисање запослених, ученика, родитеља и шире јавности одвија се путем: 

огласне табле, сајта школе, усмено информисање, књига обавештења. 

-Тим за уређење сајта школе ажурира сајт школе. 
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-Периодично се користе и локални медији за информисање и промоцију школског 

живота. 

-У сарадњи са особом задуженом за ажирирање Доситеја редовно се ажурира исти.  

 

1.5. Управљање системом обезбеђења квалитета установе 

 

-Тим за самовредновање спроводи активности према плану. 

-Педагог у сарадњи са тимом анализирао резутате ученика на завршном испиту у циљу 

планирања унапређења рада школе. 

-На почетку школске године урађени су иницијални тестови знања са циљем увида у 

поуздано знање ученика и бољег планирања новог градива.  

-Педагог школе са стручним активима периодично врши анализу квалитета образовно-

васпитног процеса. Планираним мерама се настоји унапредити квалитет рада установе, 

а самим тим и постизање бољих резултата.  

-У школском простору је појачано дежурство наставника са циљем веће безбедности 

ученика и очувања школске имовине. 

-Од стране локалне самоуправе осигурани су сви ученици. 

 

2) Праћење и унапређивање рада запослених   

 

2.1. Професионални развој запослених 

 

-Урађени индивидуални планови стручног усавршавања запослених 

-Урађен годишњи план стручног усавршавања запослених 

-Омогућени једнаки услови да се запослени усавршавају сходно Годишњем плану 

-Подстицани запослени да се стручно усавршавају 

 

2.2. Планирање, селекција и пријем запослених 

 

-У сарадњи са синдикатом, а на основу упутства планирани људски ресурси-потребни 

радници 

-Радна места попуњена сходно члану 5 Колективног уговора, а у недостатку 

запослених са листе А и Б попуњавају се на одређено време због забране запошљавања 

на неодређено 
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-Предузете мера за увођење приправника у посао (Тања Протић, Марија Лазић) 

реализована посета часу-предата у Министарство за полагање за лиценцу. 

-Постављени ментори за нове приправнике-Ана Јовановић 

 

2.3. Унапређивање међуљудских односа 

 

У школи се негују добри колегијални и међуљудски односи. Директор школе се 

константно труди да створи радну атмосферу са максималном посвећеношћу 

послу са циљем остваривања највиших образовних стандарда. При том је 

присутна толеранција, разумевање, сарадња, тимски рад. Остварено је 

колегијално дружење на прослави школске славе у просторијама школе. Подела 

пакетића добродошлице за ученике првог разреда уз пригодну приредбу је 

реализовано већ по устаљеној традицији. 

 

2.4. Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених 

 

Током првог полугодишта  школске 2018/19. године, директор школе је остварио 

инструктивни увид и надзор образовно-васпитног рада посетом часовима наставе 

наставницима почетницима. Присуство часова осталим колегама је реализовано у 

мањој мери. Добри резултати на такмичењима се посебно похваљују и награђују у 

циљу стимулисања и подстицања на даљи рад и напредовање. 

 

3) Руковођење васпитно-образовним процесом у школи 

3.1. Развој културе учења 

 

Директор школе промовише вредности учења, ослањајући се и на лични пример и 

развија школу као заједницу целоживотног учења. Просветни радници имају улогу 

васпитача деце и ученика и због тога се подразумева да имају широко образовање, не 

само ужестручно. Ученике подстиче на учење и тежњу ка високом и широком 

образовању, укључивање у рад секција за време наставне године. Путем Ђачког 

парламента омогућава да ученици партиципирају у демократским процесима и 

доношењу одлука. 
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3.2. Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика 

 

Осим појачаног дежурства наставника у школском простору, у циљу стварања 

безбедних услова за учење и развој ученика, у школи је током првог полугодишта 

комплетирано опремање паноа и зидних површина материјалом са порукама и поукама 

превенције насиља што је приредио Тим за превенцију насиља. Педагог школе је 

одржала радионице са тематиком ненасилне комуникације, мирног решавања 

конфликата у одељењима 5. разреда. У циљу одржавања здравих услова за развој 

ученика, на почетку школске године постављени су нови дозери за течни сапун у 

сваком ђачком тоалету, организовани систематски прегледи код зубара, промовисана 

здрава исхрана са ученицима и наставницима, здраво живљење и одржавање животне 

средине са ученицима, наставницом и учитељицама. 

 

3.3. Развој и обезбеђивање квалитета наставног и васпитног процеса у школи 

 

Директор школе промовише иновације и подстиче наставнике и стручне сараднике да 

користе савремене методе и технике учења, и примењују савремене технологије у 

образовно-васпитном процесу. Такође подржава наставнике да подстичу ученике да 

развијају сопствене вештине учења. У сарадњи са наставницима обезбеђује да настава 

и ваннаставне активности подстичу креативност ученика, стицање функционалних 

знања и развој здравих стилова живота. Директор школе развија самоевалуацију свог 

рада као и евалуацију рада наставника, стручних сарадника, наставног процеса и 

исхода учења. 

 

3.4. Обезбеђивање инклузивног приступа у образовно- васпитном процесу 

 

У сарадњи са педагошком службом у школи, директор школе развија прихватање 

и уважавање специфичности и различитости ученика и промовисање 

толеранције. Посвећује се посебна пажња, како ученицима са сметњама у 

развоју тако и надареним и талентованим ђацима. У школи се препознају 

посебне образовне потребе и на основу њих се израђује индивидуални 

образовни план. Тим за инклузију је на почетку наставне године разматрао 

проблеме инклузије. Израђен је индивидуални образовни план за ученике који 

су током прошле школске године радили по ИОП-у. Припремљени програм 
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рада за ове ученике предложен је Педагошком колегијуму школе који га је 

усвојио и након тога се приступило његовој реализацији у раду са овим 

ученицима. Током првог године, у школи су по индивидуализованом плану 

радили ученици за које су проценили учитељи и наставници да им је потребно, а 

по ИОП-у 2 три нова ученика. На крају првог класификационог периода 

извршена је процена развојног статуса ових ученика. Тим за инклузију прати 

потребе за иклузивним приступом и у сардњи са Педагошким колегијумом и 

стручним органима их дефинише и усмерава.  

3.5. Праћење и подстицање постигнућа ученика 

 

Директор школе константно прати успешност и напредовање ученика анализирајући 

резултате на тестовима и увидом у успех ученика на крају сваког класификационог 

периода. Такође подстиче наставнике на вредновања и самовредновања која су у 

функцији даљег напредовања ученика. Одлични резултати ученика у учењу или 

спортским такмичењима се посебно похваљују и награђују у циљу стимулисања и 

подстицања ученика на даљи рад и напредовање. 

 

4) Развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, 

репрезентативним синдикатима и широм заједницом 

 

4.1. Сарадња са родитељима/старатељима 

 

Директор школе остварује и даље развија сарадњу са родитељима у индивидуалним 

разговорима и помоћи при решавању проблема као и у раду са Саветом родитеља. 

Подстиче сарадњу родитеља и наставника у циљу добрих партнерских односа у 

процесу васпитања и развоја ученика. Путем огласне табле намењене родитељима као 

и путем школског сајта, редовно их обавештава о свим, за њих битним догађајима и 

резултатима у школи. 

-Редовно присуствује Савету родитеља и Општинском Савету родитеља. 

Од почетка првог полугодишта у школи је установљен „Дан отворених врата“ који се 

реализује по сачињеном плану. Тога дана родитељи могу обављати активности заједно 

са наставницима, предлагати новине у начину рада као и присуствовати часовима 

наставе и пратити рад наставника и ученика. 
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4.2. Сарадња са органом управљања и репрезентативним синдикатима у школи 

 

Сарадња директора школе са органом управљања је остварена на седницама Школског 

одбора, као и ван седница по потреби. Директор школе редовно обавештава орган 

управљања о новим захтевима васпитно-образовне политике и праксе, обезбеђује 

податке који омогућавају органу управљања увид у резултате постигнућа ученика. 

Такође обезбеђује упознавање са годишњим извештајем о реализацији васпитно-

образовног програма, финансијског плана и Годишњег плана рада установе. 

 

Сарадња са синдикалним организацијом је добра, а њихов рад је у складу са Посебним 

колективним уговором. 

 

5) Финансијско и административно управљање 

радом установе                                                                                            

5.1. Управљање финансијским ресурсима 

 

Директор школе у сарадњи са шефом рачуноводства планира и надзире финансијске 

токове, приходе и расходе као и примену буџета школе. Управља финансијским 

токовима, издаје благовремене и тачне налоге за плаћања и наплате. 

-Средства опредељена финансијским планом сходно члановима 186-190 ЗОСОВ-а се 

плански и законито реализују предвиђеном динамиком.  

 

5.2. Управљање материјалним ресурсима 

 

-Током првог полугодишта школске 2018/19. године санирани су новонастали кварови 

у школској згради, постављена додатна видео камера, а постојеће видео надзор сређен. 

-Нова школска зграда се одржава 

-Чести кварови на водоводном систему се санирају 

-Мање поправке на објектима у ИО се реализују. 

-Санирани недостаци због провале у школском објекту. 

- У делу дворишта уклоњене су саднице биљака пропале током времена из 

безбедоносних разлога, а двориште оплемењено новим. 
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5.3. Управљање административним процесима 

 

Директор школе у сарадњи са секретаром школе обезбеђује покривеност рада установе 

потребном документацијом. Стара се о поштовању и примени процедура рада установе 

и вођењу прописане документације. Обезбеђује тачност административне 

документације и њено систематично архивирање, у складу са законом. Припрема 

извештаје који обухватају све аспекте живота установе и презентује их надлежним 

органима установе и шире заједнице. 

 

6) Обезбеђивање законитости рада установе 

 

 

 

6.1. Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа 

 

Током првог полугодишта школске 2018/19. године остварено је праћење измена 

закона у основном образовању и васпитању, радних односа, финансија и управног 

поступка као и подзаконских аката. Законски захтеви су испоштовани при управљању 

и руковођењу установом. Започета је реализација екскурзија.  

6.2. Израда општих аката и документације установе 

У сарадњи са секретаром школе као и радном групом за израду статута припрема 

се Статут школе и сви други правни документи у циљу усаглашавања са 

ЗОСОВ-ом и Законом о јавним службама.  

-Директор школе инсистира на поштовању прописа и општих аката школе као и на 

вођењу установљење документације. 

6.3. Примена општих аката и документације установе 

-Сталним надзором и контролом директор обезбеђује да се поштују прописи и води 

установљена документација. 

-Након издатих мера од стране санитарне инспекције поступљно по истим-одмах. 

 

ЗАКЉУЧАК: 

Поштујући надлежности и одговорности директора установе прописане чланом 126 

ЗОСОВ-а, као и Правилник  о компетенцијама директора установе образовања и 

васпитања («Сл. гл. РС» БР.38/2013) трудио сам се да у периоду септембар- фебруар 
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школске 2017/18. године одговорим на све захтеве процеса рада у нашој школи. 

Одвијање школског живота по плану предвиђених активности Годишњим планом и 

школским програмом, као и другим планским документима уверава ме да сам на 

добром путу.  

Уз веома добру сарадњу са локалном заједницом по питању обезбеђивања материјалне 

подршке школе сходно члану 189 ЗОСОВ-а све активности се лакше реализују, с 

самим тим и мој рад је делотворнији. 

Наредни период ће донети, надам се, боље резултате на свим пољима школског 

живота!  

                                                                                                    Директор школе 

________________________ 

 

Извештај о раду директора за период од 1. марта до 31. 

августа 2019. год. 

 
На основу ЗОСОВ- а члан 126 став 4 тачка 17 подносим Вам извештај о свом раду где 

су приказани послови које сам обављао поштујући своје надлежности утврђене 

ЗОСОВ- а члан 126 и Статутом члан 114, трудећи се да тај начин допринесем 

ефикасном и квалитетном раду наше школе. 

 

1) Планирање и програмирање рада школе  

Опис послова  време Место  Начин и степен реализације  

1. 1. Планирање 

распореда часова 

III/ VI Јабучје 

ИО 

Распоред наставних и 

ваннаставних активности 

планиран почетком другог 

полугодиштаа и коригован 

током периода март- јун. 

1.2. Коришћење 

учионица и кабинета  

III-VI Јабучје  

ИО 

Праћење и коришћење 

кабинета за наставне и 

ваннаставне активности 

прилагођавање учионица за 

одржавање фолклорне  

;санирана су мања оштећења 

и тиме су омогућена 

одржавања радионица, 

предавања и сл. 
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1.3. Рад стручних тела и 

тимова  

III-VIII Јабучје 

ИО 

У сардњи са стручном 

службом координисао рад 

стручних тела и 

тимова,одржао састанке 

(записници) 

1.4. Реализација 

стручног усавршавања 

III-VIII Јабучје 

Ваљево- 

Београд  

Реализација : Зимски сусрети 

учитеља –реализована 

активно (записник) 

-Семинар за предметне 

наставнике- хемија, историја 

-“ Прати процени и 

објективно оцени» 

- Обука наставника за рад у 

првом разреду (6 наставника) 

-Обука наставника за рад у 

петом разреду (4 наставника) 

1. 5. Реализација 

дежурства наставника  

III-VIII Јабучје 

Лајковац 

Обухвата: редовно планирање 

и праћење реализације 

дежурства наставника у 

Јабучју као и  у Лајковцу за 

време одржавања  завршног 

испита (10 наставника) , као и 

планирање и праћење 

дежурства наставника за 

време наставних и 

ваннаставних активности. 

1. 6. Реализација 

Годишњег плана 

III-VIII Јабучје Донета измена ГПР- 

уследуслед одсуства ученика  

група  . Све активности 

реализоване су у 

предвиђеном року.  

 

1. 7.Извештаји III-VIII Јабучје Координисао прикупљањем 

извештаја руководиоца 

тимoва , већа, актива ..  

1. 8. Инструктивно- 

педагошки увид 

III-VIII Јабучје 

ИО 

Директор посетио 6 часова и 

координисао рад стручног 

сарадника  -педагога. 

1. 9.Процес 

самовредновања 

III-VIII Јабучје Тим за самовредновање 

извршио планиране 

активности за шк. 2018- 19. 

1. 10. Педагошка 

документација 

III-VIII Јабучје Директор и педагог извршили 

увид педагошке 

документације наставника 

,преглед дневника,... 

1. 11. Развојнои план III-VIII Јабучје Координисао реализацију 

Развојног плана  коју 

реализује Тим за развојно 
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планирање. Руководилац 

тима реализовао програм 

актива (записник). 

 

2. Организација рада органа школе  

 

2. 1. Рад стручних органа III-VIII   

Наставничко веће III-VIII Јабучје Кроз рад на седницама( 6 

седница  од марта до 

августа), али у сталном 

контакту чланова НВ 

реализовао планиране 

активности и тако допринео 

успешном завршетку 

наставне године 

Педагошки колегијум III-VIII Јабучје Кроз рад на седницама (4 

седница од марта до 

августа) и у сталном 

ангажовању који је 

изнедрио процес рада 

допринео успешном 

завршетку школске године 

Одељењска већа III-VIII Јабучје Координисао рад 

руководиоца одељењских 

већа (6 седница од марта до 

августа), а и у сталном 

контакту са члановима већа 

допринео успешној 

реализацији планираних 

активности, а самим тим и 

успешном завршетку 

наставне године 

Стручни актив разредне 

наставе 

III-VIII Јабучје Кроз перманентну подршку 

активима допринео 

успшеној реализацији 

планираних активности, а 

самим тим и успешном 

завршетку школске године 

(6 састанака ,Записник са 

седница). 

Стручна већа за област 

предмета 

III-VIII Јабучје Кроз перманентну подршку 

тимова  допринео успшеној 

реализацији планираних 

активности, а самим тим и 

успешном завршетку 

школске год. (6 састанака 

,Записник са седница).  

Тимови III-VIII Јабучје Кроз перманентну подршку 

тимова  допринео успшеној 
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реализацији планираних 

активности, а самим тим и 

успешном завршетку 

школске год.( Записник са 

седница). 

2.2 Рад органа 

управљања- Школски 

одбор 

III-VIII Јабучје Активним учешћем на 

седницама ШО (2 седница 

од марта до августа) и у 

сталном контакту са 

члановима ШО на 

пословима које је изнедрио 

процес рада, допринео 

успешном завршетку 

школске год, а посебно на 

додатним радовима на 

новом школском објекту  

(Записник). 

2. 3. Рад Савета 

родитеља 

III-VIII Јабучје  Сарађивао са родитељима у 

циљу побољшања услова 

рада и на тај начин 

допринео успешном 

завршетку школске године 

(3 седница од марта до 

августа , Записник). 

2. 4. Рад ученичког 

парламента 

III-VIII Јабучје Координисао рад са  

задуженом особом – 

педагогом школе (4 седница 

од марта до августа , 

записник). 
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3. Коришћење финансијских средстава 

 

3. 1. Финансијски и план 

јавних набавки  

III-VIII Јабучје Реализоване планиране 

ставке из наведених планова 

и донета прва измена 

наведених планова, слао 

кварталне извештаје 

3. 2. . Коришћење 

средстава Министарства 

просвете 

III-VIII Јабучје Реализована одобрена 

месечна квота за плате 

радника (платни извештај). 

3.3. Коришћење 

средстава Локалне 

самоуправе 

III-VIII Јабучје Реализована одобрена 

средства финансијским 

планом (извештај о 

реализацији -шестомесечни 

3. 4. Коришћење 

социјалних стредстава  

III-VIII Јабучје Реализована средства за 

плаћање екскурзија 

сиромашним ученицима 

пројекат „ бесплатна 

ужина“,... 

4. Сардња са институцијама и организацијама  

4. 1. Активности са МП- 

ШУ.  

 

 

III-VIII Јабучје- 

Ваљево 

Реализовао све захтеве , 

одазвао се на све састанке 

(записници присутности). 

4. 2.Активности са 

Локалном самоуправом 

III-VIII Јабучје 

Лајковац 

Реализовао све обавезе и 

одазвао са на све састанке, 

манифестације, 

бициклијада,... 

4.3 Активности са 

локалним 

организацијама  

III-VIII Јабучје 

Лајковац 

Реализовано доста 

активности са КЦ. Хаџи 

Рувин, Црвеним крстом, 

Домом здравља, 

Библиотека Центар за 

социјални рад ,... 

4.4.Активности са 

Месном заједницом  

III-VIII Јабучје 

  

Успостављена добра 

сарадња са фудбалским 

клубом , завичајним 

клубом  

5. Остали послови 

5.1 Промоција рада 

школе 

III-VIII Јабучје 

Лајковац 

 Учешће на локалном 

медију ( Дан школе), 

Видовдан,... 
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5.2. Предузимање мера у 

случају повреде члана 44-

46 ЗОСОВ-а 

III-VIII Јабучје  Није било повреде 

наведених чланова, па 

самим тим ни мера 

5.3. Организација 

такмичења 

III-VIII Јабучје 

Лајковац 

Београд, 

Ваљево, 

Палић 

Координисао 

организацију школског 

такмичења. Учешће на 

општинским, окружним и 

републичким 

такмичењима . 

 

5.4. Организација испита 

и упис у средњу школу 

(завршни испит) 

III-VIII Јабучје, 

Уб, 

Ваљево 

Реализовани испити у 

јунском и августовском 

року, завршни испит у 

јуну и августу 

5.5. Предузимање мера по 

налогу просветног 

инспектора 

III-VIII Јабучје Све наложене мере 

испоштоване по 

предвиђеној временској 

динамици 

5.6. Обавештавање 

запослених, ученика и 

родитеља по свим 

питањима 

III-VIII Јабучје Путем огласне табле, 

сајта школе, усмено, 

писмено, на седницама, 

састанцима сви актери 

обавештавани у 

потребном обиму и 

временској динамици о 

свим питањима од 

интереса за рад школе  

5.7. Одлучивање о 

правима, одговорностима 

и обавезама запослених и 

ученика 

III-VIII Јабучје На основу исказаних 

потреба доносио решења, 

уговоре о раду и друге 

правне акте који су 

регулисали наведене 

области. Правни акти 

донети на основу 

закона(архива код 

секретара). 

5.8. Обављао и друге 

послове проистекле из 

процеса рада 

III-VIII Јабучје 

ИО 

Општина 

округ 

Све што је процес рада 

изнедрио на време и 

успешно реализовано. 

 

Директор школе: Александар Лукић 
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Извештај о раду Савета родитеља  
На основу одлуке директора школе, координатор рада Савета је Александар Лукић 

тако да подноси овај извештај. Савет родитеља је на основу Плана рада Савет 

родитеља  и указаних потреба проистеклих из процеса рада основне школе током шк. 

2017/18. год. одржао следће састанке: 

Датум  Присутност  Активности Напомена 

 

13.9.2018. год. 

10 чланова Савета 

родитеља, 

директор, педагог, 

секретар 

-Усвајање записника са 

претходне седнице и 

утврђивање дневног реда 

-Верификација чланова 

Савета родитеља за 

шк.2018/2019.год. 

-Разматрње извештаја о 

раду школе за школску 

2018/19 год. 

-Доношење плана Савета 

родитеља за 

шк.2018/2019.год. 

-Предлагање 

представника родитеља 

ученика за ШО  

-Информације о 

реализацији плана рада 

школе за школску 

2018/2019.год. 

-Информације о 

извештају о раду 

директора за период 1.2.-

31.8.2019. 

-Разматрање Годишњег 

плана рада за 

шк.2019/2020. 

-План и програм 

ученичких путовања 

-Мишљење о ученичком 

динару 

-Разматрање коришћења 

средства Савета родитеља 

-Остала питања 

 

01.02.2019.год. 9 чланова  Савета 

Родитеља, 

директор, 

секретар, педагог 

-Усвајање записника са 

претходне седнице и 

утврђивање дневног реда 

-Информације о успеху и 

дисциплини ученика на 

крају првог тромесечја  

шк.2018/2019.год. 

-Писмо 
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Министра:Превенција 

насиља 

-Избор представника 

родитеља за Општински 

Савет родитеља 

-Разматрање коришћења 

средстава Савета 

родитеља 

-Остала питања 

15.03. 2019. год. 

 

 

 

 

11 чланова Савета 

родитеља, 

директор, педагог, 

секретар  

-Записник са претходне 

седнице 

-Разматрање Извештаја о 

раду директора за период 

септембар-фебруар 

2018/19.год. 

-Разматрање извештаја о 

реализаији програма 

образовања и васпитања 

за прво полугод.школе 

2018/19. год.  

-Разматрње извештаја о 

раду и пословању школе 

за шк.2018/19.год. 

- Анализа и давање 

сагласности на програм 

екскурзије за 

шк.2018/19.год. 

-Набавка уџбеника за 

шк.2019/2020.год. сходно 

чл.34 став 3 Закона о 

уџбеницима 

-Анализа рада 

Општинског Савета 

родитеља 

-Разматрање коришћења 

средстава Савета 

родитеља 

-Остала питања 

 

22.04.2019.. 9 чланва Савета 

родитеља , 

директор и 

секретар 

-Записник са претходне 

седнице 

-Формирање комисије и 

избор туристичке 

агеницје за извођење 

екскурзије ученика за 

шклску 2018/19. год. 

-Извештај са Општинског 

Савета родитеља 

-Остала питања 

 

30.5.2019. 5 чланова Савета 

родитеља 

-усвајање записника 

- Давање мишљења о 

Седница 

одржана 
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организовању прославе 

мале матуре за ученике 

VIII разреда 

-Остала питања 

27.6.је 

поновљена 

9.9. због 

недостатка 

кворума 

26.06.2019.год. 5 чланова Савета 

родитеља 

-Усвајање записника са 

предходне седнице 

-Анализа и давање 

мишљења о избору 

уџбеника за I,II,Vи VI 

разред за школску 2019/ 

2020 

- Анализа и мишљење  

извештаја о реализовању 

екскурзија школске 2018/ 

2019 

- Остала Питања 

- предавање вероучитеља 

Усвајање 

записника 

са 

предходне 

седнице 

28.08. 2019. год.  9 чланова  Савета 

Родитеља, 

директор, 

секретар, педагог 

-Усвајање записника са 

предходне седнице 

Анализа успеха на крају 

школске године 

-Почетак школске 2019/ 

2020 

-Остала питања 

 

 
Током септембра 2018. године извршен је избор нових представника у Савет испред 

одељења школе. 

Савет је комплетиран и на првој седници у шк. 2018/19. год. верификовани су чланови 

Савета за шк. 2018/19. год. 

Придржавајући се члана 51 Савета школе Савет је током године предузимао 

активности у циљу подржавања успешности у раду школе текуће школске године  

1) Предлагао је мере за осигурање квалитета и унапређивања образовно – 

васпитног рада;  

2) Предлагао представнике у школске тимове, активе,.. 

3) Учествовао у поступку избора изборних предмета и уџбеника  

4) Разматрао намену коришћења средстава од ученичког динара и средства 

прикупљена преко донација 

5) Давао сагласнос на програм и организовања ученичких путовања ( екскурзија,..) 

6) Обављао и друге послове у складу са својом мисијом у школи 



59 

 

Својим активностима Савет родитеља је дао допринос успешном завршетку школске 

године. Утоку рада се константно појављивао проблем редовности на састанке чланова 

Савета.  

Председник Савета родитеља за шк.2018/2019.годину је Саша Бајић. 

 

 

Извештај о раду Школског одбора 
 

 
Школски одбор је формиран одлуком Скупштине општине Лајаковац бр. 06-128/16-II 

од 26.12.2016.год који је своју прву конститутивну седницу одржао 18.1.2017.године, 

своје активности обавља у саставу:  

1. Љиљана Смиљанић-председник 

2. Ненад Игњатовић 

3. Радмила Станимировић 

4. Бранислав Јевросимовић 

5. Милорад Андрић 

6. Александар Станисављевић 

7. Биљана Петровић 

8. Ирена Марковић 

9. Жељко Ранковић 

 

 

Датум  Присутност  Активности Напомена 

 

13.9.2018.год. 

7 чланова ШО, 

директор, 

секретар, педагог, 

представник 

синдиката и 

Учен.парламента 

-Усвајање записника са 

претходне седнице и 

утврђивање дневног реда 

-Усвајање извештаја о 

раду школе за школску 

2017/2018.год. 

-Доношење Годишњег 

плана рада за 

шк.2018/2019.год. 

-Доношење Анекса 

шк.програма за 

шк.2018/2019.год. 

-Усвајање извештаја о 

раду директора у периоду 

1.3-31.8.2018. 
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-Доношење одлуке о 

одобрењу списка ученика 

за бесплатну ужину у 

школској 2017/2018.год. 

-Доношење одлуке о 

ученичком динару на 

добровољној основи на 

предлог Савета родитеља 

-Остала питања 

27.02.2019.год. 5 чланова  ШО, 

директор, 

секретар, 

представници 

Учен.парламента, 

представник 

синдиката 

-Усвајање записника са 

претходне седнице; 

- Анализа остваривања 

Годишњег програма рада 

школе; 

-Анализа извештаја о 

раду и успеху ученика на 

крају I тромесечја шк. 

2018-19.године; 

-Информисање чланова 

одбора о формирању 

комисије за попис 

имовине;                                                                                                                             

-Писмо министра: 

Превенција насиља, 

посебни ризици и мере 

заштите као и реаговање 

у случају када се насиље 

деси;                                                                                                                                          

-Остала питања.   

 

22.04.2019. год.  8 чланова  ШО, 

директор, секретар 

-Доношење финансијског 

плана Основне школе 

„Димитрије Туцовић“ 

Јабучје  за 2019.годину; 

 

 

30. 05.2019. год. 

 

 

 

 

5 чланова ШО, 

директор, 

секретар, 

представници 

Учен.парламента, 

представници 

синдиката 

- Усвајање записника са 

претходне седнице; 

- Анализа и усвајање 

извештаја о пословању 

школе за 2018.годину ( 

Завршни рачун ); 

-Анализа и усвајање 

извештаја о раду 

директора школе за 

период септембар – 

фебруар школске 2018 – 

19.године; 

-Анализа успеха ученика 

на крају првог 

полугодишта школске 
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2018/19. године; 

-Остала питања.   

26.06.2019.  6 чланова ШО, 

директор, 

секретар, 

представници 

синдиката 

- Усвајање записника са 

претходне седнице; 

-Разматрање и доношење 

Статута школе; 

-Разматрање и доношење 

Правилника о васпитно-

дисциплинској 

одговорности ученика; 

-Разматрање и доношење 

Правила понашања у 

школи; 

-Разматрање и доношење 

Правилника о 

похваљивању и 

награђивању ученика; 

-Остала питања; 

 

02.08.2019.год 7 чланова  ШО, 

директор, 

секретар, 

представник 

синдиката, 

предсравник 

Учен.парламента  

- Усвајање записника са 

претходне седнице; 

- Доношење одлуке о 

уређењу катастарске 

парцеле бр. 4344 КО 

Јабучје, шума у склопу 

дворишта школе у Доњем 

Јабучју ( уклањање 

шибља и сеча старих 

стабала која представљају 

опасност по безбедност 

ученика ОШ „Димитрије 

Туцовић“ ИО у Доњем 

Јабучју ; 

- Предлог одлуке o првoj 

изменi финансијског 

плана за 2018. годину; 

-Остала питања; 

 

 
Поштујући надлежности органа управљања дефинисаних чланом 119 ЗОСОВ-а, 

руководећи се планом и програмом, Школски одбор је реализовао своје активности и 

тако допринео да школа реализује планиране активности током школске 2018/2019. 

године. 
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ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ШКОЛСКОГ ПЕДАГОГА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 

 

Подносилац извештаја: РАДЕЧ МИРЈАНА, ШКОЛСКИ ПЕДАГОГ 

(Веће,актив,тим, наставник, сарадник итд) 

 

Одговорно лице: Мирјана Радеч 

(председник, руководилац,координатор..) 

 

Циљеви рада (укратко):Допринос  остваривању и унапређивању образовно – васпитног 

рада у установи, у складу са циљевима и принципима образовања и васпитања који су 

дефинисани Законом о основама система образовања и васпитања. 

 

 

 

садржај рада(следити годишњи план  рада) 

 

Садржаји 

рада који 

нису 

планирани 

а урађени 

су током 

школске 

године 

Исходи/ показатељи 

успешности 

(шта је постигнуто 

и шта доказује 

успешност) 

Оцена 

успешности 

од стране  

тима или 

особе 

задужене за 

евалуацију 

Области рада 
Реализовани 

садржаји 

Није 

реализовано 
   

 

Планирање и 

програмирање 

образовно- 

васпитног рада 

-Учешће у 

изради 

Годишњег плана 

рада школе и 

његових 

појединих 

делова 

-Учешће у 

изрaди 

Годишњег 

извештаја о раду 

школе 

- Учешће у 

изради анекса 

Шкослког 

програма 

-Израда 

Годишњег плана 

рада педагога 

-Израда 

месечних 

планова рада 

педагога  

-Пружала помоћ 

приликом 

израде ИОПа- и 

других посебних 

планова 

образовно-

васпитног рада 

-Пружала помоћ 

наставницима у 

  

-Израђени сви 

наведени документи 

-Већина насатвника 

уредно предавала 

месечне 

припреме(евиденција 

о предаји планова) 

-Израђен ИОП за 

ученике који наставу 

похађају по њему, 

као и остала 

потребна документа 

-Израђен сопствени 

Годишњи и месечни 

планови 

 

 

 

 

 

 

 

-Извештаји о 

реализованом 

самовредновању 

-Израђен Школски 

развојни план 

-Евиденција о и 

записници о 

успесима ученика 

-Евиденција о 

стручном 
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изради месечних 

и дневних 

припрема, 

угледних часова 

-Организовала 

сам школска 

такмичења, 

пружала помоћ 

при реализацији 

културних 

манифестација 

 

усавршавању 

-Извештаји са 

посећених наставних 

часова 

-Евиденција о 

реализованим 

радионицама 

професионалне 

оријентације 

-Записници о 

одржаним 

саветодавним 

разговорима у севсци 

евиденције 

-Записници 

Наставничких и 

одељењских већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праћење и 

вредновање 

образовно- 

васпитног 

процеса 

-Реализовање и 

координисање 

процесом 

самовредновања 

-Учешће у 

изрдаи 

Школског 

развојног плана 

-Праћење успеха 

ученика и 

вођење 

евиденције о 

истом 

-Вођење 

евиденције о 

успесима на 

такмичењима, 

пробном 

пријемном, као 

и завршном 

испиту 

-Пратила 

остваривање 

ИОП-а 

-Водила 

евиденцију о 

стручном 

усавршвању 

запослених 

-Континуирана 

посета редовној 

настави, као и 

свим другим 

наставним 

активностима 

(угледни часови, 

радионице, 

прикази 

чланака...) 24 

редовна часа, 16 

угледних 

  

Рад са 

наставницима 

 

-Сарађивала у 

изради месечних 

и дневних 

припрема 

-Пружала 

саветодавну 

помоћ при 
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реализацији 

угледних часова, 

као и одржавању 

одељенских 

часова 

-Учествовала у 

раду тимова 

-Анализирала 

посећене 

наставне часове 

заједно са 

колегама 

-Пружала помоћ 

наставницима 

почетницима 

-Увела 

наставнике у рад 

Тима за 

професионалну 

оријентацију 

-Обавештавала 

их о променама 

у закону и 

другим 

активностима 

везаним за вас-

образ.процес 

Рад са 

ученицима 

-Тестирање 

ученика за 

полазак у први 

разред 

-Саветодавни 

разговори- 

индивидуални и 

групни (74 

разговора) 

-Радионице из 

програма ПО 

-Организовала 

сам предавање о 

техникама 

учења, пушењу 

и електронском 

насиљу, сиди, 

ђачким 

униформама, 

адаптацији 

ученика на пети 

разред 

-Организовала 

Ученички 

парламент 

-Радила 

радионице у 

вези са 

понашањем 

ученика 

-Организовала 

угледни час из 

ПО 

  

-Свеска о педагошко- 

инструктивном раду 

као доказ разговора и 

предложених мера 

-Записници са 

састанака Ученичког 

праламента 

-Извештај са 

реализованог 

угледног часа 
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-Учествовала у 

изради 

педагошког 

профила и 

пратила 

напредовање тих 

ученика 

Рад са 

родитељима 

-Водила сам 

индивидучане 

саветодавне 

разговоре по 

потреби  

-Присуствовала 

сам 

родитељским 

састанцима 

-Подстицала 

родитеље да се 

укључе у рад 

школе 

-Ангажовање у 

Савету 

родитеља 

(седница) 

  

-Евиденција о 

реализованим 

разговорима 

(25евидентираних 

разговора) 

-Број родитеља са 

којима је сарађивано 

-Евиденција у 

Дневнику рада са 

присуства 

родитељским 

састанцима и сардњи 

са њима 

 

 

Рад са 

директором, 

стручним 

сарадницима 

-Заједно 

организовање 

образовно- 

васпитног 

процеса 

-Сарадња на 

изради школске 

документације, 

замени одсутних 

наставника, 

прављењу 

распореда, 

стручног 

усавршавања и 

томе слично... 

  

-Двосмерна 

комуникација и 

међусобно 

уважавање 

 

Рад у стручним 

органима, 

тимовима 

-Чланство у 

готово свим 

тимовима- 

израда плана 

тимова и 

активно 

присуствовање 

састанцима 

-Учествовање у 

раду 

Одељењског и 

Наставничког 

већа (12+10 

седница)- 

презентоваење 

иновација- 

измене плана за 

пети разред, 

стручно 

усавршавање, 

ђачке униформе 

  

-Записници са 

одржаних састанака 

-Извештаји о 

реалзованим 

предавањима 
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-Присуствовање 

седницама 

Школског 

одбора по 

потреби и 

Савета родитеља 

Сарадња са 

надлежним 

установама, 

организацијама, 

удружењима и 

јединцим 

локалне 

самоуправе 

-Активна 

сарадња са 

колегама из 

лајковачке 

школе (посебно 

педагогом) 

-Сарадња са 

Центром за 

социјални рад 

иинтерресорном 

комисијом 

-Сардња са 

Домом здравља 

-Присуствовање 

састанцима који 

су били у 

органитацији 

школске управе  

-Учествовање у 

фокус –групном 

интервјуу у 

општини 

Лајковац 

поводом 

сарадње са 

Центром за 

заштиту и помоћ 

тражиоцима 

азила 

-Нисам 

учествовала 

ни у једном 

истраживању 

ове године, 

нити сам ја 

спровела 

исто 

 

-Вођење евиденције 

о сардњи са 

поменутим 

установама 

 

Вођење 

документације, 

припрема за 

рад и стручно 

усавршавање 

-Континуирано 

вођење 

Дневника рада 

-Израда 

Годишњег и 

месечних 

планова 

-Вођење свеске 

о педагошко- 

инструктивном 

раду са 

ученицима, 

наставницима и 

родитељима 

-Извештаји о 

реализованим 

активностима 

-Читање стручно 

литературе и 

праћење 

иновација 

-Похађање три 

семинара у 

организацији 

школе, као и 

  

-Постојање 

извештаја, записника 

и друге евиденције 
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дводневне 

радионице 

посвећене раду 

са ученицима 

тражиоцима 

азила 

-реализовање 

угледног часа и 

посета истим 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА 

за школску 2019/2020. годину 

 

Школска библиотека је место библиотечко-информационе, васпитно-образовне и 

културне активности школе. У школској библиотеци прикупља се, обрађује и 

ученицима, наставницима и стручним сарадницима даје на коришћење библиотечко-

информациона грађа (књиге, серијске публикације и др.) и извори. 

Најважнији циљ рада школске библиотеке и библиотекара је подстицање читања и 

развијање информационе писмености . 

Корисници библиотеке су: ученици, наставници, сарадници као и остали запослени у 

школи. Задуживање корисника библиотеке врши се преко карте читаоца. 

У школској 2019/2020. години простор школске библиотеке служио је својој основној 

намени. Према расположивим средствима обогаћен је књижни фонд са доста нових 

наслова, како ђачке лектире, тако и белетристике. Према књизи инвентара библиотека 

поседује око 7600 наслова, што је више него претходне године, али је и даље у плану 

набавка нових наслова како би се увећао фонд књига.  

Током године набављани су дечији часописи Витез и Школарка.  

Сходно бољој опремљености библиотеке (повећан фонд књига) више ученика је 

користило њене услуге, као и сви запослени у школи. 

Ове године ученици наше школе посетили су Међународни сајам књига у Београду. 

8а2018. год. у нашој школи је одржан основни ниво математичког такмичења 

„Мислиша - 2018“, где сам као координатор била задужена за сарадњу и помоћ у 

спровођењу овог математичког такмичења на ком је учествовао велики број наших 

ученика. 

Руководилац сам Тима за маркетинг школе  и члан Тима за сарадњу са породицом и 

ученичка путовања иТима за професионалну оријентацију. 

Учествовала сам у спровођењу завршног испита за ученике осмог разреда. 
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Образовно-васпитни и непосредни рад са ученицима одвијао се интезивно, а 

фреквенција наставника и ученика у школској библиотеци била је сразмерна броју 

ученика и одељења. Поред издавања књижне и некњижне грађе. Трудила сам се да 

подржим све потребе ученика и наставника и да их стално упућујем на самостално 

коришћење грађе у настави ради постизања квалитета рада и наставника и ученика. 

 

Школски библиотекар: 

Слађана Митровић 

Годишњи извештај педагошког асистента  за школску 2018/19 
 

Септембар: 

-Помоћ ромским родитељима при прикупљању докумената за упис у први разред 

основне школе. 

-Подршка  и помоћ ученица за полазак у први разред основне школе  

-Подршка  и помоћ ученица за полазак у први разред  средње школе 

Неопходне интервенције у школи и локалној заједници како би се обезбедила 

редовност похађања наставе-пројекат,,  Родитељи на делу “ 

Подела бесплатних уџбеника за материјално угрожене, треће и свако наредно дете које 

је у систему школовања. 

-Помоћ  средњој школи о прикупљању документације и  информације везане за 

ученике  првог разреда  основе школе-афирмативне мере 

Помоћ и сарадња са родитељима о прикупљању докумената за стипендије за средњу 

школу 

-Помоћ родитељима око набавке старих уџбеника за основну школу 

Сарадња са локалном самоуправом и центром за социјални рад око набавке школског 

прибора за ученике како основних тако и средње школе 

Сарадња са родитељима о значају  основног образовања 

Сарадња са родитељима  о значају средњег образовања 

Учешће на часовима –подршка и помоћ ученицима  

Октобар: 

Учешће на часовима –подршка и помоћ ученицима 

Пружање помоћи деци у усвајању српског језика и овладавању потребних вештина за 

успешно школовање 

Учешће у планирање наставе у сарадњи са учитељима и стручним сарадницима 

Посете родитеља- редовности ученика 

Учешће на часовима –подршка и помоћ ученицима 

 Пружање информација наставног особља  о постигнућима , уоченим проблемима, 

породичне ситуације 

Упознавање ученика  о афирмативним мерама 

Укљученост при саставу општинског тима Лајковац  :члан Мобилног тима 

Задаци : Инклузија Рома и Ромкиња  у свих 5 области дедкаде Рома( здраство, 

образовање, становање, запошљавање, социјално питање) 

Редовни састанци у општини Лајковац  . израда планске документације и реализације 

на месечном и годишњем нивоу- релевантних питања и проблематике 

На основу месечних  и годишњег планирања рада врши се њихова реализација 
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Обуке и семинари у склопу Мобилног  тима и општине Лајковца на  тему свих 5 

области 

Рад на терену –редовност обиласка 6 ромских насеља 

Активности се реализују током 2018/19 год. 

Као члан општинског састава Лајковца учествовала сам  изради  Локалног акционог 

плана за Роме од 2018 до 2023 год. Ослањајући се на националну стратегију на 

државном нивоу на стратегију за унапређење положаја Рома и Ромкиња у општини 

Лајковца. 

Такође сам у обавези реализације тог акционог плана за Роме што се тиче образовања и 

социјалног статуса. 

 

Новембар: 

Учешће у планирање наставе у сарадњи са учитељима и стручним сарадницима  

Упознавање ученика  о афирмативним мерама ученика  седмог и осмог  разреда 

 на часовима –подршка и помоћ ученицима 

Асистенција наставницима у реализацији планираних садржаја 

Редовност похађања допунске наставе 

Подстицање ромских учениказа укључивање у школским активностима 

Присуствавање наставничким и одељенским већима 

Сарадња са локалним НВО 

Децембар: 

Неопходне интервенције у школи и локалној заједници како би се обезбедила 

редовност похађања наставе-пројекат,, Моја зелена учионица“ 

Посете родитеља- редовности ученика 

Учешће на часовима –подршка и помоћ ученицима 

Здраствено-хигијенски статус-предавање 

Упознавање ученика  о афирмативним мерама уч.седмог и осмог разреда 

Учешће у планирање наставе у сарадњи са учитељима и стручним сарадницима 

Сарадња са локалном самоуправом и координатором за ромска питања 

Присустовање радионоцама , трибинама 

Одржавање  јавне трибине у локалној самоуправи  Лајковац под називом,, Инклузија  у 

процесу придруживања  ЕУ“ 

Сарадња са институција ;Црвени крст, Вртић, основне и средње школе 

Јануар: 

Асистенција наставницима у реализацији планираних садржаја 

Учешће на часовима –подршка и помоћ ученицима 

Присустовање радионоцама , трибинама 

Посете родитеља- редовности ученика 

Учешће у планирање наставе у сарадњи са учитељима и стручним сарадницима 

Здраствено-хигијенски статус-предавање 

Праћење - рад ученика-успех 

Фебруар: 

Учешће на часовима –подршка и помоћ ученицима 

Здраствено-хигијенски статус-предавање 

Посете родитеља- редовности ученика 

Праћење - рад ученика-успех 

Помоћ и подршка укључивања ромских родитеља у  наставне процесе 

Помоћ и подршка укључивања ромских родитеља на одазив родитељских састанака 

Предавање у  насељима -Трибина о упису у средње школе и њихов значај, 

афирмативним мерама,подршка и помоћ. 
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Попуњавање базе података ,,Инклузија“ о   успеху ученика  , броју и иоп 

Присуствавање наставничким и одељенским већима 

 

Март: 

 Редовност похађања допунске наставе 

Учешће на часовима –подршка и помоћ ученицима 

Учешће у планирање наставе у сарадњи са учитељима и стручним сарадницима 

Здраствено-хигијенски статус-предавање 

Упознавање ученика  о афирмативним мерама уч.седмог и осмог разреда 

Посете родитеља- редовности ученика 

Подстицање ромских учениказа укључивање у школским активностима 

Присуствавање наставничким и одељенским већима 

Припрема и реализација Програма ,,Дани културе Рома „-8 април Светски дан Рома 

 

Април: 

Учешће на часовима –подршка и помоћ ученицима 

Посете родитеља- редовности ученика 

Неопходне интервенције у школи и локалној заједници како би се повечала редовност 

похађања 

Учешће у планирање наставе у сарадњи са учитељима и стручним сарадницима 

Предавање у  насељима -Трибина о упису у средње школе и њихов значај, 

афирмативним мерама,подршка и помоћ. 

Информисање ученика  седмог  и осмог разреда о афирмативним мера 

Учешће у допунској настави 

Припрема и реализација Програма ,,Дани културе Рома „-8 април Светски дан Рома 

Учешће и сарадња са школама и вртућем у програму обележавање Светског дана Рома-

8-април у Обреновци 

-Међуопштинске сарадње 

Мај: 

Учешће на часовима –подршка и помоћ ученицима осмог разреда 

Посете родитеља- редовности ученика 

Посете родитељима  и обавештавање о упису ученика у први разред  основне школе 

Информисање ученика  седмог  и осмог разреда о афирмативним мера 

Учешће у планирање наставе у сарадњи са учитељима и стручним сарадницима 

Здраствено-хигијенски статус-предавање 

Помоћ и подршка ученицима и извештаја ИОП-интересорна комисија-као и наставном 

особљу помоћ и подршка 

Помоћ и подршка ученицима осмог разреда као и родитељима у одабиру средњих 

школа 

Помоћ при прикупљању документације при упису у први разред 

Помоћ и подршка наставном особљу као и ученицима о извођењу  ученичке ексурзије, 

одлазак на екскурзију 

Присустовање одељенским и наставничком већу 

Јун: 

Посете родитеља- редовности ученика 

Помоћ и подршка ученицима осмог разреда као и родитељима у одабиру средњих 

школа 

Обавештавање о  завршном испиту као обавезно присуствовање за ученике осмог 

разреда 

Прикупљање докумената за ученике осмог разреда 
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Учешће на часовима –подршка и помоћ ученицима  

Обезбеђивање ученика за завршни испит 

Помоћ и подршка  ученицима упис у средњу школу 

Присустовање одељенским и наставничком већу 

 

Август: 

Обавештавање родитеља и ученика о распореду полагања разредних и поправних 

испита 

Обавештзавање родитеља о поласку у средње школе 

Обавештавање родитеља као и помоћ и подршка у прикупљању документације за упис 

у први разред основне школе 

Присуство два семинара 

Помоћ и подршка  наставном особљу  разредним испитима 

Помоћ и подршка   ученицима  разредни испити 

Помоћ и подршка наставном особљу као и ученицима - поправни испити 

Присуствовање  наставничким већима 

 

 

 

 

 

Педагошки асистент: 

Јелена Костић 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

 

Извештај  педагошког асистента –афирмативним мерама о упису 

ученика у средње школе -2019/20 године  
 

 

На основу  дописа МПН и Технолошког развоја о праћењу ученика о њиховој 

редовности и постигнућима  у средњој школи-(ученици који користе афирмативне 

мере приликом уписа у средње школе )–ступила сам у контакт са Средњом школом –

Лајковац. Разговор сам обавила са психологом средње  школе Гораном Милинчићем, 

где сам разменила веродостојност информације о ученицима,  

1.Петровић Светлана ( Горан   ) 

2.Димитријевић Стефан (  Ненад ) 

 

Ученици: Лекић Јовица-Паљуви-  није уписао средњу школу .Разлог  због кога није 

уписао средњу школу је болест ученика. 

Лекић Наташа-Дубрава-  није уписала  средњу школу .Разлог  због кога није уписала 

средњу школу је болест ученика. 

Митровић Момир- Скобаљ- није уписао средњу школу .Разлог  због кога није уписао 

средњу школу је болест ученика. 

Ученица  Драгица Лекић- Паљуви –није полагала завршни испит, нити  је уписала 

средњу школу.Разлог због кога није полагала завршни испит јесте одлазак у 

иностранство. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА  ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 

Подносилац извештаја: Мирјана Радеч 

(Веће,актив,тим, наставник, сарадник итд) 

Одговорно лице:Мирјана Радеч, стручни сарадник 

(председник, руководилац,координатор..) 

Остали чланови тима: ученици: 81:  Ана Митровић, Никола Пантелић,  8 2 : Милица Радованчевић, 

Јована Живковић, 71 :  Невена Јеврић, Сања Бабић, 7 2 :  Тина Тејић , Анђелија Милановић 

Реализовано 8 састанака 

 

садржај рада(следити годишњи план  рада) 

 

Садржаји 

рада који 

нису 

планирани 

а урађени 

су током 

школске 

године 

Исходи/ 

показатељ

и 

успешност

и 

(шта је 

постигнуто 

и шта 

доказује 

успешност) 

Оцена 

успешност

и од стране  

тима или 

особе 

задужене за 

евалуацију 

Области 

рада 
Реализовани садржаји 

Није 

реализовано 
   

Септемба

р  

 Конституисање 

парламента 

 Представљање 

правилника и 

других докумената 

у школи 

 Разно-дечији 

предлози и 

мишљења 

-програм за 

Дечију недељу, 

ученици само 

изнели предлог 

без неког 

активног 

учествовања 

 

-записници са 

седница  

-продужен 

одомор још 5 

мин. 

 

 

 

Октобар 

 Уређење учионица 

и школског 

дворишта 

 Секције и 

ваннаставне 

активности 

 Дечија мишљења и 

предлози о 

набавци наставних 

средстава и 

материјала 

 Разно  

-Посета 

одређеним 

институцијама 

 

-Набаљена 

одређена 

наставна 

средства 

 

Новембар 

 Анализирање 

успеха на првом 

тромесечју 

 Предлози мера за 

побољшање успеха 

 Однос према 

домаћим задацима 

 Договор око 

прославе Нове 

  

-купљена и 

окићена 

новоодишња 

јелка 

-записник о 

сталим 

урађеним 

активностима 
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године 

Децембар 

 Договор око 

куповине и кићења 

новогодишње јелке 

   

Јануар 

 Прослава школске 

славе-договор око 

приредбе 

 Разно 

-није реализована 

ова седница због 

мало радних дана 

у овом месецу 

  

Март 

 Разговор о 

професионалној 

оријентацији и 

реализовање истих 

радионица и 

разговора 

 Реализација 

такмичења 

 Анализа школског 

успеха 

 Разно 

   

Април 

 Анализа успеха на 

трећем 

класификационом 

периоду 

 Пробни завршни 

испит 

 Разно 

   

Мај -2 

седнице 

 Догово око 

припремне наставе 

 Екскурзија 

ученика 

 Упис у средњу 

школу 

 Прослава матурске 

вечери 

 Давање мишљења 

УП о Ученику 

генерације 

 усвајање основних 

докумената и 

програма рада 
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Извештај о радо Дечијег савеза у школској 2018/2019. години 

 
У току месеца септембра је спроведена акција,,Деца-деци“.Ова акција подразумева 

прикупљање одеће, обуће и уџбеника за ученике слабијег материјалног стања. 

Дечја недеља је обележена прве недеље месеца октобра.У току Дечје недеље одржане 

су бројне манифестације . 

Пригодним приредбама, ликовним и литерарним радовима, као и спортским 

такмичењима обележени су : 20.11.2018.(приредба у част Димитрија 

Туцовића),школска слава Свети Сава, Дан школе и Видовдан. 

Пролећни крос је одржан на сеоском игралишту. 

 

 

 

 

                                                                                          Подносилац извештаја: 

                                                                                                 Даринка Мирић 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПОСЕБНИХ ПЛАНОВА 

 
Извештај о раду Тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања 

 

Укупно је одржано 10 састанака и то: 

27.09.2018.  

25.10.2018.  

29.11.2018. 

22.12.2018. 

21.01.2019. 

28.02.2019. 

28.03.2019. 

11.04.2019. 

30.05.2019. 

13.06.2019. 

 

Сви састанци су одржани по предвиђеном дневном реду и свима су 

присуствовали углавном сви чланови тима.  

Одржана су два теоретска предавања 10.10.2018.- Презентација теме: 

препознавање и спречавање дигиталног насиља, предавач- едукатор из 

Министарства трговине и туризма Емира Беговић и 20.06.2019.- 

Презентација теме: Како добро дете постаје лош човек предавач Златко 

Перић на састанку Стручног већа млађих разреда и на седници 

Наставничког већа. 

 

29.11.2018. спроведена је анкета на ЧОС-у 6-1 разреда 

 

07.12.2018. на седници Наставничког већа изнети су резултати спроведене 

анкете  

 

14.12.2018. руководиоц тима је присуствовао ЧОС-у одељенског 

старешине 6-1 разреда и спровео попуњавање упитника међу ученицима 

 

22.12.2018. обављена је анализа резултата упитника са ученицима 6-1 

разреда на ЧОС-у  

 

29.12.2018. присуствовање ЧОС-у и разговор са ученицима 6-1 разреда на 

тему „ Зашто се деца насилно понашају“ 

 

   Руководилац тима: 
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                                                                                           Миланка Лукић 

 

 

 

Извештај Тима за културну и јавну делатност 
 

Тим за културну и јавну делатност чине: Данијела Бошковић (од децембра 2016. 

године) – руководилац, Марија Лазић, Јелена Рафаиловић (Слађана Кошанин), Невена 

Добросављевић, Радмила Станимировић, Наташа Бајић Миливојевић и Биљана Бајић. 

 

МЕСЕЦ АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАТОРИ 

СЕПТЕМБАР -Свечани пријем првака 

-Учлањивање ученика у 

школску библиотеку 

Учитељице, педагог, 

директор, библиотекарка 

ОКТОБАР -Обележавање Дечје 

недеље 

-Обележавање 

манифестације поводом 

Сајма књига 

Координатор за Дечју 

недељу, библиотекар, 

директор, наставнице 

српског језика 

НОВЕМБАР -Обележавање Дана 

погибије Димитрија 

Туцовића – 20. новембар 

Учитељице, наставници, 

директор 

ДЕЦЕМБАР -Новогодишња журка – 30. 

децембар 

Учитељице, наставници 

ЈАНУАР -Школска слава – Свети 

Сава – 27. јануар 

Учитељице, наставници, 

директор 

ФЕБРУАР -Обележавање Дана држав-

ности – 15. фебруар 

Учитељице, наставник 

историје, директор 

МАРТ -Обележавање Дана жена – 

8. март 

Учитељице 

АПРИЛ -Дан Рома – 8.април Педагошки асистент, 

учитељи-це, наставници, 

директор 

МАЈ -Дан школе и Дан победе – 

9. мај 

Наставници, учитељице, 

директор 

ЈУН -Видовдан – 28. Јун; подела 

ђачких књижица и 

сведочанстава 

Наставници, учитељице, 

директор 

 

 

Активности предвиђене годишњим планом рада Тима за културну и јавну делатност су 

у потпуности остварене.  

Приредбе већег обима организоване су за Светог Саву (27. јануар), Дан школе (9. мај) и 

Видовдан (28. јун).  
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Тим је у реализацији предвиђених активности имао несебичну помоћ осталих колега и 

запослених у школи. Велики допринос су дали и ученици наше школе који су активно 

учествовали у спровођењу активности. Такође, чланови Тима су добили смернице које 

ће помоћи у будућем раду (нпр. укључивање нових активности у годишњи план рада 

Тима). 

Данијела Бошковић, руководилац Тима за културну и јавну делатност 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

 

Извештај о раду Тима за инклузивно образовање  
 
 Тим је за циљ имао обезбеђивање и унапређење квалитета наставе у образовању 

ученика са потешкоћама, талентоване и маргинализоване деце. 

 Један од првих задатака у остваривању овог циља је био анализа актуелне 

школске ситуације, идентификација деце са потешкоћама и потребе за додатном 

подршком. Формирана је база података и са разредним старешинама су формирани 

мали тимови и кренуло се у израду ИОП планова. Успостављена је сарадња са 

интерресорном комисијом ради реализације ИОП-а 2. Тим је пратио реализацију ИОП-

а и вршена је евалуација. Наставницима је пружана додатна подршка саветодавно и 

упућивањем на стручну литературу и моделе добре инклузивне праксе.  

Током ове школске године исказана је потреба за индивидуализацијом, ИОП-ом 

1 и ИОП-ом 2. Нису идентификована деца са посебним талентом тако да није било 

потребе за ИОП-ом 3. Због специфичности средине у којој ради наша школа, највише 

ученика који имају потребу за додатном подршком су ученици из маргинализованих 

група, где се социјално стање породице и васпитна запуштеност, одразила на рад тих 

ученика. 

 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је постигнуто 

и шта доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Анализа рада Тима, 

реализација програма и 

вредновање резултата 

рада. 

 Тим за ИО Новоизабрани 

руководилац 

Тима Тања 

Протић је 

направила 

кратак осврт на 

досадашњи рад 

Тима и сарадњу 

са 

наставницима, 

као и на 

документацију 

ученика који 

похађају наставу 

по ИОП-у. 

 

Тим је 

мишљења да 

иако постоји 

помак у 

сарадњи са 

наставницима, 

то још увек 

није на 

завидном 

нивоу . 

 

На основу 

извештаја 

одељењских 

старешина, 

вршиће се 

Анализа актуелне школске 

ситуације и утврђивање 

броја ученика којима је 

потребна додатна 

подршка, као и врста 

подршке. 

 

Састанакодржа

н: 

 

06.09.2018. 

Тим за ИО, 

учитељи, 

наставници, 

родитељи 

Анализа успеха ученика 

на крају првог тромесечја, 

идентификација ученика 

са потешкоћама и 

потребама за додатном 

подршком. 

 

Састанакодржа

н: 

 

8.11.2018. 

Тим за ИО, 

учитељи, 

наставници, 

родитељи 
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Сагледавање потреба за 

израдом и применом ИО, 

праћење напредовања 

ученика, реализација 

планова и евалуација. 

Израда паноа од стране 

Ученичког парламента. 

Састанакодржа

н: 

 

30.11.2018. 

Тим за ИО, 

учитељи, 

наставници, 

родитељи, 

Ученички 

парламент 

Направљена је 

база података са 

списком ученика 

којима је 

потребна 

додатна 

подршка у 

савладавању 

градива, а на 

основу 

постигнутих 

резултата који су 

мањи од 

очекиваног. 

Ажурирана је 

база података са 

списком ученика 

којима је 

потребна 

додатна 

подршка у 

савладавању 

градива, а на 

основу 

постигнутих 

резултата који су 

мањи од 

очекиваног. 

Професор 

разредне наставе 

Наташа Бајић-

Миливојевић је 

образложила 

свој предлог за 

индивидуализов

ани начин рада 

са још два 

ученика из свог 

одељења. 

Ажуриран је 

списак са 

ученицима 

којима је 

потребна 

додатна подшка 

у учењу. 

Професор 

разредне наставе  

и наставник 

предметне 

праћење 

постигнутих 

резултата 

ученика. 

 

 

Ученици 

којима је 

пружена 

додатна 

подршка 

остварују 

помак у раду, 

то је мишљење 

Тима за ИО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закључак Тима 

је да ће се 

наставити са 

даљим 

праћењем 

ученика и 

постизање 

њихових 

резултата. 

Запажање је да 

постоји 

константно 

напредовање и 

даса тим треба 

наставити. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализа успеха ученика 

на крају првог 

полугодишта, сагледавање 

потреба за израдом и 

планом ИО 

Састанакодржа

н: 

 

28.12.2018. 

Тим за ИО, 

учитељи, 

наставници, 

родитељи 

Организовање и 

реализација активности о 

ИО кроз ангажовање У 

ченичког парламента. 

Напређење сарадње са 

другим институцијама. 

 

Састанакодржа

н: 

 

29.03.2019. 

Тим за ИО, 

учитељи, 

наставници, 

родитељи, 

Ученички 

парламент 

  Тим за ИО, 

учитељи, 

наставници, 

Црвени 

крст-

Лајковац 

Анализа рада Тима и 

реализација програма и 

вредновање резултата 

рада. 

Израда плана и програма 

рада. 

 

 

 

 

Састанакодржа

н: 

 

21.06.2019. 

 

 

 

 

 

Тимза ИО, 

учитељи, 

наставници,  
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наставе су 

изнеле и 

образложиле 

своје предлоге 

ученика за рад 

по 

индивидуализац

ији. 

Колегиницама је 

пружена 

неопходна 

помоћ и 

подршка у 

остваривању 

плана.  

Одељењске 

старешине су 

износиле своја 

запажања о 

ученицима који 

раде по ИОП-у. 

Укључивање 

Ученичког 

парламента са 

израдом паноа. 

Педагог школе је 

изнео податке о 

успеху и 

владању ученика 

накрају првог 

полугодишта. 

Ажуриран је 

списак ученика 

којима је 

неопходна 

додатна 

подршка у 

учењу на 

предлог 

.Реализовање 

радионица на 

ЧОС-у са циљем 

разбијања 

предрасуда о 

ученицима 

којима је 

потребна 

додатна 

подршка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици који 

радепо ИОП-у 

добијају 

подршку и 

редовно се 

прати њихов 

рад, нарочито 

наставника 

који реализују 

ИОП. 

 

 

 

Побољшава се 

сарадња између 

деце, 

толеранција, 

једнакост...Уче

ници који 

наставу 

похађају по 

ИОП-у су 

веома лепо 

прихваћени од 

стране својих 

вршњака и 

радо им 

пружају  помоћ 

и подршку. 

Рад на 

унапређењу 

сарадње са 

родитељима. 
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Руководилац 

Тима Тања 

Протић је 

направила 

кратак осврт на 

досадашњи рад 

Тима и сарадњу 

са 

наставницима, 

као и на 

документацију 

ученика који 

похађају наставу 

по ИОП-у. 

 

 

 

Постигнути су 

значајни 

резултати у 

раду Тима и 

потребно је 

уложити напор 

да се са тим 

настави и у 

будуће. 

 

 

 

САДРЖАЈИ/АКТИВНОСТИ 

КОЈЕ СУ РЕАЛИЗОВАНЕ А 

НИСУ ПЛАНИРАНЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је постигнуто 

и шта доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

     

   

   

   

 

АКТИВНОСТИ/САДРЖАЈИ  

КОЈИ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

Све планом рада 

предвиђене активности су 

реализоване. 

 

 

 

 

Руководилац Тима: Тања Протић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 

Подносилац извештаја: Мирјана Радеч 

(Веће,актив,тим, наставник, сарадник итд) 

Одговорно лице:Мирјана Радеч, Александар Гавриловић, Јасмина Смиљанић, 

Даринка Мирић, Биљана Бајић 

(председник, руководилац,координатор..) 

Циљеви рада (укратко): Упознати ученике са што већим бројем занимања, указати на 

њихове захтеве и развијати способности и интересовања за поједине делатности, 

створити код ученика реалан став према сопственим способностима и у складу са 

способностима усмеравати њихово интересовање 

 

 

 

 

 

 

садржај рада(следити годишњи план  рада) 

 

Исходи/ показатељи 

успешности 

(шта је постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

Оцена успешности од стране  

тима или особе задужене за 

евалуацију 

Реализовани 

садржаји 
Није реализовано   
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-Ученицима 7. и 8. 

Разреда представљен 

програм 

Професионалне 

оријентације 

 

-Педагог реализовао 

пар радионица ПО са 

ученицима 7. и 8. 

Разреда 

 

-Ученицима 

предстљена одређена 

занимања током Дечје 

недеље 

 

-Представљене су и 

Средње пколе из 

Београда, Лајковца, 

Ваљева... 

 

-Сарадња са 

породицом о избору 

занимања њихове деце 

(родитељски састанак) 

 

-Педагог је спровео 

анкету о будућем 

занимању  

 

-Презентовани су 

подаци  

 

-Обављени су 

индивудални разговори 

са ученицима од стране 

педагога 

-Сарадња са 

породицом о избору 

занимања њихове 

деце 

 

-Одељењске 

старешине нису 

реализовале 

потребне радионице 

за ПО 

-Радило се на 

самоспознаји 

способности ученика 

8.разреда кроз 

саветодавне 

разговоре, радионице 

ПО- постојање 

евиденције о 

одрађеном 

 

-Представљена су 

одређена занимања 

 

- Записници са Тима 

за ПО доказ су 

реализованих 

садржаја 

 

-Неопходно је већи број 

наставника да се укључи у рад како 

не би посао везан за ПО био на 

само пар људи и како би Тим за 

ПО био много продуктивнији и 

ефикаснији 
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Извештај Тима за здравствену и социјалну заштиту  

 

Чланови Тима за здравствену и социјалну заштиту су: Ивана Секулић-професор 

енглеског језика, Драган Радовановић-професор физичког васпитања, Биљана 

Бајић-професор разредне наставе, Данијела Ивановић-родитељ. 

Први састанак Тима је одржан 30.08.2017.год. коме су присуствовали сви њени 

чланови. За координатора Тима је изабрана Ивана Секулић, за заменика је изабран 

Драган Радовановић, за записничара је изабрана Биљана Бајић. 

СЕПТЕМБАР-На другом састанку коме су присуствовали сви чланови једногласно је 

усвојен извештај за претходну школску годину 2016./2017.год. а такође је усвојен план 

за школску 2017/2018. годину. 

Трећи састанак- Дефинисање правила понашања о безбедности и заштити ученика(Тим 

у сарадњи са одељењским старешинама). Дефинисана су правила понашања у сарадњи 

са одељењским старешинама која су истакнута у холу на видљивим местима. Јелена 

Костић-педагошки асистент покренула хуманитарну акцију за помоћ ученици са 

проблемима са видом. 

ОКТОБАР-Четврти састанак-Упознавање и праћење социјалних прилика ученика 

(Тим у сарадњи са одељењским старешинама и педагогом). Педагог школе је упознала 

одељењске старешине о социјалним приликама ученика. Волонтери Црвеног крста 

Лајковац су у ИО Скобаљ одржали предавање на тему: „Лична хигијена″ и том 

приликом су поделили ученицима пригодне поклоне. 

НОВЕМБАР-Пети састанак-Развијање свести о здравим стиловима живота, важности 

превенције, здраве исхране. (Тим у сарадњи са Црвеним крстом). Волонтери Црвеног 

крста су одржали предавање на тему: „Болести прљавих руку". Ширење знања о 

основним принципима међународног покрета Црвеног крста и црвеног полумесеца-

дифузија, реализовано је предавање за ученике од првог до четвртог разреда, као и у 

ИО Скобаљ. 

ДЕЦЕМБАР-Шести састанак-Едукација, обележавање значајних датума (Тим у 

сарадњи са наставницима и Ученичким парламентом). Координатор Ученичког 

парламента Славица Милисављевић је одржала предавање на тему:„Сида" у 

одељењима осмог разреда. Здравствено превентивна делатност-волонтери Црвеног 

крста у сарадњи са патронажном службом и здравственим медијатором су одржали 

предавање на тему:„Борба против наркоманије и других болести зависности". 



87 

 

ЈАНУАР-Седми састанак-Промоција људских права. Тим је у сарадњи са наставником 

историје Ненадом Игњатовићем део часова из историје посветио промоцији људских 

права. 

ФЕБРУАР-Осми састанак-Умрежавање свих кључних носилаца превенције 

насиља(Тим у сарадњи са  Ученичким парламентом и наставницима). У договору са 

педагогом школе појачаће се васпитно–дисциплински рад са ученицима кроз 

радионице и предавања. 

МАРТ-Девети састанак-Безбедно понашање и саобраћају Тим је у сарадњи са 

наставником техничког образовања. Тим је у сарадњи са Александром Гавриловићем-

наставником техничког образовања одржао презентацију са ученицима. 

АПРИЛ-Десети састанак-Превенција и отклањање поремећаја неправилне исхране. 

Тим је скренуо пажњу наставницима да део часа одељењског старешине посвете 

здравој исхрани, као и поремећајима у исхрани. 

МАЈ-Једанаести састанак-Превенција болести зависности (Тим је у сарадњи са 

патронажном службом). На почетку школске 2017./2018. године секретар школе је 

послао допис Дому здравља Лајковац да нам доставе календар вакцинације и 

систематских прегледа ученика наше школе, који по закону треба да поседујемо, 

никакав одговор од њих није стигао, па смо ову тему обрадили у сарадњи са 

одељењским старешинама и педагошким асистентом. 

ЈУН-Дванаести састанак-Организовање хуманитарне акције(Школа организује 

прикупљање средстава путем акција школског спорта и продајних изложби) 

Руководилац Тима Ивана Секулић и библиотекар Данијела Негић су биле 

координатори, организован је фудбалски турнир, као и продајне изложбе. Прикупљена 

су значајна средства која ће се искористити за куповину књига за библиотеку. 

Координатор Тима за здравствену и социјалну заштиту:    Ивана Секулић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Вођа тима - Живан Радић 

Чланови : Александра Богдановић и Златомир Перић 

 

У школској 2016/2017 години било је планирано седам активности. Реализоване су све 

активности, што кроз директно , што посредено (кроз уобичајене наставне активности). 

Одржано је 5 састанака. 

1) Радионица „Проценимо и унапредимо животну средину“, остварена је кроз 

прављење паноа на тему заштите и унапређења животне средине, који је био изложен у 

холу централне школе. Састанак на коме је дискутовано о остваривању ове активности, 

одржан је у октобру 2016. године са следећим дневним редом : 

- Избор руководиоца тима 

- Усвајање годишњег плана рада тима 

- Предлози о начину остваривања активности „Проценимо и унапредимо животну 

средину“, 

- Усвајање предлога 

- Остало 

Састанку су присуствовали сви чланови тима 

2) Предавање на тему „Животиње су наши пријатељи“, одржано је на појединим 

часовима (делови часа су јој били посвећени) у склопу наставних јединица које имају 

додирних тачака са датом темом. 

Састанак на коме је дискутовано о остваривању ове активности, одржан је у новембру 

2016. године са следећим дневним редом : 

- Предлози о начину остваривања активности 

- Усвајање предлога 

- Остало 

Састанку су присуствовали Александра Богдановић и Живан Радић 

3) Активности „Рециклажа“ реализоване су у оквиру ликовних радионица на нивоу 

млађих разреда. 

Састанак на коме је дискутовано о остваривању ове активности, одржан је у фебруару 

2017. године са следећим дневним редом : 

- Предлози о начину остваривања активности 

- Усвајање предлога 
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- Остало 

Састанку су присуствовали Александра Богдановић и Живан Радић 

4) Обележавање Светског дана воде и Светског дана заштите животне средине 

обављено је посветом дела часа географије / односно природе и друштва датој теми.  

Акција очистимо школско двориште обављена је у мају 2017. године. 

Састанак на коме је дискутовано о остваривању ове активности, одржан је у марту 

2017. године са следећим дневним редом : 

- Предлози о начину остваривања активности 

- Усвајање предлога 

- Остало 

Састанку су присуствовали сви чланови тима 

5) Састанак на коме је дискутовано о остварености планираних активности, као и о 

плановима за наредну школску годину одржан је у јуну 2017. године са следећим 

дневним редом : 

- Дискусија о остварености планираних активности 

- Дискусија о плановима за наредну школску годину 

- Остало 

Констатовано је да је тим био прилично успешан у протеклој школској години и 

наговештено да ће план за наредну школску годину бити презентован на почетку исте, 

приликом првог састанка. 

Састанку су присуствовали Александра Богдановић и Живан Радић 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

Извештај Тима за сарадњу са породицом,за шк.2018/2019. 

 

 

У овој шк.2018/2019.години,одржано је 5 састанака Тим-а  за сарадњу 
са породицом. Тим  је имао за циљ,да подржи и подстакне развој 
ученика  и унапреди сарадњу и координацију родитеља /старатеља и 
школе кроз редовну информисаност о променама у образовању,као и 
о свим дешавањима везаним за живот школе.У складу са тим 
циљем,Тим је предвиђене ативности  годишњим планом рада за ову 
школску годину реализовао кроз;                                                                                                              
*дефинисање термина,,Отворена врата“,за сваког наставника у нашој 
школи и дефинисање термина,,Отворени дан“када је пружена 
могућност родитељима ,да могу једном месечно да присуствују 
васпитнообразовном раду наставника;                                                                  
*редовно уређење огласне табле за родитеље новим информацијама- 
континуирано,током целе шк.године биле су истакнуте актуелне 
информације о активностима школе;                             *ажурирање  
стране на сајту школе под називом ,,Кутак за родитеље“;на овај начин  
је родитељима , ученицима као и свим запосленима,доступна  
информисаност  о свим променама и дешавањима у школи;                                                                                                                          
*омогућена  је просторија за индивидуалне разговоре одељенских 
старешина  са родитељима и ученицима,                                                                           
*родитељи  и ученици су упознати са правилима понашања у новој 
школи;(пано изложен у холу школе,                                                                                                                                                       
* усвојен и реализован предлог да се родитељи писменим путем 
обавештавају о доласку у школу ;                                                                                                                                                                                                                              
*примену правила о коришћењу мобилних телефона за све ученике и 
родитеље-  истакнуто у свим учионицама,на огласној табли у холу 
школе,  ( узето и одштампано из правилника о васпитању и понашању 
ученика члан 6,став 2.7./везан за употребу мобилних  телефона у 
учионици,на часовима и ван часова у школи(снимање говора 
разр.старешине,сликање без дозволе и т.сл);                                                                                           
*укључивање родитеља  у тимове и пројекте школе који се у школи 
реализују;                                                                                                                  
*укључивање родитеља  у тимове подршке у циљу израде и 
реализације индивидуалних образовних планова за ученике којима је 
потребна додатна подршка;                                                                                                                                 
*укључивање родитеља у оранизовање  посета,екскурзија,спортских 
активности...                                                                                                                                                                                     
*избор представника родитеља  испред сваког  одељења за Савет 
родитеља школе;                                                                                                                    
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*реализацију родитељских састанака од стране  одељенских 
старешина у току шк.године(најмање5 у сваком одељењу);                                                                                                                      
*обележен Светски Дан породице излагањем дечјих радова у холу 
школе,изложбом састава на тему Моја породица-мој дом;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
* родитељи су били промотери  различитих  занимања .                                        
*Oдржавање Трибине за родитеље ,ученике и наставнике,,Безбедност 
деце на интернету,под покровитељством Министарства 
трговине,туризма и телекомуникација ,,Паметно и безбедно;( 
предавање је одржано у просторијама наше школе) ;                                                                                                                                                                           
*очекивали смо прихватање и одобрење пројекта  нашег тима ,,Зелена 
еко зона!“,као и   реализацију која се  очекивала  по пријему  средстава 
Општине Лајковац/шк.2018/2019. Нисмо добили  средства иако смо 
поднели захтев и конкурисали за иста од Општине Лајковац,тако да 
ове године пројекат нисмо реализовали,али се надамо да ће се овај 
пројекат реализовати по одобреним  средствима у наредном периоду.                                                                                                                                                   
*Сарадња  руководства и ПП службе са родитељима се одвијала и кроз 
састанке Савета родитеља,састанке Школског одбора у чијем су 
саставу  такође  родитељи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Тим је позвао све родитеље да својим конструктивним предлозима 
оплемене и обогате сарадњу са школом ,јер укљученост родитеља у 
различите аспекте школског живота,представља важну компоненту 
образовно-васпитног рада-будући да је добробит детета централни 
интерес, како породице тако и школе.  

                              

 

 

 

          Руководилац Тима ,Наташа Бајић Миливојевић                        
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ 

ЗАЈЕДНИЦОМ  
Циљеви рада (укратко): развојање међусобне сарадње и међусобног 

подржавања у остваривању образовно-васпитног рада 

 

 

садржај рада(следити годишњи план  

рада) 

 

Оцена успешности 

од стране  тима 

или особе задужене 

за евалуацију 

Области рада Реализовани садржаји  

Општина 

Лајковац 

 Општина уплаћује 

новчана средства 

сваког месеца за 

основне 

материјалне 

потребе пколе 

 Посета културним 

дешавањима 

 ШКОЛА 

ДОБРО 

САРАЂУЈЕ 

СА СВИМ 

НАВЕДЕНИ

М 

УСТАНОВА

МА 

Школска 

управа Ваљево 

 Посета 

састанцима, 

семинарима, 

трибинама 

 Континуирано 

информисање и 

сарадња у вези са 

питањима везним 

за школу 

 

ОШ „Миле 

Дубљевић“  

 Сардња око 

заједничких 

питања везаних за 

школски процес 

 

СШ 

„17.септембар“ 

 Сардња око 

заједничких 

питања везаних за 

школски процес 

 

Месна 

заједница 

 

 Сардња око 

заједничких 

питања 

 

Центар за 

социјални рад 
 Сардња у везу са 

ученицима који су 
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 у заједничком 

делокругу рада 

Дечији вртић 

„Лептирић“ 

Лајовац 

 Сардња са 

васпитачима који 

држе припремну 

насатву у 

просторијама наше 

школе 

 Размена искустава 

 

Дом здравља  

Лајковац 
 Реализовани 

редовни 

систематски 

прегледи 

 Посета 

стоматолога 

 

СУП Лајковац 

 
 Редовна посета 

школи 

 Предавања о 

вршњачком 

насиљу и 

понашању у 

саобраћају 

 

Градска 

библиотека 

Лајковац 

 Организовано 

општинско 

такмичење 

рецитатора 

 Посета 

Књижевним 

вечерима 

 

Црвени крст 

Лајковац 
 Предавања на тему 

хигијене 

 помоћ ученицима 

слошијег 

матер.стања 

 

Културни 

центар „Хаџи 

Рувим“ 

 Посета 

култ.манифестациј

ама 

 Ангажовање 

чланова приликом 

разних приредби 

 

КУД 

„Железничар“ 
 Ангажовање 

чланова приликом 
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Лајковац разних приредби 

 

Извештај о реализацији екскурзија током школске 2018/2019. 

год. у ОШ „Димитрије Туцовић“ Јабучје 
 

На основу Годишњег плана рада бр. ________ за шк. 2018- 2019. год. 
сегментом Ученичка путовања планирано је извођење једнодневних и 
дводневних екскурзија за ученике током маја 2019. године. 
Школа је сходно Упуству за реализацију екскурзија и наставе у природи у 
основној школи бр. 610- 06- 79/ 2010- 01 на време објавила оглас за 
прикупљање понуда по реализацијама како је предвиђено Планом 
ученичких путовања.  
Савет родитеља је комисијски изабрао ТА“ Балканик“ Ваљево да у 
сарадњи са школом реализује предвиђене дестинације. 
Све потребне предрадње ( одржавање родитељских састанака, 
прикупљање изјашњавања ученика, обавештење полиције, именовање 
стручних већа,...) су реализоване на време и у обиму. 
Током маја реализоване су екскурзије: 
03. 06. 2019. год. за ученике I разреда на релацији Јабучје - Тршић 
03. 06. 2019. год. за ученике II разреда на релацији Јабучје- Ваљево 
04. 06. 2019.год. за ученике III разреда на релацији Јабучје- Врњачка- 
Бања 
15. 05. 2019. год. за ученике IV разреда на релацији Јабучје- Пећинци 
05.06. 2019.год. за ученике V разреда на релацији Скобаљ- Јабучје- 
Свилајнац 
14. 05. 2019. год.за ученике VI разреда на релацији Скобаљ- Јабучје- 
Јагодина 
13.14. 05. 2019. год. за ученике VII/ VIII разреда на релацији Скобаљ – 
Јабучје-Кладово ( дводневна екскурзија) 
На основу појединих извештаја стручних вођа, анкетирања ученика и 
мишљења разредних старешина може се констатовати да су реализоване 
екскурзије спроведене сходно Упуству и Правилнику о остваривању 
екскурзија у I и  II циклусу основне школе. 
Број ученика који су ишли је 191 што је 68, 95% од укупног броја ученика, 
од тога је кроз сарадњу са агенцијом обезбеђено 16 гратис места. 

- О ученицима је бринуло 25 наставника кроз разредно старешинство 
и улогу стручног вође као и додатног наставника за појачану 
безбедност на дводневној екскурзији. 

- Појачани извештаји констатују да су екскурзије протекле без икаквих 
безбедносних и здравствених проблема. 
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- Ученици су исказали задовољство о доживљеном. 
Постављени циљеви и задаци су у већој мери остварени тако да ће 
реализоване екскурзије допринети остваривању циљева и задатака 
образовања и васпитања, циљева и задатака наставних предмета. 
Непосредно упознавање ученика са појавама и односима у природној и 
друштвеној средини, са културним, историјским и духовним наслеђем и 
привредним достигнућима допринеће остваривању циљева образовања и 
васпитања. 
Задаци екскурзије су у већој или мањој мери постигнути: 

- продубљено, проширено и обогаћено знање и искуство ученика; 
- повезано знање и умење; 
- развијена љубав према отаџбини, њеној историји , култури и 

природним лепотама,... 
- негована солидарност, хуманизам, другарство и заједништво; 
- подстицана самосталност ученика и одговорност за сопствено 

понашање; 
- развијена способност орјентације у простору; 

Сагледавајући све чињенице исказане у појединачним извештајима 
сматрам да је организација и реализација екскурзије протекла у најбољем 
реду тако да исказано задовољство ученика и наставника најбоље 
осликава успешност реализованог. 
Ангажована агенција ТА „ Балканик „ је свој део посла обавила углавном 
веома стручно и професионално. 
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Реализација плана педагошко-инструктивног рада 
 

 

У временском периоду од октобра месеца до краја 2. полугодишта педагог је посетила 

18 часова редовне наставе према предвиђеном распореду и најављеном распореду. 

Такође, присуствовала сам на 9 угледних часова, 1 часа за лиценцу, на пар радионицеа 

и више теоретских предавања. 

Општа запажања на основу анализе посећених часова. Сви наставници чији часови су 

посећени су добили индивидуалну повратну информацију. 

 

 Посета није контрола и притисак, већ област сарадње стручне службе и 

наставника, то је прилика за унапређење рада 

 Сарадња међу самим наставницима треба да буде на већем нивоу 

 Сви наставници имају припреме за наставне часове 

 Циљеви часа су углавном остварени  

 Приликом посета наставним часовима такође је уочено да у већини случајева 

реализација наставног часа садржи основне етапе  уводни, главни и завршни део 

часа, но постоје случајеви где су поједине етапе изостављне у попуности    

 Форму задовољавамо 

 Углавном заступљен фронтални облик рада 

 Слабо заступљена очигледна настава  

 Примећена запостављеност слабијих ученика и неспремање посебног 

материјала за њих 

 Припрема не садржи увек  дидактичко –методичке елеменете 

 Често изостају упутства за израду домаћих задатака 

 Препорука : добро планирати одговарајућа наставна средства, осмишљавати 

о(у)гледне чаове, као и то да  је након реализованих часова потребно  бележити 

властита запажања и допуне  које се могу користити у следећем припремању за 

наредни час самоевалуација. 

 Боља примена Правилника о оцењивању, у поступку оцењивања веома је важно 

бележити податке о ученику,  уностити кратке белешке и  коментаре о ученику  

и његовом раду, као и  записе о самооцењивању ученика. 
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 Праћење развоја и постигнућа ученика - на плану праћења развоја и постигнућа 

ученика приликом посета уочена је ниска општа активност ученика и мисаона 

ангажованост у току реализације наставног часа.  

 Мотивација ученика - у области подстицања ученика посебно је истакнуто да је  

неопходно  више мотивисати ученика . Такође, важно је и подстицати ученике 

да уче путем открића и решавања проблема, као и константно проверавати да ли 

су и у којој  мери  ученици препознали примену наученог градива. 

 Правила у раду - правилан однос према ученицима подразумева јасно 

дефинисана правила у раду и очекивања од ученика, као и јасне иснтрукције 

приликом постављања критеријума о оцењивању.   

 

 

Опште препоруке за квалитет наставе, водити рачуна о следећим аспектима наставног 

процеса 

 

1. критеријум- циљ наставног часа – да ли јасно изречен, да ли је усаглашен са 

избором садржаја и метода, да ли су активности ученика релевантне остварењу 

циља 

2. организација наставног часа – повезаност са претходним градивом, примереност 

задатака узрасту, правила у раду и поштовање правила.... 

3. методски поступак- веза метода и садржаја, обезбеђује ли метода активност и 

пажњу већине ученика, трансфер знања- да ли научено мжемо применити   

4. клима у одељењу- отвореност за размену, мотивација код ученика, интеракција 

између наставника и ученика, између самих ученика 

5. наставни стил- говор наставника, невербална комуникација наставника,  

подстицање ученика . 

 

      Педагог школе:Мирјана Радеч 
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Реализација плана унапређења материјално-техничких услова 

 
Усељење у нову школску зграду допринело је потпуном унапређењу материјално-

техничких услова. Нов амбијент, намештај, функционалан простор, побољшали су 

услове рада у потпуности. Радна клима је повољнија и свакако мотивишућа за рад и 

учење. 

Време реализације Материјално технички 

ресурси 

Носиоци 

Током школске године Набавка додатних скенера, 

штампача, флешева, папира 

за штампање, хамера... 

Пројекат укључивања 

миграната у нашу школу 

који финансира Уницеф 

Током школске године Постављање јединствене 

рачунарске мреже по 

учионицама и 

наставничким 

канцеларијама 

Директор 

Током школске године Израда летњих учионица у 

дворишту Школе 

Тим за пројекте (Сузана 

Тасић), директор школе 

Јун 2017.  Набавка нових књига за 

школску библиотеку 

Директор школе 

Током школске године Набавка новог школског 

аута у циљу ефикасног и 

безбедног превоза радника 

и ученика и олакшавања 

вас-образ.процеса 

Општина Лајковац, 

директор школе 

Август 2017. Монтиран видео-надзор Општина Лајковац, 

директор школе 

Током школске године Делимично партерно 

уређење школског 

дворишта 

Општина Лајковац, 

директор школе 

Током школске године Набавка и монтирање Тим за пројекте, Општина 
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материјално-хигијенских 

средстава (канте за отпатке 

за ван и унутра, 

контејнери..) 

Лајковац 

 

 

Извештај Тима за стручно усавршавање 
 

План и програм рада Тима за стручно усавршавање је већим делом реализован за ову 

школску годину. У току школске године реализовано је осамнаест угледних часова у 

оквиру предметне и разредне наставе уз присуство директора, Стручне службе, 

наставника и обавезну дискусију и анализу. Стручно усавршавање је успешно 

реализовано како у школи организовањем бројних предавања, тематских дана, 

радионица, тако и ван школе посетом бројних семинара, сајмова- науке, технике и 

књига. На седницама Наставничког већа наставници су износили своја искуства и 

знања са семинара презентујући новине у организовању наставног процеса. Тим је 

вршио координацију рада са Стручним већима у школи и Стручном службом заједно 

са директором школе, што је допринело успешној реализацији, праћењу и извођењу 

семинара.  

Евиденција реализованих активности у школи:  

 

Стручна предавања: 

 

 

Тематски дани (5):  

Стручно усавршавање у реализацији школе (2 СЕМИНАРА- 16 

БОДОВА) 

1. Обука за наставнике за рад у првом разреду 

2. Обука наставника за рад у петом разреду 

Рководилац Тима за стручно усавр 
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ОШ „Димитрије Туцовић“Јабучје 
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Извештај  

 

Тима за самовредновање 

 

за школску 2018/2019. годину 
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Тим за самовредновање ОШ „Димитрије Туцовић“  за школску 2018/2019. 

годину  чине: Валентина Милутиновић, Марија Марић, Даринка Мирић, Биљана 

Симић – Грчић, Тања Протић и Мира Радеч. 

  Почетак рада тима био је 27.08.2018. када је одржан први радни састанак, на 

коме је изабран руководилац – Валентина Милутиновић  и заменик руководиоца тима 

– Марија Марић и донет плана рада тима. На сатанку одржаном 17.09.2018.  

распоређена су задужења међу члановима тима за самовредновање области -  

Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима  за школску 

2018/2019. годину. Очекивања су да након завршеног  процеса самовредновања Тим за 

самовредновање да предлог мера за унапређивање квалитета рада установе и начине  

праћења остваривања предложених мера. 

 Самовредновање је извршено на основу Правилника о стандардима квалитета 

рада установе"Службени гласник РС - Просветни гласник", број 14 од 2. августа 2018. 

Технике и инструменти коришћени  током спровођења самовредновања су увид у 

школску документацију, анкетирања, разговори, дискусије, анализе докумената ...    

 

 

Област квалитета 6 

 

Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима 

 

6.1. Руковођење директора је у функцији унапређивање рада школе. 

Ниво остварености – 2  

У школи постоји јасна организациона структура са дефинисаним процедурама и 

носиоцима одговорности. Директор обезбеђује услове да запослени, ученички 

парламент и савет родитеља активно учествују у доношењу одлука у циљу унапређења 

рада школе. 

Формирана су стручна тела и тимови у складу са потребама школе. 

Недостаци: 

- У школи су формирана стручна тела и тимови у складу са потребама школе али 

не и са компетенцијама запослених. 

- У школи се не прати делотворност рада стручних тимова и тиме не доприноси 

квалитету њиховог рада. 

- У школи се не користи различите механизме за мотивисање запослених. 

 

6.2. У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада. 

        Ниво остварености – 1  

Стручни сарадници и наставници у звању прате и вреднују образовно-васпитни 

рад и предлажу мере за побољшање квалитета рада.Тим за самовредновање остварује 

самовредновање рада школе. Директор делом предузима мере за унапређење 

образовно-васпитног рада на основу резултата праћења и вредновања. 

        Недостаци: 

- Директор понекад остварује инструктивни увид и надзор у образовно – 

васпитни рад. 

- Тим за самовредновање остварује самовредновање рада школе али то није у 

довољној мери у функцији унапређивања квалитета. 

- У школи се не  користе подаци из јединственог информационог система 

просвете за вредновање и унапређивање рада школе и не стварају се услови за 

континуирано праћење и вредновање дигиталне зрелости школе. 
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- Директор само у појединим сегментима предузима мере за унапређење 

образовно-васпитног рада на основу резултата праћења и вредновања. 

 

6.3. Лидерско деловање директора омогућава развој школе. 

       Ниво остварености – 2  

       Директор показује отвореност за промене и подстиче иновације и планира лични 

професионални развој на основу резултата спољашњег вредновања и самовредновања 

свог рада. 

        Недостаци: 

- Директор делом промовише вредности учења и  развија школу као заједницу 

целоживотног учења. 

 

6.4. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе. 

Ниво остварености – 2 

Директор подстиче професионални развој запослених и обезбеђује услове за 

његово остваривање у складу са могућностима школе. Запослени примењују 

новостечена знања из области у којима су се усавршавали. 

Недостаци:  

- Запослени на основу резултата спољашњег вредновања и самовредновања не 

планирају и не унапређују професионално деловање. 

- Наставници, наставници са звањем и стручне службе сарадњом унутар школе и 

умрежавањем између школа не вреднују и не унапређују наставу и учење. 

 

6.5. Материјално-технички ресурси користе се функционално. 

Ниво остварености – 2 

Директор обезбеђује оптимално коришћење појединих материјално-техничких 

ресурса.Наставници користе наставна средства у циљу побољшања квалитета наставе. 

Неки материјално-технички ресурси ван школе (културне и научне институције, 

историјски локалитети, научне институције, привредне и друге организације и сл.) 

користе се понекад у функцији наставе и учења. 

Недостаци: 

- У школи није обезбеђено најоптималније коришћење материјално-техничких 

ресурса нити континуирано коришћење наставних средства у циљу побољшања 

квалитета наставе. 

- Mатеријално-технички ресурси ван школе (културне и научне институције, 

историјски локалитети, научне институције, привредне и друге организације и 

сл.) се слабо користе у функцији наставе и учења. 

 

6.6. Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух. 

Ниво остварености – 1 

Недостаци: 

- Не развија се сарадња и мрежа са другим установама, привредним и 

непривредним организацијама и локалном заједницом у циљу развијања 

предузетничких компетенција ученика и не подржава се реализација пројеката 

којима се развијају опште и међупредметне компетенције. 

- Школа кроз школске пројекте не развија предузимљивост, оријентацију ка 

предузетништву и предузетничке компетенције ученика и наставника. 

- Школа понекад укључује ученике и родитеље у конкретне активности у 

кључним областима квалитета. 
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- Директор не развија међународну сарадњу и пројекте усмерене на развој 

кључних компетенција за целоживотно учење ученика и наставника. 

 

 

 

Предлози  мера за унапређивање квалитета рада школе у области Организација 

рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима: мотивисати запослене, 

обезбедити начине за праћење и вредновање дигиталне зрелости школе, обезбедити 

најоптималније коришћење материјално-техничких ресурса, развијати сарадњу са 

другим установама, привредним и непривредним организацијама и локалном 

заједницом у циљу развијања предузетничких компетенција ученика и обука 

наставника за израду и израда школских  пројеката којима се развија предузимљивост, 

оријентацију ка предузетништву и предузетничке компетенције ученика и наставника. 

 

 Предлози мера за праћење остваривања предложених мера за унапређивање 

квалитета рада школе у области Организација рада школе, управљање људским и 

материјалним ресурсима: извештаји директора школе, педагога,стручних већа и 

тимова, правни акти сарадње са другим установама, привредним и непривредним 

организацијама и локалном заједницом,сертификати са обука и семинара  и планови и 

рализација пројеката. 

 

 

 

 

 

Руководилац Тима за самовредновање                                          Директор школе 

      Валентина Милутиновић                                                          Александар Лукић 

___________________________________                                    ___________________ 

 
       

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 



106 

 

 

 

 

 

ОШ ,,Димитрије Туцовић“ Јабучје 

   

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 

2014-2019. 

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА  

ШКОЛСКУ 

2017/2018. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

Јабучје, август 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.osdtucovicjabucje.edu.rs/dimitrije_tucovic.html
http://www.osdtucovicjabucje.edu.rs/dimitrije_tucovic.html
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    Акциони план за школску 2017-2018.годину је урађен на основу извештаја о 

спољашњем вредновању школе и сопственог увида у стање. Сачињена је листа 

недостатака и кренули смо у сарадњи са ученицима и родитељима да тражимо 

одговоре и решења за уочене проблем. Акциони  план се заснива на анализи тренутног 

стања у коме се школа налази,као и на искуствима и препорукама тима за спољашње 

вредновање рада школе, који је био у нашој школи 5.новембра 2015.године.  

Чланови Тима за развојно планирање: 

1. Ненад Игњатовић, наставник- руководилац тима 

2. Славица Милисављевић, педагог 

3. Александар Гавриловић, наставник 

4. Данијела Негић, библиотекар 

5. Миланка Лукић, учитељица 

6. Слободанка Богојевић, Савет родитеља 

7. Зоран Станисављевић, локална заједница 

Садржај: 

1. Школски програм и годишњи план 

рада...............................3 

2. Настава и 

учење...........................................................................4 

3. Подршка 

ученицима...................................................................6 

4. Образовна 

постигнућа................................................................7 

5. Етос............................................................................................... 

8 

6. Организација рада школе и 

руковођење................................9 

7. Ресурси.........................................................................................

10 
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1. Школски програм и годишњи план рада 

Развојни циљ бр.1.Побољшањеквалитета 

рада међусобним усклађивањем планова и 

програма у школи 

Критеријум успеха:  

Школски програм je састављен у складу са 

Законом и садржи све прописане садржаје.Свим 

елементима је дат одговарајући значај и извршено 

је усклађивање међу плановима.Унапређено 

годишње и оперативно планирање уз усклађивање 

између планова и програма у школи у односу на 

2015 годину. Обучени наставници примењују 

стечена знања код планирања. Тимско планирање 

и размена примера добре праксе.  

Показатељ :Побољшање према стандардима 

квалитета и додатим стандардима веће за 

20%.Код70% наставника унапређени планови. 

Већа ангажованост представника 

ученика,родитеља и социјалних партнера у 

планирању за 40%.Код 30% наставника тимско 

планирање и размена планова.  

 

У току претходне школске године израђен је нови Школски програм. Годишњи 

план рада школе ( ГПРШ ) је побољшан, потпунији је и усклађенији са Школским 

програмом. Урађени су и другачији, побољшани и прегледнији формулари.  

 На седници Наставничког већа, чланови колектива су упознати од стране 

педагога са планом израде педагошке документације и промене наставног плана и 

програма за пети разред. 

 Усклађивање планова и програма у великој мери није реализовано, тимски рад 

је био на слабом нивоу, а примери добре праксе нису посебно истицани. 

 

 

 

 

2. Настава и учење 

Настава се највећим делом одвија традиционалним методама рада, нема тимског 

планирања и сарадње.  

Оцењивање у складу са законом.  

Развојни циљ бр.1 Унапређење квалитета 

наставе и учења увођењем иновативних 

метода наставе,учења и оцењивања 

Унапређење наставе и учења кроз примену 

стандарда квалитета рада. 

Критеријум успеха: Настава у значајној мери 

унапређена увођењем иновативних метода 

наставе,учења и оцењивања (тимског рада,активна 

настава,корелација,пројекти,интегративна 

настава,интернет у настави, 

презентације).Ванаставне активности унапређене 

повећаним обимом и садржајима.У поређењу са 

2015. годином код већег броја наставника 

присутни нови облици рада.  

Показатељ: Око 40 % наставника реализује 

наставне и ваннаставне активности на 



109 

 

квалитетнији начин:примењујући одговарајућа 

дидактичко-методичка решења на часу,/активно 

учење,мултимедијална настава,групни рад, 

искуствено/ учећи ученике различитим техникама 

учења,примењујући мере индивидуализације. 

 

Одржан је планирани број угледних и огледних часова, што се може проверити 

у документацији педагога школе..  

 Неопходно је да наставници покажу више иновативности у области метода рада, 

учења и оцењивања. Слабо се прати реализација мера прилагођавања кроз праћење 

наставе и педагошко-инструктивни рад. Обука наставника о оцењивању није одржана. 

 Семинар о инклузивном образовању је одржан у августу 2017.године у школи. 

Сарадња са Мрежом ИО, Интересорном комисијом је била добра.  

 Критеријуми оцењивања током класификационих периода нису уједначени, док 

је уједначеност школских оцена и оцена на завршном испиту постигнута. 

 Када је реч о повећању броја и обима ваннаставних активности урађено је доста 

тога. Седми час за додатну, допунску и друге наставне и ваннаставне активности, као 

што су драмска и историјска секција. који је уведен претходне школске године, 

редовно се одржава. 

 У току школске године је у великом броју било присутно излагање ученичких 

радова и њихова презентација и промоција. 

 

 

 

 

3. Подршка ученицима 
Подршка ученицима садржи бригу о безбедности, подршку у учењу,додатну 

подршку ученицима из друштвено осетљивих група. 

Развојни циљ бр. 3.1 Проширивање 

програма и активности школе којима се 

подстиче лични,социјалнии професионални 

развој ученика 

Критеријум успеха:  

Унапређени су и успостављени стандарди 

квалитета подршке ученицима у учењу и њиховом 

личном и социјалном развоју и професионалном 

развоју.  

Показатељ: 

Унапређени су стандарди безбедности ученика са 

јасно дефинисаним процедурама заштите ученика 

уз јасну и прецизну дефиницију задужења,обавеза 

и одговорности свих актера.  

 

Ниво безбедности ученика подигнут је на још виши ниво. Дежурство 

наставника је појачано, претходне школске године уведен је видео надзор, а усељена је 

и нова школска зграда, која је сама по себи много лепше и безбедније место како за 

ученике тако и за запослене у установи. У току јула и августа 2018.године урађена су и 

прописно обележена два нова аутобуска стајалишта и лежећи полицајац на путу који 

води поред школе. 

 Примена инклузивних принципа и процедура у свакодневном раду је 

присутна и изводи се у мери у којој је то потребно. Индивидуални програми помоћи за 

ученике из осетљивих група су остварени у великој мери. Обезбеђен је бесплатан 

превоз,уџбеници... 
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4. Образовна постигнућа 

Висок проценат пролазности на крају године,осцилације на класификационим периодима, 

слаби резултати на завшном испиту. Скромни резултати на такмичењима. Велики број 

изостанака 

Развојни циљ бр.4. 1. Континуирано 

побољшање образовних постигнућа ученика 

Критеријум успеха: Просечни резултати ученика 

и постигнућа побољшани су сваке 

године.Уједначенији успех ученика у току 

године на класификационим периодима и 

уједначеније оцене на завршним испитима. 

Ученик исказује задовољство понудом и 

квалитетом ваннаставних активности и повећано 

је интересовање за учешће на такмичењима. 

Смањено изостајање и осипање ученика у односу 

на 2016. годину.  

Показатељ:Око 20% ученика остварило бољи 

општи успех и постигнућа као и ученици којима 

је пружена додатна подршка.  

30 %ученика школе укључено у рад 

секција,додатне наставе, различите 

пројекте,хуманитарне и културне 

активности.Смањен број оправданих и 

неоправданих изостанака за 10%.  

 

Ученици који су имали запажене резултате на смотрама и учешћа на 

републичком такмичењу из историје, биологије и књижевне олимшпијаде награђени су 

пригодним наградама и похваљени.  Ученици без изостанака су награђени књигом.  

 

 

 

 

 

5. Етос 
Безбедност ученика добра, комуникација између ученика и наставника добра, недовољна 

укљученост родитеља у рад школе.Простор оплемењен ученичким радовима.  

Развојни циљ бр.1 Побољшан и унапређен рад 

школе кроз јачање осећања припадностишколи 

код свих актера.  

Критеријум успеха:  

Побољшање угледа школе и осећање 

припадности школи код свих актера. 

Промоција школе.Повећан степен сарадње 

међу ученицима,наставницима и родитељимаи 

побољшана комуникацијау односу на 2016. 

годину.  

Показатељ : 

Повећање угледа и атрактивности школе 

доводи до повећања броја ученика за 5%. 
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Повећање сарадње са родитељима кроз 

присуство родитељским састанцима, и 

укљученост у рад школе за 20%. Повећање 

укључености школе у пројекте 20%.  

 

Амбијент нове школске зграде и атмосфера у њој чине школски простор 

пријатним за све. Могућности из ове области су слабо искоришћене, тако да у новој 

школској години треба ставити посебан акценат на Етос. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Организација рада школе и руковођење 
Директор уз помоћ стручних сарадника и руководиоца тимова планира активности везане 

за организацију рада школе и редовно извештава Школски одбор о реализацији.У школи 

је дефинисана организациона структура,дефинисане су процедуре рада органа 

управљања,руковођења и стручних органа.Урађена су решења о структури послова и 

радних задатака наставника.  

Развојни циљ бр.1 Унапређење и 

побољшање квалитета рада школе кроз 

различите облике стручног 

усавршавања и кроз унапређење 

стандарда руковођења,организације и 

обезбеђење квалитета 

Критеријум успеха: Повећање нивоа компетенција 

запослених и примене стечених знања 

Запослени су укључени у разноврсне облике стручног 

усавршавања.Школа учествује у реализацији 

различитих пројеката.Унапређењи стандарди 

руковођења и стандарди самовредновања и 

вредновања рада.Успостављене процедуре 

самовредновања по утврђеним стандардима и 

критеријумима квалитета,плански и редовно. 

Показатељ : 

Број сати стручног усавршавања повећан за 20% на 

нивоу школе. 70 % наставника који су присуствовали 

семинарима примењују новостечена знања. 

 

Одржано је више обука и семинара из обласи К1-К4, што се може видети у 

документацији педагога школе.  Један број наставника је имао могућност стручног 

усавршавања преко посебних стручних семинара. Директор школе је ефикасно 

организовао рад установе. Педагог школе је редовно пратио све активности наставника 

и ученика.  
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7. Ресурси 
Наставници имају одговарајући степен и врсту стручне спреме прописане 

Правилником.Број и структура запослених усклађени су са законом и одговарају процесу 

рада школе.Просторни услови (учионице,кабинети,библиотека) не одговарају у потпуности 

потребама школе ( недостатак сале за физичко васпитање, свечане сале,простора за пријем 

родитеља и ученика. ) Финансијска средства се користе плански и наменски. Ресурси 

локалне средине се користе плански.  

 

Развојни циљ бр.1 Планским коришћењем 

ресурса школе и локалне средине се 

доприноси повећању квалитета рада школе 

Критеријум успеха: (очекивана промена,резултат, 

исход)-описно 

 

Показатељ горе наведене промене: 

(квантитативни мерни показатељи): 

Школа је обезбедила средства за стручно усавршавање наставника. Одржано је 

два семинара, што се може проверити у документацији. Нису обезбеђени адекватни 

услови за реализацију наставе физичког васпитања ( не постоји сала за физичко ), а 

простора за унапређивање квалитета савременим опремањем кабинета постоји и 

неопходно је доста урадити по том питању.  
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ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ  

за школску 2018/2019. годину 

 

Руководилац тима: Слађана Митровић, школски библиотекар 

Чланови тима:  

 Мирјана Радеч, педагог – летопис школе 

 Сузана Тасић, наставник разредне наставе  

 Александар Гавриловић, наставник техничког и информатичког образовања – 

сајт школе 

 Зорица Андрић, родитељ 

У протеклој школској години школски маркетинг се састојао у:  

 информисању ученика;  

 саопштавању резултата и успеха; 

 школским изложбама ликовних и литерарних радова ученика; 

 фотографисању и снимању школских манифестација; 

 учешћу наших ученика на ликовним и литерарним конкурсима у оквиру школе 

као и ван школе; 

 уношењу података у летопис школе; 

 уређивању школског сајта. 

 

СЕПТЕМБАР 

 Конституисан је Стручни тим за школски маркетинг; 

 Израђен је акциони план рада Стручног тима за маркетинг школе; 

 Направљен је план обележавања јубилеја и важних датума; 

 Убачени су подаци у летопис школе; 

 Школски сајт је ажуриран 
 

 

ОКТОБАР  

 Од 2. до 8. октобра 2018. год. у нашој школи је обележена Дечија недеља под 

слоганом „Градимо мостове међу генерацијама – за радост сваког детета“. 

У нашој школи Дечију недељу смо започели изложбом ликовних и литерарних радова, 

ученици првог разреда су цртали своју породицу у школском дворишту и, заједно са 

својом учитељицом и директором школе, засадили дрво генерације.  

Други дан је био у духу спортских активности - на терену наше школе одржани су 

турнири у малом фудбалу  

Маскенбал је одржан трећег дана где су учествовали ученици млађих разреда уз велику 

подршку родитеља, бата и сека као и старијих ученика наше школе. Жири је имао 

тежак задатак – изабрати три најбоље маске, а као и увек гледала се креативност, 

оригиналност и маштовитост. 

Четврти дан Дечије недеље је био за посету наших првака председнику Општине 

Лајковац. После срдачног пријема наших првака, председник Општине, Андрија 

Живковић је честитао најмлађима полазак у школу, пожелео им најбоље оцене и 

поделио пригодне поклоне. Ни наши прваци се нису обрукали па су поред оригиналног 

поклона за председника (макета учионице) рецитовали, певали и постављали бројна 
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питања и тако, на свој начин, у духу слогана овогодишње Дечије недеље, показали 

значај размене знања и искустава деце и одраслих. Након посете Градској кући, прваци 

су обишли Градску библиотеку и свечано постали њени чланови, затим су посетили 

Радио Пругу и на крају овог занимљивог дана уживали у представи у организацији 

Културног центра Лајковац. 

Последњи дан овогодишње Дечије недеље протекао је у веселој атмосфери уз музику, 

песму, игру и глуму. У част новој генерацији која је приступила Дечијем савезу Србије 

припремљен је пригодан програм који су извели њихови старији вршњаци. 

 Ученици наше школе посетили су Сајам књига у Београду 26. октобра 2017. 

год. на тзв. Школски дан. Ученике су на овом путу пратили: школски библиотекар 

Данијела Негић, наставнице српског језика Данијела Бошковић и Марија Лазић, 

учитељице: Сузана Тасић и Даринка Мирић, секретар школе Марко Пауновић и 

школски домар Мијаило Марковић. Ученицима наше школе најзанимљивији су били 

штандови издавачке куће „Креативни центар“, „Вулкан“, „Пчелица“, „Лагуна“, „Евро-

Ђунти“ као и штанд  „4 земље 1 језик“ – Немачка, Швајцарска, Лихтенштајн и 

Аустрија, које су овогодишње земље почасни гости. 

Овогодишњи Сајам књига одржан је под слоганом Кључ је у књигама. 

 Обављано је континуирано уређивање школског сајта и летописа школе. 

 

НОВЕМБАР 

 Поводом обележавања Дана потписивања примирја у Првом светском рату 

одржан је јавни час из историје на тему „Први светски рат“; 

 Одржана је приредба поводом Дана сећања на Димитрија Туцовића, а том 

приликом представници наше школе су положили цвеће на споменик Димитрију 

Туцовићу на Враче Брду у Ћелијама; 

 На сајту школе објављиване су фотографије и видео записи; 

 

ДЕЦЕМБАР 

 Одржане су одељењске прославе Нове године; 

 Школски сајт је ажуриран; 

 Фотографије и видео записи су објављивани на фејсбук страници школе 

 

ЈАНУАР – ФЕБРУАР 

 27. јануара 2017. свечано је обележена школска слава – Свети Сава. Домаћин-

представник школе био је директор школе Александар Лукић који је са ученицима, 

учитељима и наставницима и осталим запосленима наше школе дочекао и угостио 

драге госте. У холу школе одржан је свечани чин резања славског колача, као и 

приредба коју су припремили ученици; 

 Сајт је ажуриран 

 

МАРТ 

  Направљена је изложба ученичких радова на тему Дана жена; 
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 8. марта у нашој школи, као и у школама широм Србије, одржано је 

математичко такмичење „Мислиша - 2018“ (основни-главни ниво). Учествовали су 

сви ученици који су то желели, од II до VIII разреда, а нарочито они који воле да 

решавају лепе математичке задатке и желе да математику уче са задовољством.  

Ово математичко такмичење организовало је математичко друштво Архимедес. 

„Мислиша“  нам је пружио одличну прилику да, уз мало труда,  сви учесници (школа, 

ученици, наставници) сагледамо своје домете у математици; 

 Сајт је ажуриран 

 

АПРИЛ 

 убачени су подаци у летопис школе; 

 сајт школе је ажуриран; 

 

МАЈ 

 9. маја 2019. год. прославили смо Дан школе приредбом којој су присуствовали 

бројни гости и велики број родитеља.Фотографије и видео записи објављени су на 

фејсбук страници наше школе; 

 сајт школе је ажуриран; 

 

ЈУН 

 Родитељи су обавештавани о испитним активностима ученика и о упису првака 

у наредну школску годину; 

 објављени су званични резултати расподеле по школама и образовним 

профилима на основу листа жеља за упис у средњу школу; 

 Осмаци су прославили малу матуру, а фотографије и видео записи објављени су 

на фејсбук страници наше школе; 

 На Видовдан, 28. јуна 2018. год., који се слави у част српског Кнеза Лазара и 

осталих срских војника – мученика који су 1389. год. изгинули у Косовској бици, 

борећи се против турских освајача, одржана је приредба поводом завршетка школске 

године на којој су додељене награде најбољим ученицима наше школе.  

 Фотографије и видео записи су објављивани на фејсбук страници школе; 

 сајт школе је ажуриран 

 

 

Руководилац тима: 

Данијела Негић 
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8. УКУПНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ   ГОДИШЊЕГ ПЛАНА 

РАДА ШКОЛЕ – ЗАКЉУЧАК 

 
 На основу анализе Годишњег плана школе кроз Стручна већа, Наставничко веће, 

Савет родитеља и Школски одбор константовано је да је шк. 2018/19. год. протекла по 

предвиђеном плану и програму. 

Изнети подаци указују да није било одступања од предвиђених планираних активности. 

Планиране активности реализоване у дугогодишњим расположивим ресурсима. Школска 

година се  реализовала у новој школској згради,у централној школи Јабучје,као и 

издвојеним одељењима Доње Јабучје и Скобаљ у постојећим зградама.  

Закључак реализације плана рада је да је постигнуто и реализовано на задовољавајућњем 

нивоу. Реализовање Годишњег плана рада у много бољим просторно и материјално- 

техничким условима уверило нас је да ће резултати у наредним перидима бити на вишем 

нивоу. Отвориле се нове могућности за много бољу и ефикаснију реализацију свих 

сегмената Годишњег плана рада. Нарочито побољшање се десило у реализацији наставних 

и ваннаставних активности ученика као и стручном усавршавању наставника и примени 

наученог у наставном процесу. 

После дужег периода остварено је пласирање наших ученика на републичко такмичење из 

историје,биологије и књижевне олимпијаде. 

Такође нове просторне могућности отвориле су могућност обимније сарадње са 

институцијама ван школе, лепшем и пријатнијем амбијенту за рад свих учесника школског 

живота. 

 

 

 
 

 
 

 
Септембар 2019. год.                                                          Директор школе: 

                                                                                 Александар Лукић 
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