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УСЛОВИ РАДА
Материјални услови
Школска зграда
Васпитно-образовни рад школа организује у три објекта међусобно удаљена око шест
километара, матична школа у граду и издвојена одељења у селима Стрижи и Доњем Видову.
Матична школа, стара, школска зграда која је у пређашњем времену имала различите
намене од војне зграде до болнице где тек 1948. добија садашњу намену са 19 учионица, од
тога је 4 кабинета, фискултурном салом, свечаном салом, кухињом, библиотеком-медијатеком,
продуженим броравком, просторијама за административно-техничко особље, за рад стручне
службе. Има корисну површину од 2.450 м 2 . Изградња садашње зграде у којој се налази
школазапочета је још давне 1937. године и није имала садашњу намену, а као школа почиње
сарадом 1948.
Школско двориште је доста велико. Захвата површину од 3256 м 2 . На њему је велики
део уређене зелене површине, и бетониране површине (игралиште за рукомет - 720 м 2 , за
кошарку - 808 м 2 , травнати терен за мали фудбал 900m, атлетска стаза 690m улаз у зграду 102м 2 а, стазе и тротоари м 2 ). Мањи објекат (као издвојено одељење) налази се у селу
Стрижи. Тоје стара школа. Зидана је 1933. године. Има само две учионице, малу канцеларију
занаставнике, унутар зграде се налази мокри чвор. Испред зграде је двориште, цело двориште
је ограђено. У Доњем Видову се налази осморазредна школа са 6 учионица. Уприземљу се
налазе две и на спрату још 4 учионице. Године 2016. је завршена изградњафискултурне сале.
Свечана сала је настала спајањем две учионице у приземним просторијама.У овом издвојеном
одељењу налази се и трпезарија за дистрибуцију хране. Простор око школеје бетонски и
травнати. Бетонски терен за рукомет од 780m 2 , бетонско кошаркашко игралиште380m 2 , а на
таравнатом делу дворишта налази се летња учионица која је 2008. изграђена сретствима
локалне самоуправе.
Школска медијатека
Медијатека са бибилиотеком смештена је у приземљу, у просторији величине
наставничке канцеларије. Опремљена је видео бимом, пројектором и рачунаром. У склопу исте
просторије налази се и продужени боравак за ученике првог и другог разреда.
Библиотека са читаоницом располаже са 15453.
Наставна учила
Осим традиционалних наставних средстава, у које спадају зелене и беле табле, уређаји
за преслушавање аудио записа, географске и историјске карте, лабораторијска опрема за
физикуи хемију, опрема за техничко-информатичко образовање, клавир, синтисајзер, наставна
средства за физичко васпитање, као и за наставу математике.
Школа поседује и опрему за информатику и то приступ раду на рачунару за 24 ученика
истовремено, као и интерактивну таблу.
За одржавање огледних часова, презентација, семинара и других активности доступни
супројектор, лап топ и покретно пројектно платно.
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Намештај
Свака од просторија школе опремљена је адекватним намештајем према намени. За
ученике разредне наставе обезбеђени су ормарићи за одлагање уджбеника и прибора које
користе у школи, а 2014. године је највећи део школског инвентара обновљен.

КАДРОВИ
Квалификациона структура запослених радника на извођењу наставе је усклађена са
потребама школе, те се може рећи да је у потпуности стручно заступљена.

Радно место
Директор
Психолог - педагог
помоћник
директора
Библиотекар
Административни
радник
Књиговођа
Наставник у
разредној настави

IV
просечно
изврширадно
лаца
искуство

1

2

1

20

Степен стручне спреме
VI
просечно
извршилаца
радно
искуство

Наставник у
предм. настави

број извршилаца
2
1
10

18

1

2

28,5

15

22

2

27,5

37

19

просечно радно искуство
24,5
13
10,9

5

1

2

Квалификациона структура помоћно-техничког особља
Радно место
ложач-домар
сервирка
помоћни радник

VII
Просечно
изврширадно
лаца
искуство
1
32
3
11,3
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УЧЕНИЦИ
Бројно стање
Укупан број ученика који је успешно завршио разред у школској 2018/19. години је 541,
и то у матичној школи 414, у издвојеном одељењу у Стрижи 32, а у издвојеном одељењу у
Доњем Видову 100 ученика. Заступљеност ученика по разредима и полу приказана је у
следећој табели.
Укупно

м

ж

МШ*

м

ж

I

51

31

20

37

21

16

С**

м

ж

ДВ***

м

ж

4

3

1

10

7

3

II

67

32

35

45

23

22

5

2

3

17

7

10

III

68

38

30

41

26

15

15

7

8

12

5

7

IV

71

39

32

58

31

27

6

3

3

7

5

2

∑

257

140

117

175

95

80

32

17

15

55

33

22

V

78

39

39

67

34

33

/

/

/

11

5

6

VI

66

32

34

52

26

26

/

/

/

14

6

8

VII

72

35

37

60

31

29

/

/

/

12

4

8

VIII

68

32

36

60

28

32

/

/

/

8

4

4

∑

284

138

146

239

119

120

/

/

/

45

19

26

∑∑

541

293

248

414

214

200

/

/

/

100

52

48

* Матична школа
** Издвојено одељење у селу Стрижа
*** Издвојено одељење у селу Доње Видово

Ученици са психофизичким сметњама
Уч./р.
Говорне сметње
Сметње интел.спос.
Сметње слуха
Сметње вида
Емоционалне сметње
Хронична обољења

I

II

III

IV

V
1

VI

VII

Свега

2

3

1

1
1

1
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Такмичења
Школа је била домаћин два општинска такмичења и то из шаха, које је одржано
03.03.2019. године, и такмичења из техничког и информатичког образовања, одржано
16.03.2018. године.
Ове године школа је први пут била домаћин окружног такмичења из географије
14.04.2019. године које је регуларно одржано, уз богати пратећи програм који је школа
организовала као дочек ученицима и наставницима из других градова, а одржан је и излет до
села Лешје те су ученици активно дочекали резултате такмичења.
Као и сваке године организована су школска такмичења из свих предмета на којима су
се ученици пласирали за више нивое такмичења.

Предмет

С
Р
П
С
К
И

Српскијезик и
језичка култура

Ј
Е
З
И
К

Раз
.
5
5
5
5
5
5
5
6
6
7
7

ХЕМИЈА
Општинско: 03.03.2019.

Окружно

8
8.
7.

Бојана Михајловић

пласман

7.

Вељко Станковић

3. место

/

7.

Вања Динић

пласман

/

7.

Марта Јовановић

учешће

/

7.

Јована Нешић

учешће

/

8.

Ђорђе Мошоринац

1.место

1. место

8.
8.
8.
8.

учешће
учешће
учешће
учешће

/
/

3. ранг
3. ранг
учешће

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

8.

Александар Рангелов
Анђела Ђорђевић
Ђорђе Лукић
Тина Кркић
Наталија
Милутиновић
Лена Нешић

ИСТОРИЈА
Општинско: 09.03.2019.

5.
5.
5.

Маша Петровић
Војислав Ђорђевић
Михајло Станкович

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Општин.

Душан Јовичић
Дуња Стевановић
Милица Стефановић
Нађа Медић
Давид Томац
Војислав Ђорђевић
Катарина Живковић
Сара Павловић
Софија Тасић
Милица Алексић
Бојана Михајловић
Ана Марија
Младеновић
Милица Перић
Василиса Вељковић

8
Књижевна
олимпијада
Општинско: 03.03.2019.

Име и презиме

8.

7

1.

1.
3.
3.
учешће

3.
3.
учешће
3.
учешће
2.
учешће
3.
2.
учешће
/

3.

/

учешће
3. место

/

2.
2.
2.
3.
3.

Републ
.

1.
место

учешће
учешће
учешће
учешће
/

/
/
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ФИЗИКА

МАТЕМАТИКА
Општинско: 02.03.2019.

БИОЛОГИЈА
Школско:
Општинско: 09.03.2019.

5.
5.

Анђела Срејић
Мина Рашић

6.

Софија Тасић

6.
6.
7.
8.

Милица Нишевић
Нађа Грујић
Стефан Ђорђевић
Милица Перић

6.

Софија Тасић

3. награда

6.

Страхиња Јовановић

3. награда

6.
6.
7.
8.
8.

Марко Баљак
Миона Анђелковић
Марта Јовановић
Ђорђе Мошоринац
Александар Ранглеов

учешће
учешће
учешће
3. награда
учешће

3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
5.
5.
5.
5.
6.
6.
6.
6.
6.
7.
7.
7.
8.
8.
8.
8.
7.
7.
7.

Невена Перић
Зара Матић
Вук Стојковић
Стеван Стевановић
Давид Лукић
Ања Обрадовић
Никола Туршић
Анастасија Вељковић
Сава Кујунџић
Филип Тасић
Филип Стеиндл
Ања Срејић
Коста Томић
Андреј Марковић
Лука Марић
Петар Станковић
Давид Томац
Николина Николић
Матеја Главић
Софија Тасић
Вук Јашовић
Страхиња Јовановић
Емилија Николић
Милица Нишевић
Марта Јовановић
Борис Марковић
Маша Вулетић
Ђорђе Мошоринац
Милица Перић
Анђелија Марковић
Александар Рангелов
Хелена Младеновић
Вања Динић
Лара Златковић

3.награда
похвала
похвала
похвала
учешће
учешће
учешће
учешће
3. награда
похвала
похвала
учешће
учешће
учешће
учешће
учешће
учешће
учешће
учешће
2.награда
3.награда
3.награда
учешће
учешће
3.награда
учешће
учешће
учешће
учешће
учешће
учешће
2.место
учешће
учешће
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учешће
учешће
1.ра
нг
учешће
учешће
учешће
1.ранг

/
/
учешће

/

/
/
/
учешће

/

2.
награда
2.
награда
/
/

/
/

похвала

/
/
/
/
/
/
/
/
учешће
учешће
/
/
/
/
/
/
/
/
/
учешће
учешће
учешће
/
/
учешће
/
/
/
/
/
/
учешће
/
/

/
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7.
7.
8.
8.
8.
ГЕОГРАФИЈА
Општинско: 10.03.2019.
Т
И
O

8.
8.
8.

Практични рад по
задатку.
Пливање

Дуња Марковић
Урош Баћић
Ђорђе Мошоринац
Александар Рангелов
Ана Марија
Младеновић
Ђорђе Мошоринац
Милош Матић
Алексанар Рангелов

учешће
учешће
2.место
3.место

/
/
учешће
пласман

учешће

/

1.ранг
2.ранг
3.ранг

2.ранг
3.ранг
/

1.

1.

Николина Николић

8.

Илија Лекић

учешће

2.
место
1.
место

Резултати завршног испита
Право на полагање завршног испита у јуну 2019. године стекло је 71 ученик.
Просечан број поена за сва три теста износи: 19,76 , просечан број бодова постигнутих на основу успеха у
шестом, седмом и осмом разреду износи: 48,04, те је просечан број бодова са којима су ученици осмог
разреда иступали приликом уписа у средње школе 69,34. Постигнуће на сваком од тестова изгледа
овако:
српски језик – 7,19
математика – 5,68
комбиновани тест – 6,89

Према резултатима школа је на четвртом месту у Општини Параћин, што је за два места боље
него прошле школске године.
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Резултати уписа у средњу школу

Од 71 ученика која су остварила право на редован упису у средњу школу то је учинило
69 ученика. Од тога 78, 26% је уписало четворогодишње, што је 5,5% више него прошле године.
Трогодишње образовне профиле је уписало 21,74% ученика.

ЖЕЉА ПО РЕДУ
ПРВА
ДРУГА
ТРЕЋА
ЧЕТВРТА
ПЕТА
УПИСАНИ У 2.
КРУГУ
УПИСАНИ
РЕШЕЊЕМ
ОКРУЖНЕ
КОМИСИЈЕ
УКУПНО

ТРОГОДИШЊА
СРЕДЊА ШКОЛА

ЧЕТВОРОГОДИШЊА
СРЕДЊА ШКОЛА

УКУПНО УЧЕНИКА

Бр. уч.

Проценат

Бр. уч.

Проценат

Бр. уч.

Проценат

10
4
1
/
/

14,49
5,80
1,45
/
/

35
12
4
2
1

50,72
17,39
5,80
2,90
1,45

45
16
5
2
1

65,22
23,19
7,25
2,90
1,45

/

/

/

/

/

/

/

/

15

21,74

54

78,26

69

100%

Подаци о уписаним средњим школама и образовним профилима
Ученици су према бодовима на основу оствареног успеха у школи у шестом, седмом и
осмом разреду, као и на основу резултата на завршном испиту одржаног 17, 18. и 19. јуна 2019.
Године, након изражавања жеља о средњим школама и образовним профилима за које су
заинтересовани, распоређени на следећи начин:
Школа
Економско-трговинска

Град

Образовни профил

Параћин

Укупно: 17

Машинско-електротехничка
школа

Параћин

Укупно: 11

Гимназија

Број
ученика

Параћин
10

Финансијски администратор
Туристичко хотелијерски техничар
Службеник у банкарству и
осигурању
Кувар
Трговац

4
3

Електротехничар рачунара

4

Електротехничар мултимедија
Електроинсталатер
Електротехничар енергетике
Аутомеханичар

1
2
2
2

4
3
3
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Укупно: 9
Технолошка школа

Параћин

Укупно: 18

Техничка школа
Укупно: 7
Медицинска школа „Данило
Димитријевић“
Укупно: 5
Пољопривредноветеринараска школа са
домом ученика „Свилајнац“
Укупно: 1
Техничка школа
Укупно: 1

Ћуприја
Ћуприја

Свилајнац

Деспотовац

Друштвно-језички смер
Општи тип

4
5

Педикир и маникир
Женски фризер
Фармацеутски техничар
Техничар за заштиту животне
средине
Санитарно еколошки техничар

2
1
6

Возач моторних возила
Техничар унутрашњег транспорта
Медицинска сестра - техничар
Физиотерапеутски техничар

2
5
2
3

Ветеринарски техничар

1

Туристичко-хотелијерски техничар

1

1
8

На основу ових података констатујемо да је највећи број ученика наше школе у овој
генерацији уписало Технолошку школу у Параћину, затим је 17 ученика уписало Економскотрговинску школу, а 11 ученика уписало Машинско-електротехничку школу и 9 Гимназију.
Редослед школа према приоритетима ученика је, дакле, исти као и претходне школске године.

Структура успеха ученика на крају школске 2018/19. Године
Како је систем оцењивања ученика првог разреда другачији у осносу на оцењивање осталих
разреда, анализа успеха је вршена независно. Највећи број ученика првог разреда, односно
68,63% самостално напредује. Напредује уз мању помоћ 15,69% ученика, а напредује уз већу
помоћ 15,69% ученика првог разреда.

Одењеље

Свега ученика

Самостално напредује
бр.

Напредује уз мању
помоћ
бр.

%

%

Напредује уз већу
помоћ
бр.

I1

16

10

4

2

I2

21

13

2

6

I3

4

4

0

0

I4

10

8

2

0

51

35

68,63

11

8

15,69

8

%

15,69
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Табеларни приказ анализе успеха ученика од 2. до 8. разреда

Укупан
бр.

одличних

вр.добрих

добрих

довољних

Са успехом
завршили разред

Преводе се /
понавља разред

бр.

бр.

бр.

%

бр.

%

бр.

%

бр.

%

II

67

36

53,73

14

20,90

9

13,43

7

10,45

67

100,00

III

69

39

56,52

18

26,09

12

17,39

0

0,00

68

98,55

70

39

55,71

12

17,14

15

21,43

3

4,29

69

98,57

206

114

55,34

17,48

10

4,85

204

Раз.

IV
Од IIIV р.

44

21,36

36

%

%

0

0,00

1*
1**
*

1,45

99,03

2

0,97
1,27

1,43

V

79

31

39,24

27

34,18

16

20,25

4

5,06

78

98,73

1**
*

VI

67

24

35,82

25

37,31

3

4,48

0

0,00

63

94,03

4**

5,97

VII

72

27

37,50

27

37,50

15

20,83

2

2,78

71

98,61

1**

1,39

71

30

42,25

27

38,03

14

19,72

0

0,00

71

100,00

0

0,00

289

112

38,75

106

36,68

48

16,61

6

2,08

283

97,92

6

2,08

226

45,66

150

30,30

84

16,97

16

3,23

487

98,38

8

1,62

VIII
Од VVIII
р.
од II VIII
р.

495

*Преводи се.
** Навршили 15 година
*** Понавља разред јер ученик није приступио полагању разредног испита.

Структура успеха ученика од 2. до 8. разреда изражена у процентима на крају школске
2018/19.год.:
- одличних – 45,66%
- врло –добрих – 30,30%
- добрих – 16,97%
- довољних – 3,23%

Списак ученика носилаца Вукове дипломе на крају школске 2018/19. Год.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Анђела Ђорђевић
Петар Илић
Тина Кркић
Сандра Павловић
Ђорђе Мошоринац
Милена Михајловић
Милица Стојичић

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ђак генерације : Ђорђе Мошоринац
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Филип Милошевић
Ана Марија Младеновић
Милица Перић
Александар Рангелов
Василиса Вељковић
Филип Лукић
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НАСТАВА
Редовна настава
У току 2018/2019. године редовна настава је била стручно заступљена из свих предмета.
Часови редовне наставе су одржани у складу са предвиђеном нормом часова и годишњим и
оперативним плановима рада наставника. Сви облици васпитно-образовног рада реализовани
су у току 180 наставних дана.

Допунска настава
Рад са ученицима који слабије напредују у усвајању градива реализован је кроз часове допунске
наставе. Ова настава је заступљена од првог до четвртог разреда са 36 часова годишње, а број ученика
који су били обухваћени допунском наставом дат је у табели:

Предмет/одеље

I1

I2

I3

I4

II1

II2

II3

II4

III1

Математика

5

7

7

1

5

9

6

6

Српски језик

4

8

5

2

3

6

6

6

ње

III2

III3

III4

IV1

IV2

IV3

IV4

IV5

УК.

8

6

/

/

3

6

5

1

1

76

7

11

/

/

9

3

/

1

1

72

Од петог до осмог разреда допунска настава се реализује по потреби, а у складу са задужењима
наставника у оквиру 40-часовне радне недеље. Предмети, број часова и број обухваћених ученика дати
су у следећој табели:
Разред
Предмет
Математика
Српски језик
Физика
Хемија
Историја
Географија
Енглески језик
Немачки језик
Биологија
Укупно:

Бр.час
12
49
/
/
3
/
29
32
/
125

пети
Бр.уч
10
7
/
/
4
/
11
10
/
35

Бр.час
12
35
/
/
10
6
21
10
/
94

шести
Бр.уч
13
14
/
/
2
19
14
10
/
72

Бр.час
33
34
/
8
12
8
5
11
/
111

седми
Бр.уч.
6
21
/
5
13
17
7
17
/
86

Бр.час
21
24
8
25
16
7
5
12
2
154

осми
Бр.уч
27
14
14
5
18
10
13
20
5
81

Додатна настава
Рад са бољим ученицима био је организован од четвртог до осмог разреда. За ученике четвртог
разреда додатна настава реализована из математике је за 5 ученика.
Предмет/одељење
Математика
Бр. ученика

IV1
36
1

IV2
36
1

IV3
36
2

IV4
36
1

IV5
/
/

13

УК.
5
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Од петог до осмог разреда је рализована из већег броја предмета. Предмети, број часова и број ученика
дати су у следећој табели:
Разред
предмет
Математика
Српски језик
Физика
Хемија
Историја
Биологија
Географија
Немачки језик
Енглески језик
Укупно:

пети
Бр.час
49
70
/
/
83
22
3
/
4
131

Бр.уч
7
15
/
/
13
1
6
/
1
43

шести
Бр.час
25
14
45
/
11
10
/
6
5
116

Бр.уч
9
7
9
/
2
1
/
7
10
45

седми
Бр.час
50
/
34
18
10
15
34
7
5
173

Бр.уч.
5
/
14
7
1
3
4
2
6
42

Осми
Бр.час
17
/
/
/
/
/
/
8
5
30

Бр.уч
10
/
/
/
/
/
/
10
6
26

Додатна настава је организована из девет предмета.
Припремна настава за полагање завршног испита је организована на два начина. Кроз допунске/додатне
часове и према распореду припремне наставе која је била организована након завршетка редовне
наставе за ученике осмог разреда. Према интересовањима ученика она је одржана из следећих
предмета:
Хемија – 10 часова
Математика – 13 часова
Физика – 15 часова
Српски језик – 14 часова
Биологија – 7 часова

Секције
Према задужењима наставника и интересовањима ученика организован је велики број секција.
Преглед секција, броја ученика и часова дат је у следећој табели:
Млађи разреди
Назив секције
Драмска
Музичка
Математичка
Рецитаторска
Ликовна
Литерарна
Хор
Спортска секција

Број
часова
36
36
36
36
36
36
36
36

Број
ученика
67
9
11
16
18
22
7
26
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Математичка

Географска

Саобраћајна

Енглески

Број
часова
Број
ученика

Драмска

Старији разреди

41

6

9

133

30

16

5

9

25

7

У току 2018/19. године било је организовано 5 различитих секција.
У раду секција учествовало је 62 ученика од петог до осмог разреда.

Ваннаставне активности
Излети и екскурзије
У школској 2018/19. реализоване су следеће екскурзије:
Разред
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Термин
15.05.2019.

Релација
Параћин – Соко Бања

21.05. 2019.

Параћин – Деспотовац – Свилајнац

5.06-10.06.2019.

Параћин – Ивањица

31.05-5.06.2019.

Параћин – Ивањица

29.05. 2019.

Параћин – Београд

28.05. 2019.

Параћин – Свилајнац – Пожаревац – Виминацијум Смедерево

29/30.05. 2019.
02.03.04.04.2019

Параћин – Нови Пазар – Мокра Гора
Параћин-Зрењанин- Церска бара- Нови Сад-Бечеј-ПалићСуботица- Петроварадин- Сремски Карловци - Крушедол

На екскурзију је ишло 45 ученика првог разреда, 48 ученика другог разреда, 54 ученик
трећег разреда, 54 ученика четвртог разреда, 71 ученика петог разреда, 55 ученика шестог
разреда, 61 ученика седмог разреда и 51 ученика осмог разреда, што је укупно 439 ученика
који су имали прилике да путују на поменуте дестинације.
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СТРУЧНИ, РУКОВОДЕЋИ И УПРАВНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ
Извештај о раду стручног већа за природне науке
У школској 2018/19. Години Стручно веће за природне науке одржало је шест састанака.
Завршни преглед рада овог већа показао је следеће активности:
Време
реализације
Септембар
08. 09. 2018.
Октобар
18. 10. 2018.

Назив и место одржавања
активности
Састанак Стручног већа
- ШКОЛА
„ Обољења и повреде костију“
-ДОЊЕ ВИДОВО -

Новембар
24. 11. 2018.
Јануар
18. 01. 2019.

Састанак Стручног већа
- ШКОЛА

Дискусија

Математика
- Матична школа
-------------------------------------------

Школско такмичење

---------------25. 01. 2019.
----------------25. 01. 2019.

Фебруар
06. 02. 2019.
----------------14. 02. 2019.

Врста активности
Дискусија
Тимски огледни час
Биологија – Физичко
васпитање

----------------------------

Физика
- Матична школа
------------------------------------------Хемија
- Матична школа

Школско такмичење

Састанак Стручног већа
- ШКОЛА
------------------------------------------Биологија
- Матична школа
„ Грађа биљака“

Дискусија

---------------------------Школско такмичење

----------------------Школско такмичење

------------------------------------------Физика
ОШ „ Стеван Јаковљевић“
------------------------------------------Математика
ОШ „Момчило Поповић“

Тимски огледни час
Биологија,
информатика и
рачунарство
-----------------------Општинско
такмичење
-------------------------Општинско
такмичење

----------------09. 03. 2019.

Хемија
ОШ „Бранко Радичевић“ Поповц
------------------------------------------ТИО, ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИЈА,
МАТИЧНА ШКОЛА

Општинско
такмичење
----------------------Организација
Општинског
такмичења

----------------09. 03. 2019.

------------------------------------------Физика

--------------------------Окружно

22. 02. 2019.

--------------17. 02. 2019.
----------------24. 02 2019.

Март
03. 03. 2019.

Матична школа
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Реализатори и учесници
Присутни чланови
Стручног већа
Душанка Радовановић –
наставница биологије,
Игор Димитријевићнаставник Физичког
васпитања, ученици 74
Присутни чланови
Стручног већа
Наставници математике,
ученици
-----------------------------------Драгана Васковић,
ученици
-----------------------------------Данијела Петковић
Аврамовић,
ученици
Присутни чланови
Стручног већа
-----------------------------------Гордана Живковић и
Душанка Радовановић,
Ученици
Гордана Живковић, Слађана
Петровић,
ученици 52
-----------------------------------Драгана Васковић,
ученици
-----------------------------------Дарко Милићевић, Марија
Петковић, Дејан Милетић,
Ведрана Стевић,
Ученици
Данијела Петковић
Аврамовић,
Ученици
-----------------------------------Предраг Антић, Драган
Којић, Слађана Петровић

-----------------------------------Драгана Васковић,
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----------------10. 03. 2019.
----------------24. 03. 2019.
----------------27. 03. 2019.
----------------29. 03. 2019.

----------------29. 03. 2019.

Април
18. 04. 2019.

----------------21. 04. 2019.

Свилајнац
------------------------------------------Биологија
ОШ „Ђура Јакшић“
------------------------------------------Математика
Ћуприја
------------------------------------------Састанак Стручног већа
- ШКОЛА

Такмичење
---------------------------Општинско
такмичење
---------------------------Окружно
такмичење
-------------------------Дискусија

------------------------------------------„Електрична струја у течностима
и гасовима и електролитичка
дисоцијација“
- Школа
------------------------------------------„Живот и дело Михајла Пупина и
Николе Тесле“
Школа

---------------------------Тимски огледни час
Физика, хемија и
техника

ПЛАНЕТАРИЈУМ
ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ
ПАРАЋИН

----------------20. 04. 2019.

------------------------------------------Биологија
Ћуприја
------------------------------------------„Шта знаш о саобраћају“
Поточац
------------------------------------------Хемија

-----------------

-------------------------------------------

21. 04. 2019.

ТИО, Техника и технологија
Белушић
------------------------------------------Физика
ОШ „ Момчило Поповић“
Параћин
Биологија
Биолошки факултет
Универзитета
у Београду
Завршни испит за ученике 8.
Разреда
Школа
------------------------------------------Састанак Стручног већа
- ШКОЛА
Састанак Стручног већа
- ШКОЛА

----------------21. 04. 2019.

----------------05. 05. 2019.

Мај
26. 05. 2019.

Јун
17 – 19. 06.
2019.
----------------28. 06. 2019.
август
23. 08. 2019.

----------------------Активност поводом
Дана школе

Ученици
-----------------------------------Гордана Живковић,
Душанка Радовановић,
ученици
-----------------------------------Душан Петковић,
ученици
-----------------------------------Присутни чланови
Стручног већа
-----------------------------------Данијела Петковић
Аврамовић, Дејан Милетић,
Драгана Васковић, ученици
8/1 и 8/2
-----------------------------------Драгана Васковић, ученик
Ђорђе Мошоринац и
ученици четвртог разреда
матичне школе

---------------------------Окружно
такмичење
---------------------------Општинско
такмичење
-----------------------Окружно
такмичење
----------------------------

Драгана Васковић, Драгана
Митић,
заинтересовани ученици
виших разреда матичне
школе и школе у ДВ
-----------------------------------Гордана Живковић,
Душанка Радовановић
-----------------------------------Предраг Антић,
ученици
-----------------------------------Данијела Петковић
Аврамовић,
Ученици

Окружно
такмичење
------------------------Републичко
такмичење

Предраг Антић,
ученици
-----------------------------------Драгана Васковић и
ученица Марта Јовановић

Републичко
такмичење

Гордана Живковић и ученик
Ђорђе Мошоринац

Организација и
спровођење ЗИ
----------------------Дискусија

ПРЕДМЕТНИ
НАСТАВНИЦИ
-----------------------------------Присутни чланови
Стручног већа
Присутни чланови
Стручног већа

Обилазак,
посета

Дискусија
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Годишњи извештај о раду Стручног већа за српски језик и стране језике за
школску 2018/2019. годину

Стручно веће за српски језик и стране језике се, у току школске 2018/2019. године,
састајало осам пута, у првом полугодишту три пута, у другом пет пута, у зависности од потреба
и организације различитих дешавања. План рада у потпуности је реализован.
Време
реализације
27.09. 2018.

Назив и место одржавања
активности
Тематски дан и квиз из
енглеског језика поводом
Дана општине,
школа
Квизотека „Вукови зналци“,
ОШ „Вук Караџић“ Ћуприја

Ваннаставна
активност

09.11.2018.

„Србија у Великом рату“,
Завичајни музеј Параћин

Ваннаставна
активност

04.12.2018.

Фестивал дечијих сцена,
Позориште Параћин

Ваннаставна
активност

јануар – мај
2019.

Читалачки маратон,
школа

Ваннаставна
активност

23.01.2019.

Светосавски литерарни
конкурс, Културни центар
Параћин
Прослава Светог Саве, школа

Ваннаставна
активност

28.01.2019.

Школско такмичење из
енглеског језика,
школа

Ваннаставна
активност

23.02.2019.

Општинско такмичење
страних језика,
ОШ „Вук Караџић“ Поточац

Ваннаставна
активност

28.02.2019.

Школско такмичење из
српског језика и језичке
културе, школа

Ваннаставна
активност

05.11.2018.

27.01.2019.

Врста
активности
Наставна
активност

Ваннаставна
активност
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Реализатори и учесници
Ученици VI-3; III-1 и III-2;
наставница Радојка Ђорђевић

Ученице V-4, VI-4, VII-4 и VIII-4;
наставница Јасмина
Марјановић
Ученица VIII-4 Василиса
Вељковић,
Наставница Јасмина
Марјановић
Ученици старијих разреда
матичне школе;
наставници Невена
Радосављевић Симић и Стеван
Аврамовић
Ученици V-4, VI-4, VII-4 и VIII4;
наставница Јасмина
Марјановић
Ученици V-4;
наставница Јасмина
Марјановић
Ученици старијих разреда
матичне школе;
наставници Невена
Радосављевић Симић и Стеван
Аврамовић
Ученици осмог разреда;
наставнице Радојка
Ђорђевић, Елизабета Брзић
Димитријевић, Маја Динић
Ученици осмог разреда;
наставнице Радојка
Ђорђевић, Елизабета Брзић
Димитријевић и Драгана
Тимотијевић
Ученици старијих разреда;
наставнице Весна Урошевић,
Драгана Спасић, Јасмина

Извештај о раду на крају школске 2018/19. године ОШ „Радоје Домановић“, Параћин

28.02.2019.

Стручно-педагошки надзор од
стране просветних саветника,
школа

03.03.2019.

Општинско такмичење
„Књижевна олимпијада“,
ОШ „Бранко Крсмановић“
Доња Мутница

Ваннаставна
активност

15. 03. 2019.

Фестивал поезије о
виноградима, грожђу и вину,
Дом културе Трешњевица
Општинско такмичење из
српског језика и језичке
културе,
ОШ „Момчило Поповић
Озрен“ Параћин
Књижевно вече „Лако перо
Радојево“,
школа
Окружно такмичење
„Књижевна олимпијада“, ОШ
„17. октобар“ Јагодина

Ваннаставна
активност

Свечана акдемија поводом
Дана школе „Старица, а вечно
млада“,
Позориште Параћин
Окружно такмичење из
српског језика и језичке
културе, ОШ „Деспот Стефан
Високи“ Деспотовац
Пробни завршни испит

Ваннаставна
активност

22.04.2019.

Опшинска смотра рецитатора
„Песниче народа мог“,
Технолошка школа Параћин

Ваннаставна
активност

23.04.2019.

Приредба за предшколце,
будуће прваке
Литерарни конкурс „Крв
Живот значи“

Ваннаставна
активност
Ваннаставна
активност

Књижевно вече „Песнички
глас са зида смрти“

Ваннаставна
активност

17.03.2019.

28.03.2019.

30.03.2019.

01.04.2019.

06.04.2019.

13.04.2019.

10.05.2019.

07.06.2019.

Ваннаставна
активност

Ваннаставна
активност
Ваннаставна
активност

Наставна
активност

19

Марјановић, Невена
Радосављевић Симић
Ученици VI-1; наставница
Јелена Антић;
Ученици VI-3;
наставница Радојка Ђорђевић
Ученице седмог и осмог
разреда;
наставнице Јасмина
Марјановић, Драгана Спасић и
Невена Радосављевић Симић
Ученици 5-4;
наставница Јасмина
Марјановић
Ученици старијих разреда;
наставнице Весна Урошевић,
Јасмина Марјановић и Невена
Радосављевић Симић
Ученици V-2 и VIII-3;
наставница Невена
Радосављевић Симић
Ученице Василиса Вељковић
VIII-4 и Бојана Михајловић VII4;
наставнице Јасмина
Марјановић и Драгана Спасић
Ученици старијих разреда;
наставнице Јасмина
Марјановић и Невена
Раадосављевић Симић
Ученици старијих разреда,
наставнице Весна Урошевић,
Јасмина Марјановић, Невена
Радосављевић Симић
Ученици осмог разреда;
сви наставници српског језика
(прегледање тестова)
Ученице Николина Николић V2 и Анђела Радојевић VI-4;
наставнице Јасмина
Марјановић и Невена
Радосављевић Симић
Ученици IV-2;
наставница Радојка Ђођевић,
Ученица Нађа Медић V-4;
наставница Јасмина
Марјановић
Ученици старијих разреда;
наставнице Весна Урошевић,
Јасмина Марјановић и Невена
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Фебруар – јун
2019.

Припремна настава

Наставна
активност

Радосављевић Симић
Ученици осмог разреда;
сви наставници српског језика

Извештај о раду стручног већа за друштвене науке
Време

Активност

Врста активности

Реализатори

Време
реализације

Назив и место одржавања активности

Врста активности

Реализатори и учесници

Датум:
5.10.2018.

-рад секције,додатна и допунска настава

-наставна
активност
,дискусија

наставници,Актив,ученици,

5.11.2018.

-успех ученика на крају првог
класификационог периода,мере за
побољшање успеха,припреме за
такмичење
-успех ученика на крају првог
полугодишта,реализација плана и
програма,организација школских
такмичења

-анализа
,дискусија

-Актив,наставници,стручна
служба

дискусија,анализа

-Актив,наставници

14.04.2019.

Окружно такмичње из географије

такмичење

Драгана Митић, Јован
Ковачевић

12.3.2019.

-општинска такмичења,одабир
уџбеника,домаћини окружног
такмичења из Географије

-дискусија

-Актив

12.4.2019.

-реализација пробног завршног испита

анализа,дискусија

-Актив

25.6.2019

-анализа резултата завршног испита

-дискусија
,анализа

-Актив наставника
друштвених наука

6.2.2019.
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Извештај о раду стручног већа за разредну наставу
У току школске 2018/19. године стручно веће за разредну наставу одржало је 5 састанка и то:

20.11.2018. са следећим дневним редом:
- Успех и дисциплина ученика на крају првог класификационог периода
- Родитељски састанци
04.02.2019. са следећим дневним редом:
- Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта
- Реализација наставног плана и програма
- Прослава Дана школе
16.04.2019. са следећим дневним редом:
- Успех и дисциплина ученика на крају другог класификационог периода
- Извештај о раду Продуженог боравка
- Екскурзија ученика
- Родитељски састанци
21.06.2019. са следећим дневним редом:
- Успех и дисциплина ученика на крају школске 2018/2019. године
- Реализација наставног плана и програма
- Родитељски састанци
30.8.2019. са следећим дневним редом:
- Усвајање извештаја рада актива за 2018/2019.
- Усвајање плана рада актива 2019/2020.
- Избор руководиоца актива
-Договор о раду актива,секција...родитељски састанци
СВ за разредну наставу одржало је и следеће активности:
Време

Врста
активности

Назив активности и место

Реализатори и учесници

СЕПТЕМБАР Обележавање Дана општине
6.9.2018.
12.09.2018.

У част Дана општине-школско
двориште

Ваннаставне
активности

Предавање ,,Полиција у служби
грађана''

Ваннаставна
активност

(Безбедност деце у саобраћају)школска библиотека

Први разред Параћин
Службеници параћинске
полиције и ученици
IV/1,IV/2,IV/3
ученици првог разреда
Д.Видово
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Ваннаставне
активности

17.9.2018.

18.9.2018.

ученици I/3

Наставна

У част Дана општине-школско
двориште

Пројектна настава-Лепо понашање
у школи
22.09.2018. 8. Дечији карневал
Нумере: ,,Кад би сви'', ,,Пате,пате'', Ваннаставне
,,Кад се мале руке сложе'', ,,Мали активности
саобраћајац''-центар града
24.09.2018. Предавање активиста Црвеног
крста-учионица

Ваннаставне
активности

25.09.2018. Значај функционалног за
Трибина неформално образовање-учионица радионица
26.9.2018.

Лепо понашање-одељењски пано

28.09.2018. Сајам науке-омладина Параћин
(плато центра града)
ОКТОБАР

Обележавање Дечије недеље

1.10.2018.

Обележавање Дечије недељеучионица

Ваннаставна

Ученици
IV/2,IV/3,IV/4,I/3,II/3,III/3,I/1,
I/2

Активисти ЦК,ученици IV/3

Ученици IV/1

Ученици I/2

Ваннаставне
активности

Омладина Параћин и
ученици IV/1,IV/3

Ваннаставне
активности

Ученици IV/3

Ваннаставне
активности

Ученици IV/1,III/1

Ученици II/1,II/2

Ликовна радионица поводом
дечије недеље

02.10.2018. ,,Залеђени Ханс''-позоришна
представа-Градско позориште
04.10.2018. ,,Мини-тини фест''-Хала спортова

Ученици IV/1,IV/2,III/2
Ученици IV/2,IV/4

Ликовна радионица ,,Јесен''учионица

Ваннаставне
активности

,,Имам право на...''-Трг Бранка
Крсмановића
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ученици I/1,I/2
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05.10.2018. Шетња и дружење

Ваннаставе
активности

,,Учини бар једну лепу ствар за
друге''помоћ за децу у Извору

Хуманитарна
акција

06.10.2018. ,,1. Шаргарепијада'' у Стрижи-Дом
културе Стрижа

Ученици III/3,III/4,I/1,I/2,I/3,
II/3,IV/4
Ученици нижих разреда и
наставник верске наставе

Ученици I/3,II/3,III/3, IV/4

Ваннаставне
,,Грзи у походе''-планинарење Грза активности

Ученици III/1,III/2,IV/1
I/4 Д.Видово

,,Моје право да живим срећно и
здраво''

Ваннаставна

10.10.2018. ,,Безбедност деце у саобраћају''школска библиотека

Ваннаставна
активност

Ученици IV/1,IV/2, IV/3 и
службеници параћинске
полиције

11.10.2018. ,,Трка за срећније детињство''школско двориште

Ваннаставне

Ученици нижих разреда

7.10.2018.

активности

12.10.2018. Међународни дан смањења ризика
од временских непокода-поплаве
Ваннаставне
(библиотека школска)
активности
Радионица ,,У сусрет јесени''
наставна
Здрава исхрана некада и сада
17.10.2018.

Мени треба здрава храна-пројектна
наставна
настава

24.10.2018.

Ученици III/1,III/2,IV/1

Ученици III/4

Ученици I/1

ученици I/3, I/2

ученици I/2
наставна

,,Пирамида исхране''-учионица
30.10.2018.
Заштитимо природу-акција ,,Чеп за
хендикеп-чеп по чеп и још један
осмех више''-учионица

наставна

I/1 и наставница енглеског
Јелена

Наставна

Помоћни радници и I/1

НОВЕМБАР
2.11.2018.

Заштитимо природу-акција
чишћења школског дворишта и
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игралишта
5.11.2018.

први разред Видово

Помоћ у раду-Д.Видово

Ваннаставна

14.11.2018. ,,Крсна слава и три прста''празници и обичаји везани за њихнаставна
пројектна настава-учионица
16.11.2018.

27.11.2018.

први разред Параћин и
наставница верске наставе

Ученици IV/3
ученици Стриже први
разред

Огледни час

Радионица ,,Дан толеранције''

Празници и обичаји везани за њихСтрижа

наставна

ДЕЦЕМБАР
4.12.2018.

Фестивал дечијих сцена-Градско
позориште

Ваннаставне
активности

Ученици
I/4,II/4,III/4,IV/5,III/1

08/12/18

,,С Тамаром у акцији''

Ваннаставне
активности

Ученици Стриже и
предшколци

,,Заштита од пожара''-школска
библиотека

Ученици IV/1,IV/2, IV/3 МУП
сектор за ванредне
ситуације

12.12.2018.

Ваннаставне
активности

ученици I/2
ученици I/1 и родитељи

,,Весела учионица''-учионица
наставна

13.12.2018.
Весела радионица у веселој
учионици

14.12.2018. „Опасност од употребе
Ваннаставне
пиротехничких средстава''-школска активности
библиотека

Ученици
четвртог,другог,првог
разреда

17.12.2018. Финално вече ,,Дечијих сцена''градско позориште

Ученици Д.Видова

Ваннаставне
активности

Пројекат ,,Основе безбедности
ваннаставна
18.12.2018.
деце''-шта ради полицајац и
активност
и
заједно против насиља-библиотека
19.12.2018.
21.12.2018. Новогодишња приредба и
радионица са родитељима -

Огледни час
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учионица
24.12.2018. ,,Један пакетић,много
љубави'',свечана сала

Приредба

Ваннаставне
Ликовна радионица поводом Нове активности
године

25.12.2018. Радионица ,,Новогодишња јелка''
Припрема и прослава Нове године

Ваннаставне
активности

Црвени крст,III/1,IV/1

III/1,III/2

III/4
први разред Д.Видово
први разред Стрижа

наставна

Весела учионица-учионица
26.12.2018.
и

Ваннаставне
активности

Новогодишња приредба
27.12.2018. ,,Новогодишња бајка''

Ученици Стриже

Ученици II/2

(свечана сала,Стрижа-учионица)

Ваннаставне
активности

Божићна приредба за родитељеучионица
28.12.2018. Новогодишња журка-учионица

Ученици Стриже

Одељењска приредба за родитеље

Ваннаставне
активности

Први разред Параћин

ЈАНУАР
10.1.2019.

,,Сви на снег''-чколско двориште

ваннаставна

Ученици нижих разреда

17.1.2019.

Правимо Снешка Белића-школско
двориште

ваннаставне

Ученици I/2

Такмичење
(наставна)

Ученици трећег и четвртог
разреда

18.1.2019.

Школско такмичење из
математике-учионица

I/1

18.1.2019.
ваннаставна
,,Зимска идила''-школско двориште

први разред Стрижа

24.1.2019.
Шетња ,,Зимска идила''-Стрижа

ваннаставне

25

I/2

Извештај о раду на крају школске 2018/19. године ОШ „Радоје Домановић“, Параћин
Уређење учионице и паноа
поводом школске славе Светог
Саве
25.1.2019. и Тематски дан ,,Свети сава''учионица
26.1.2019.

Наставна и
ваннаставна

27.1.2019.

Ваннаставне
активности

Светосавска приредба
(учионица,свечана сала)

Ученици I/2 ,I/1
Ученици нижих разреда
Параћин, Стрижа,Видово

МАРТ
2.3.2019.

Општинско такмичење из
математике-ОШ ,,Момчило
Поповић-Озрен''

Такмичење
(наставна)

5.3.2019.
6.3.2019.
7.3.2019.
8.3.2019.
08/03/19

Ученици Стриже и ученици
Д.Видова трећег
разреда,III/1,I/2

Осмомартовска радионицаучионица

Ваннаставна
активност

,,Мами за празник''-приредба у
учионици
,,Да ти ставим мама руке око
врата''-учионица

Тематски дан и
радионица
(наставна и
ваннаставна
активност)

Ученици Д.Видова четвртог
разреда
ученици нижих разреда
Параћин

ваннаставне
активности

Приредба продуженог боравка свечана сала
11/03/19

Ученици трећег и четвртог
разреда

Мрежа квадрата и коцке-учионица Угледни час
(наставна
активност)

12.3.2019.

,,У свету дечијих инструмената''

15.3.2019.

Фестивал поезије-Дани винаТрешњевица

16.3.2019.

Ликовни конкурс ,,Вредна пчела на Ваннаставне
трон седа,за свако дете по шоља
активности
меда''-Сајам пчеларства-хала
спортова-Параћин

Ученици четвртог разреда
Д.Видова
први разред Стрижа

наставна
Ваннаставне
активности
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20.3.2019.
21.3.2019.

,,Радојев шешир''-радионица са
родитељима

Ваннаставна

Ваннаставне
Опасност од употребе интернета и активности
других мрежа-школска библиотека

I/2
МУП Србије и ученици
четвртог разреда из
Параћина
први разред Параћин и
Стрижа

22.3.2019.

25.3.2019.

ваннаставне
,,Азбука безбедности за ђаке
прваке''-школска библиотека
Обележавање Дана школе
Шетња

Први разред Видово

Литерална радионица ,,Песме о
Радоју''-учионица

Ваннаставне
активности

Спортски сусрети са школом
,,Момчило Поповић''-школско
двориште
26.3.2019.

Полигон брзине и спретностишколско двориште

Ученици из Стриже
ученици трећег разреда из
Параћина

Ваннаставне и Ученици Стриже и Д.Видова
наставне
активности

Игре без граница-школско
двориште
27.3.2019.

Музичка радионица ,,Радоју у
част''-учионица

Ваннаставна и Ученици Стриже
наставна
активност

28.3.2019.

Ликовна радионица ,,Грб школе''учионица

Ваннаставна и Ученици Стриже
наставна
активност

29.3.2019.

,,Квиз знања''-учионица

Наставна
активност

Ученици Стриже

1.4.2019.

Свечана академија поводом Дана
школе ,,Тек старица,а вечно
млада''-Градско позориште

Ваннаставна
активност

Ученици Д.Видова и
ученици III/1

10/04/19

Превенција и заштита деце од
опојних дрога и алкохола

Ваннаставне
активности

МУП Србије и ученици
четвртог разреда из
Параћина

АПРИЛ

ватрогасац и I/1
12.4.2019.
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15.4.2019.

Добар слуга,зао господар

ваннаставне

I/2

Васкрс-прича баке

наставна

ученици четвртог разреда
Д.Видово

,,Великани српске науке''-учионица Угледни час

први разред Стрижа и I/1
ученици трећег разреда
Параћин

16.4.2019.

Ускршњи обичаји моје баке

наставна
ученици III/3

18.4.2019.

Спортски сусрети са школом
,,Момчило Поповић''

Ваннаставна
активност
ученици првог разреда
Параћин

Школско такмичење у рецитовању- Наставна
школска библиотека
активносттакмичење
Ух,ух пролеће је ту...шетња
22.4.2019.

Дан планете земље-учионица
Општинско такмичење у
рецитовању-Технолошка школа

23.4.2019.

ученици III/3

Ваннаставна
активност

ученици III/1,III/2

Ваннаставне
активности

.
24.4.2019.

ваннаставна

Наставна
активносттакмичење

Мале олимпијске игре

Пројекат ,,Сигурније школе
безбедније заједнице''

Ваннаставне
активности

ученици нижих разреда
Д.Видово, III/1 и Црвени
крст
ученици IV/3

ученици IV/1

ученици III/4

,,Ускрс''-учионица

25.4.2019.

ученици IV/3

Тематски дан- ученици нижих разреда
огледни час
I/2
Ваннаставне
ученици из Стриже и
активности
наставница верске наставе

Обележавање Ускрса у учионици

Радионица са ученицима
,,Васкршња изложба''

Ваннаставна

Обележавање Васкрса у центру
града

Ваннаставна
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Одељењска изложба фарбаних јаја

Стрижа

МАЈ
8.5.2019.

I/2
Oбележавање Марковдана у
сеоској цркви-црква у Стрижи

Ваннаставна и први разред Видово
наставна
први разред Стрижа
Актив првог разреда
наставна
активност

10.5.2019.
Крос РТС-а-школско двориште
Параћин,Стрижа,Д.Видово

Актив 2.разреда
ученици првог разреда
Параћин

16.5. 2019.

наставна
Штедим више вредим

први разред Стрижа
Актив четвртог разреда

ваннаставна
Пејзаж-сликање-школско двориште ваннаставна
20.5.2019.

нижи разреди Д.Видово

Уређење школског дворишта

23.5.2019.

ваннаставна

Актив трећег разреда

Сусрет одељењских заједница
27.5.2019.

Наставна и
ванннаставна

Једнодневна екскурзија првог
разреда-Сокобања

29.5. и
30.5.2019.

Наставна и
ваннаставна

Једнодневна екскурзија другог
разреда-Деспотовац,Свилајнац

ваннаставна

Дружимо се са природом шетња

од 31.5. до
5.6.2019.

14.6.2019.

МУП Србије,ученици 4.
разреда

други разред Параћин

Заштитмо природу- Стрижа
Наставна и
ваннаставна

Рекреативна настава четвртог
разреда-Ивањица

ваннаставне

3.6.2019.

Од 5.6. до
10.6.2019.

четврти разред Д.Видово

наставна

30.5.2019.
ЈУН

први разред Параћин

Сусрет одељењских заједницаД.Видово

Ваннаставна

Рекреативна настава трећег
разреда-Ивањица
ваннаставна
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Посело на крају школске године
15. и
16.6.2019.

16.6.2019.

Ваннаставна
Сабор учитеља

Насиље као негативна појава

Ваннаставна

ваннаставна
Дечије традиционалне игре
,,Зврчак''-,,Доманчићи''-екипни
наступ
Одржана су у току школске годие 4 огледна и 2 угледна часа,као и 2 тематска дана,било
је доста активности и манифестација,шетњи,две екскурзије једнодневне и две петодневне
рекреативне наставе,по два такмичења из математике и у рецитовању,ту су биле и разне
радионице,као и пројектна настава првог разреда. Све што је било предвиђено планом рада је
реализовано.

Извештај школског одбора
У школској 2018/19. години одржано је 6 састанака Школског одбора. У саставу
Школског одбора у односу на претходну школску годину промена није било.

07.06.2018.

28.06.2019.

01.08.2019.

Садржај рада
- Именовање Комисије за бодовање запослених у ОШ „Радоје
Домановић“ у поступку утврђивања запослених за чијим радом
је престала потреба
- Доношење Правилника о испитима, Правилника о
награђивању ученика, Правилника о раду и Пословника о раду
ученичког парламента
- Конституисање Школског одбора
- Доношење Школског програма
- Доношење одлуке о измени финансијског плана за 2018. г
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реализатори
Директор, секретар и
чланови привременог
ШО

Директор, секретар,
чланови ШО
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14.09.2018.

- Усвајање Извештаја о раду школе за 2017/18. Годину
- Усвајање Извештаја о раду директора школе за 2017/18.г.
- Доношење Годишњег плана рада за 2018/19. г

20.11.2017.

- доношење одлуке о покретању поступка верификације ОШ „
Радоје Домановић“
- доношење одлуке о пократању поступка за верификацију
програма за основно образовање одраслих

18.12.2018.

- доношење финансијског плана и Плана и програма за 2019.
годину

04.02.2019.

- доношење Одлуке о уствајању Извештаја о раду школе 2018.
г.
- доношење Одлуке о уствајању Извештаја о директора 2018. г.
- доношење Одлуке о уствајању Извештаја о редонвом попису
имовине 2018. г.
- доношење Одлуке о уствајању Плана јавних набавки за 2019.
г.

22.03.2019.

- Усклађивање радно правног статуса директора школе са
изменама ЗОСОВ
- доношење измена Школског развојног плана
- доношење Одлуке о усвајању завршног рачуна за 2018.год
- диношење Одлуке о измени финансијског плана

16.05.2019.

- доношење Одлке о отварању још једног одељења
продуженог боравка у школској 2019/20.г.
- доношење одлуке о увођењу једносменског рада у ИО Доње
Видово

10.06.2019.

- именовање Комисије за бодовање запослених у ОШ „Радоје
Домановић“ у поступку утврђивања запослених за чијим радом
је престала потреба
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Директор, секретар
школе, чланови ШО,
представник УСПРС
Душица Иванковић
Катић, стручни
сарадници Јасмина
Станков Илић и
Катарина Радовић, члан
Ученичког парламента:
Јања Милетић
Директор, секретар
школе, представник
УСПРС Душица
Иванковић Катић,
стручни сарадник
Јасмина Станков Илић
Директор, помоћник
директора, секретар
школе, стручни
сарадник Јасмина
Станков Илић, шеф
рачуноводства
представник УСПРС
Душица Иванковић
Катић, чланови ШО
Дирекор, секретар
школе, стручни
сарадник, представник
синдиката
„Независност“ Срећко
Здравковић,
представник УСПРС
Душица Иванковић
Катић, чланови ШО
Директор, секретар
школе, стручни
сарадник Јасмина
Станков Илић, шеф
рачуноводства
представници УП,
чланови ШО
Директор, секретар
школе, стручни
сарадник, представник
синдиката УПРС Душица
Иванковић Катић,
чланови ШО
Директор, секретар
школе, стручни
сарадник, представник
синдиката УПРС
Елизабета Брзић
Димитријевић, чланови
ШО
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Извештај о раду савета родитеља
У школској 2018/19.години одржано је четири састанака Савета родитеља на којима су
родитељи – представници упознавани са важним питањима у школи и на којима су доносили
одлуке од значаја за ученике.
13.09.2018.

12.10.2018.

08.05.2019.

04.06.2019.

Садржај рада
- конституисање Савета родитеља за школску 2018/19.
годину
- разматрање Извештаја о раду школе за шк. 2017/18.год.
- разматрање о Извештаја о раду диреткора за шк.
2017/18.год.
- разматрање ГПРШ за 2018/19.г.
- сагластност на програм реализације екскурзија
- доношење одлуке о осигурању ученика
- утврђивање висине накнаде за наставнике који воде
ученике на екскурзије и рекреативне наставе
- предлог представника Савета родитеља за Опшстински
савет родитеља
- резултати пробног завршног испита
- избор уџбеника за школску 2019/20.годину
- одлука о организацији другарске вечери
- иницијатива за отварање нове групе продуженог боравка
- одлука о сагласности за усвајању једносменског рада у
Доњем Видову
- избор уџбеника за шк.2019/20.год. за 5. и 6. Разред
- ибор родитеља посматрача за завршни испит

реализатори
Директор, стручни
сарадници

Директор, секретар,
помоћник директора,
стручни сарадници
Директор, стручни
сарадник, библиотекар

Директор, стручни
сарадник, библиотекар

Извештај о раду педагошког колегијума
Чланови педагошког колегијума у овој школској години састали су се три пута.
Време
05.10.2018.

11.12.2018.

14.03.2019.

Активност
- организација рада у школској 2018/19.г.
- разматрање предлога СТИО за индивидуализацију
и ИОП 1 и 2
- кораци поступања у ситуацијама насиља
- успех и дисциплина након првог класификационог
периода
- самовредновање рада школе
- распоред припремне наставе
- предлог за ИОП по извештају СТИО
- такмичења
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Реализатори
Директор, стручни сарадници,
представници стручних већа
Директор, пом.дир., стручни
сарадници, представници
стручних већа
Директор, пом.дир., стручни
сарадници, представници
стручних већа
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Извештај о раду помоћника директора
за школску 2018/2019. годину

Септембар 2018.
- Учествовање у изради ГПРШ
- израда распореда часова старијих разреда за матичну школу и издвојено одељење у Доњем
Видову,
- израда распореда замена за одсутне наставнике,
- распоред дежурства наставника у старијим разредима,
- објаве позива и тендерских документација на школском сајту,
- прикупљање података за Доситеј,
- учествовање у активностима поводом обележавања Дана општине (организација,
фотографисање, објављивање на школском сајту),
- посета издвојеном одељењу у Доњем Видову,
- посета издвојеном одељењу у Стрижи,
- израда табела за ваннаставне активности и сусрете са родитељима,
- прослеђивање мејлова и обавештења подручним одељењима,
- ажурирање огласне табле у наставничкој канцеларији,
- координација са полицијским службеницима који држе предавање 4. и 6. разреду,
- присуствовање седници Школског одбора,
- присуство седници Педагошког колегијума,
- присуствовање седници Наставничког већа,
- праћење и објављивање Дечијег карневала,
- семинар ДУОП , трибина „Значај функционалног знања за неформално образовање“,
- присуство свечаној седници СО Параћин поводом Дана општине (27.9.),
- аплицирање и слање документације за пројекат „Спорт у школе“,
- одржавање и ажурирање школског сајта и фејсбук профила.

Октобар 2018.
- Израда распореда замена за одсутне наставнике,
- распоред дежурства наставника у старијим разредима,
- објаве позива и тендерских документација на школском сајту,
- прикупљање података за Доситеј,
- излет са млађим разредима и ПСД „Јаворак“ на Грзу (6.10.),
- прослеђивање мејлова и обавештења подручним одељењима,
- редован инспекцијски надзор ППЗ и цивилне заштите 11.10.,
- присуство Савету родитеља (понуде, екскурзије) 12.10.,
- ажурирање спискова ученика који су уплатили осигурање,
- ажурирање огласне табле у наставничкој канцеларији,
- координација са полицијским службеницима који држе предавање 4. и 6. разреду,
- одржавање и ажурирање школског сајта и фејсбук профила.

Новембар 2018.
- Израда распореда замена за одсутне наставнике,
- распоред дежурства наставника у старијим разредима,
- објаве позива и тендерских документација на школском сајту,
- прикупљање података за Доситеј,
- прослеђивање мејлова и обавештења подручним одељењима,
- ажурирање спискова ученика који су уплатили Црвени крст,
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- ажурирање огласне табле у наставничкој канцеларији,
- координација са полицијским службеницима који држе предавање 4. и 6. разреду,
- обука за електронски дневник у Крагујевцу, 2.11.,
- присуство Савету родитеља (екскурзије) 2.11.,
- одржавање и ажурирање школског сајта и фејсбук профила,
- вођење седнице Одељенског већа 20.11. и присуство Наставничком већу,
- стручно предавање у Јагодини „Међупредметни приступ настави и учењу и развој
компетенција ученика“,
- корекција распореда за Доње Видово (Видово 04).

Децембар 2018.
- Израда распореда замена за одсутне наставнике,
- распоред дежурства наставника у старијим разредима,
- објаве позива и тендерских документација на школском сајту,
- прикупљање података за Доситеј,
- прослеђивање мејлова и обавештења подручним одељењима,
- ажурирање огласне табле у наставничкој канцеларији,
- координација са полицијским службеницима који држе предавање 4. и 6. разреду,
- одржавање и ажурирање школског сајта и фејсбук профила,
- Тим за заштиту од насиља 11.12. и Педагошки колегијум 11.12.,
- обилазак издвојених одељења у Стрижи и Доњем Видову 22.12.,
- присуство и медијска промоција друге Вечери хармонике 25.12.

Јануар 2019.
- Израда распореда замена за одсутне наставнике,
- распоред дежурства наставника у старијим разредима,
- објаве позива и тендерских документација на школском сајту,
- прикупљање података за Доситеј,
- прослеђивање мејлова и обавештења подручним одељењима,
- послато фирми Елас иницијални подаци за пројекат гасификације школе у Стрижи,
- ажурирање огласне табле у наставничкој канцеларији,
- координација са полицијским службеницима који држе предавање 4. и 6. разреду,
- одржавање и ажурирање школског сајта и фејсбук профила,
- 19.01. организација и састављање комисија за школско такмичење из математике,
- 25.01. отварање изложбе у холу Библиотеке.

Фебруар 2019.
- Израда распореда замена за одсутне наставнике,
- распоред дежурства наставника у старијим разредима,
- објаве позива и тендерских документација на школском сајту,
- прикупљање података за Доситеј,
- прослеђивање мејлова и обавештења подручним одељењима,
- ажурирање огласне табле у наставничкој канцеларији,
- координација са полицијским службеницима који држе предавање 4. и 6. разреду,
- одржавање и ажурирање школског сајта и фејсбук профила,
- 01.02. руковођење седницом Одељенског већа,
- 04.02. учешће у раду Наставничког већа,
- 22.02. координација предавања Црвеног крста.

Март 2019.
- Израда распореда замена за одсутне наставнике,
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- распоред дежурства наставника у старијим разредима,
- објаве позива и тендерских документација на школском сајту,
- прикупљање података за Доситеј,
- прослеђивање мејлова и обавештења подручним одељењима,
- ажурирање огласне табле у наставничкој канцеларији,
- координација са полицијским службеницима који држе предавање 4. и 6. разреду,
- одржавање и ажурирање школског сајта и фејсбук профила,
- 16.03. учешће у организацији такмичења из ТИО, одлазак на аеродром у Давидовцу,
- 29.03. посета огледном часу физика – хемија.

Април 2019.
- Израда распореда замена за одсутне наставнике,
- распоред дежурства наставника у старијим разредима,
- објаве позива и тендерских документација на школском сајту,
- прикупљање података за Доситеј,
- прослеђивање мејлова и обавештења подручним одељењима,
- ажурирање огласне табле у наставничкој канцеларији,
- координација са полицијским службеницима који држе предавање 4. и 6. разреду,
- одржавање и ажурирање школског сајта и фејсбук профила,
- учешће у организацији пробног завршног испита 12. и 13. 04.,
- аплицирање за средства Опортунитета (парно грејање и гас, школа у Стрижи),
- 16.04. руковођење седницом Одељенског већа,
- 18.04. присуство седници Наставничког већа,
- 23.04. апликација ЦРХ „Партнерство за будућност“ (4 комплета опреме за дигитализацију
наставе).

Мај 2019.
- Израда распореда замена за одсутне наставнике,
- распоред дежурства наставника у старијим разредима,
- објаве позива и тендерских документација на школском сајту,
- прикупљање података за Доситеј,
- прослеђивање мејлова и обавештења подручним одељењима,
- ажурирање огласне табле у наставничкој канцеларији,
- координација са полицијским службеницима који држе предавање 4. и 6. разреду,
- одржавање и ажурирање школског сајта и фејсбук профила,
- 15.05. учешће у раду Наставничког већа.

Јун 2019.
- Израда распореда замена за одсутне наставнике,
- распоред дежурства наставника у старијим разредима,
- објаве позива и тендерских документација на школском сајту,
- прикупљање података за Доситеј,
- прослеђивање мејлова и обавештења подручним одељењима,
- ажурирање огласне табле у наставничкој канцеларији,
- координација са полицијским службеницима који држе предавање 4. и 6. разреду,
- одржавање и ажурирање школског сајта и фејсбук профила,

Јул и август 2019.
- Објаве позива и тендерских документација на школском сајту,
- прикупљање података за Доситеј,
- прослеђивање мејлова и обавештења подручним одељењима,
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- ажурирање огласне табле у наставничкој канцеларији,
- одржавање и ажурирање школског сајта и фејсбук профила,
- 19.08. припрема седнице Наставничког већа,
- 30.08. организација и учешће у раду Наставничког већа
- израда распореда часова старијих разреда Доње Видово и матична школа.

Извештај Тима за школско развојно планирање (ШРП)
С обзиром да је обрађивана кључна област за школску 2018/19. годину Тиму за
самовредновање рада школе: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, РУКОВОЂЕЊЕ и РЕСУРСИ кроз
реализоване активности сагледавани су индикатори унапређења наставног процеса.
Циљ ШРП за школску 2018/2019. годину био је опремање кабинета за физику, у том
смислу заинтересовани ученици уз подршку својих родитеља су израдили нека наставна
средства која су наведена у приложеној табели, такође је наставник физике Драгана Васковић
учествовала у изради и набављању неких наставних средстава.
Школа има урађене пројекате за опремање кабинета физике и хемије којима је
аплицирала за донацију фондацији „Новака Ђоковића“, али нисмо добили потребна средства.
Урађен је ученички пројекат у виду филма „Тесли у част“ којим је школа учествовала у
наградном конкурсу „Буди као Тесла“. Филм је постављен на школски сајт.
КЉУЧНА ОБЛАСТ: РЕСУРСИ
Развојни циљ: Унапређење компетенција наставног кадра за нов приступ настави.
1. ЗАДАТАК: Оспособити наставни кадар за адекватну примену радног нацрта документа
Оквир националног курикулума у оквиру пројекта Развионица
- Похађање семинара ИОП-2 иИОП-3 ( Одељенски старешине млађих разреда и
предметни наставници нису похађали семинаре, али су у школи одржани састанци
СТИО тима на којима су упознати са начином састављања планова и реализације
истих, СТИО тим редовно прати напредовање ученика – записници)
- Већина предметних наставника који предају 5. и 6. разреду као и учитељи 1. и 2.
разреда похађали су Обуку за остваривање исхода – сертификати
- 18 наставника и учитеља ишло на Обуку за дигиталну учионицу
- Праћење примене новостечених вештина и знања наставника у оквиру
хоризонталне међупредметне компетенције прате: директор, педагог и тим за
међупредметну компетенцију – писане припреме наставника, протоколи праћења
ван/наставних активности и записници.
2. ЗАДАТАК: Побољшати материјално-техничке услове школе
- Фонд школске библиотеке обогаћен за 600 наслова (књижни фонд шк. библиотеке)
- Школски хол обогаћен кавезом са птичицама, акваријумом и мобилним паноима
- Реновирана електрична инсталација школе у Стрижи, школа окречена унутра и
споља. Део средста обезбедила Општина, а део донирали родитељи.
- У школи у Доњем Видову ученици 2. разреда добили ормарић за књиге, новац
донирали родитељи.
- Успешно реализован пројекат ЦРХ „Партнерство за будућност“ – школа добила
опрему за опремање 4 дигиталне учионице ( компјутере, пројекторе и платна за
пројектовање)
- У свим учионицама и канцеларијама матичне школе спроведена инсталација за
интернет
- Ангажовани помоћни радници са НСЗ
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3. ЗАДАТАК: Пружити подршку личном и социјалном развоју ученика
- Укљученост ученика у хуманитаран и друштвено-користан рад у циљу пружања
вршњачке помоћи:
Тим за предузетништво реализовао пројекат „ Крила од папира“ – организована
продајна изложба, сав приход намењен хуманитарној акцији „ За Миин осмех“ девојчици Мији
Жикић;
Организована акција прикупљања новца за лечење девојчице Миле Љубичић.
Организована акција прикупљања новца за лечење девојчице Мије Жикић.
Ученици 3. и 4. разреда прикупили помоћ за Децу ометену у развоју у Извору.
- Настављена сарадња са релевантним утановама и стручњацима:
Дечјим диспанзером (предавање на тему репродуктивног здравља), Центром за социјални
рад, МУП-ом ( предавања о безбедности за ученике 1, 4. и 6. разреда), Црвеним крстом
(такмичења, обуке, радионице, предавања)
-

Пружање адекватне помоћи и подршке ученицима при организацији различитих
врста културних, музичких, спортских и сличних манифестација и дружења:
1. Дечији карневал
2. Мини- Тини фест
3. Фестивал дечијих сцена- „Причам ти причу“
4. Друго вече хармонике
5. Новогодишња представа „Новогодишња бајка“
6. У сусрет Божићу - приредба
7. Свети Сава – приредба и изложба
8. Програм за предшколце
9. Приредба за Дан школе у позоришту
10. Изложба новогодишњих честитки у холу градске библиотеке
11. Јубиларна 35 –а излоба ускршњих јаја у центру града
12. Дан жена – 8. Март – приредба(ученици продуженог боравка) и
радионице за маме и ђаке
13. Сеоска слава у Стрижи, 08. мај, Марковдан
14. Учешће у манифестацији Бесмртни пук
15. Изложба шешира у холу градске библиотеке и у холу школе
16. Шетња 15км од Извора до Грзе, сарадња са ПСД „Јаворак“
17. Свечани пријем првака
18. „Зврчак“ дечје игре –„Доманићи“
19. Организовали 10 „Марков турнир“, у сарадњи са ОШК „Параћин“ и
фондацијом „Марко Тодоровић“
20. Одбојка у Доњем Видову (девојчице,Сикирица – Д. Видово)
21. Сећање на 24. март, полагање венаца
22. Посета Планетаријуму, ученици 5. разреда
23. Турнир у малом фудбалу, Доње Видово
24. Традиционални крос РТС – а
25. Излет ученика који похађају изборни предмет верска настава. Посета
манастира Горњак, Ждрело и Витовница и обилазак Петровца на
Млави.
26. Књижевно вече „Песнички глас са зида смрти“ – поезија отпора 1999.
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- Награде и похвале у циљу повећања мотивације:
јун 2019. - На свечаној седници Наставничког већа, награђени су ученици освајачи награда на
Државним такмичењима и њихови наставници.
- Техника и технологија - Николина Николић (5. р.) ДРУГО место на Државном такмичењу и њен
наставник Предраг Антић;
- Хемија - Ђорђе Мошоринац (8. р.) ПРВО место на Државном такмичењу и његова наставница
Данијела Аврамовић Петковић.
- Биологија- Александар Рангелов (8.р.) учешће на Државном такмичењу и његова наставница
Душанка Радовановић.
-Пливање- Мартина Томац, 2. разред у Доњем Видову, 1. место у дисциплини леђно и Илија
Лекић, 8. разред, 1. место у дисциплини краул и њихов наставник Игор Димитријевић.

Извештај о раду тима за самовредновање и вредновање рада школе
Кључне области, које су акционим планом предвиђене за школску 2018/2019. годину, су
РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА и РЕСУРСИ. За протеклу школску
годину планирано је развијање, реализација и евалуациј наведених кључних области. Задатак
Тима за ШРП био је да састави акциони план и да прати реализацију датог током године, а
евалуацију ће урадити тим за Самовредновање и вредновање рада школе.
Тим за ШРП одржао је четири састанка током године, на првом састанку је усвојен акциони
план и подељени задаци и задужења члановима тима. Утврђена динамика реализације
акционог плана и начин праћење реализације. На задњем састанку је усвојен извештај и
извршена анализа степена реализације плана, као и закључак шта је добро, а шта треба даље
унапредити.
КЉУЧНА ОБЛАСТ: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ
Развојни циљ: Руковођење школом уз примену лидерског циља
1. ЗАДАТАК: Повећати степен примене лидерских вештина директора у функцији
организатора, контролора, доносиоца одлуке, иноватора и мотиватора






Директор школе, континуирано током шк. Године обавља индивидуалне разговоре са
спољним сарадницима, запосленима, ученицима и њиховим родитељима. (број
разговора у извештају о раду директора)
Директор школе, координише радом стручних већа, актива и стручних тимова. ( сваки
тим је одржао од 4 до 6 састанака, било је одржано 6 седница Наставничког већа –
записници свих тимова, актива и наставничког већа)
Развијање сарадње са родитељима: школа је у сарадњи са родитељима реализовала
више пројеката ( реновирање школе у Стрижи, прикупљање хуманитарне помоћи,
радионице за родитеље и ђаке, програм за предшколце – реализавали наставници
физике, хемије, биологије, информатике, географије, актив страних језика и психолози
– извештаји актива, директора, наставничког већа)
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 Развијање сарадње са школама
– Развијена је сарадња Основним школама:
ОШ „Момчило Поповић – Озрен“ ( спортске игре),
ОШ „ Бранко Крсмановић“ Сикирица ( спортске игре),
ОШ „Ђура Јакшић“ ( квиз и радионице)
ОШ „Вук Караџић“ Ћуприја ( Вукови зналци)
Потписана повеља о братимљењу са ОШ „ Георги Димитров“ из Босилеграда
- Развијена сарадња са средњим школама:
Гимназија Параћин ( предвање о школи уч. Осмог разреда и њиховим родитељима)
Економска школа Параћин ( заинтересовани уч. посетили школу)
Технолошка школа Параћин ( сви ученици осмог разреда посетили школу)
Машинско – електротехничка школа Параћин ( заинтересовани уч.посетили школу)
Пољопривредно- ветеринарска школа Свилајнац ( презентација школе)
Средња стручна војна школа Београд ( презентација школе)
Филолошка гимназија Јагодина ( презентација школе)- извештаји Тима за Професионалну
орјентацију
2. ЗАДАТАК: Обављање послова из проширене делатности школе
- Организована је припремна настава у 2. полугодишту за ученике 8. Разреда извештај о реализацији припремне наставе, дневник ваннаставних активности.
- Припремљен је простор за несметан почетак и ток рада Пробног Завршног испита и
Завршног испита – извештај.
- Сумирани су резултати Пробног завршног и завршног испита – извештаји актива.
3. ЗАДАТАК: Самовредновање школског развојног плана, њихове реализације и
постигнутих ефеката

У овој школској години је одлучено да ће се вредновати следеће кључне области:
РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА и РЕСУРСИ. На седници Савета
родитеља, представници Савета родитеља су упознати са процесом самовредновања и
постигнута је сагласност да ово буде подручје самовредновања. Тим за самовредновање је
направио план самовредновања где су подељене улоге и задужењачланова тима.
Одређена је временска динамика у току које ће се завршити самовредновање изабране
кључне области. Утврђена су правила понашања и деловања (време и место рада, начин
размењивања података до којих су дошли чланови тима, узајамна сарадња...), правила чувања,
заштите података и располагања подацима (подаци су код стручног сарадника и доступни су на
увид свим заинтересованима).
За потребе испитивања коришћени су упитници са четворостепеним скалама процене.
Скале процене подразумевају да испитаници на сваку тврдњу одговоре колико се са њом
слажу (у ком степену се тврдња односи на тренутно стање ствари у школи). Поред овог типа
испитивања у једном од упитника било је питања отвореног типа. Упитници су подељени
запосленима (наставницима) и члановима Школског одбора. Како су чланови Тима упознати са
променом Правилника о стандардима рада установе од 02.08.2018 (објављеном у Службеном
гласнику), у складу са тим извршена је корекција индикатора у упитницима пре поделе
испитаницима.
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Након обраде података из упитника, добијени су следећи резултати


Подручје вредновања: РУКОВОЂЕЊЕ (7.1.)

У оквиру подручја вредновања РУКОВОЂЕЊЕ, а на основу спроведене анкете може се рећи
да нашу школу карактеришу и јаке и слабе стране. Одређене слабости умањују укупан квалитет
рада школе и стога је потребно унапредити рад у тим областима. Дакле, на основу процене
запослених и чланова Школског одбора у овом подручју вредновања школа остварује добру,
али не и одличну позицију, која је заправо циљ школе. С тим у вези, у наредном периоду,
радиће се на отклањању слабости и унапређењу рада школе. Области на чијем ће се
унапређењу посебно радити су континуирано и благовремено информисање запослених у
већој мери, мотивисање запослених на одговоран однос према раду, преузимањем обавеза и
одговорности за неиспуњење истих, подстицање и координисање тимског рада од стране
руководиоца.



Подручје вредновања: ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА (7.4.)

У нашој школи се спроводи самовредновање по утврђеним критеријумима, плански и
редовно. Сви запослени сматрају да је то важно и да је у већој мери заступљено у раду школе.
Такође, већина запослених сматра да је важно да буду укључени у процес самовредновања.
Кроз посматрање и дискусије примећено је да ангажованост појединаца у оквиру тимова није
равномерна. Поједини запослени се више труде и обављају већи део активности од других, па
је можда то један од разлога зашто се неки испитаници изјашњавају да су укључени у мањој
мери.
Нешто мање од половине запослених спроводи и прати ефекте сопственог
самовредновања. Међутим, већина има позитиван став према наведеним тврдњама и сматрају
да је важно да се води евиденција о сопственом самовредновању, да се израђује акциони план
за превазилажење уочених слабости и да се прате ефекти предузетих мера у оквиру свог
акционог плана. Може се закључити да је позитивнији став запослених према важности датих
тврдњи него према њиховој реалној применљивости у пракси.

 Подручје вредновања: ЉУДСКИ РЕСУРСИ (6.1.)
Показатељ: 6.1.1. Наставни кадар
Овај упитник се састоји од тврдњи и питања поред којих је потребно проценити у којој мери су
заступљене (скала од 1 до 4) у свакодневној пракси наше школе, као и од питања отвореног
типа.
 Питање број 1: Професионални развој наставника
Наставницима је омогућено стално стручно усавршавање.
просечнаоцена
проценат

3,31
82,81%

Јасни су циљеви и приоритети у стручном усавршавању наставника.
просечнаоцена
проценат

3,16
78, 91%
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Наставници приправници се поступно уводе у рад уз одговарајућу подршку.
просечнаоцена
проценат



Питање број 2: Упознат сам с програмом стручног усавршавања наставника у школи.
просечнаоцена
проценат



просечнаоцена
проценат

37,5%
56,25%
6,25%
2,63
65,63%

Питање број 5: Да ли сте укључени у неке облике стручног усавршавања ван школе?
да
не



2,97
74,22%

Питање број 3: Да ли имате могућност да утичете на избор тема и облика стручног
усавршавања у школи?
да
не
безодговора



3,16
78,91%

37,5%
56,25%

Питање број 6: Да ли учествујете у раду стручног друштва?
да
не
безодговора

28,13%
46,88%
7,5%

Извештај о раду ФООО за школску 2018/2019. год.
Реализација наставе кренула је 1.10.2018.,чему је претходило позивање и прикупљање
полазника на терену за сва три циклуса.Формиране су групе полазника и то по следећем
редоследу:
Први циклус- 16 полазника
Други циклус-16 полазника
Трећи циклус-17 полазника
Настава је реализована у складу са календаром васпитно-образовног рада.
Укупан број полазника за школску 2018/2019.годину био је 49 полазника.
На крају школске 2018/2019.године,6 полазника је завршило први циклус,7 полазника
други циклус и 9 полазника трећи циклус.
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Успех полазника у првом циклусу је следећи:1 одличан, 1 врло добар, 1 добар и троје са
довољним успехом.
Успех полазника у другом циклусу је следећи:
Пети разред-двоје са добрим успехом и петоро са довољним успехом.
Шести разред-двоје са добрим успехом и петоро са довољним успехом.
Успех полазника у трећем циклусу је следећи:
Седми разред-шесторо са добрим успехом
Осми разред-један одличан, троје врло добрих, двоје добрих и троје довољних.
За завршни испит у јунском року, било је пријављено 11 полазника(два полазника из
претходних школских година), од којих је њих 7 полагало,7 полагало комбиновани тест и
математику а српски/матерњи језик њих 6.
За завршни испит у августовском року, било је пријављено 5 полазника,од којих је један
полазник полагао српски језик,један полазник је полагао сва три теста,два полазника су
полагала тест из математике и комбиновани тест,док се један полазник(из претходних
школских година) није одазвао позиву.
Основно образовање одраслих на крају школске 2018/2019.године успешно је завршило 8
полазника.
Двоје полазника има мање од 17 година и уписало је средњу школу редовно (Техничка
школа,смер возач моторних возила),а двоје је уписало средњу школу ванредно(једна
полазница је уписала Технолошку школу,смер фризер). Други полазник који уписује ванредно
уписао је Економско –трговинску школу,смер хотелијерски техничар.

Извештај тима за за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања
На састанку одржаном дана 21.08.2019. године Тим за заштиту деце од насиља,
злостављања и занемаривања у пуном саставу извшио је анализу рада у школској 2018/19.
години.
У овој школској години одржано је пет редовних састанка, а сарадња чланова на
задацима је била континуирана у току целе школске године у складу са текућим потребама.
-

Конституисан састав Тима
Успостављена унутрашња заштитна мрежа
Извршена подела одговорности у ситуацијма насиља
Родитељи упознати са корацима поступања и њиховом улогом у случајевима
насиља Редовно и правовремено вршење анализе инцидентних ситуација у смислу
одређивања нивоа насиља, процене степена ризика и давања предлога мера
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-

Увођење Књиге добрих дела како би се подстакла позитивна атмосфера у смилсу
толеранције и усмеравања фокуса ученика (и наставника) на позитивно понашање
Упознавање Наставничког већа са Правилиником о обављању друштвено-корисног,
односно хуманирног рада

У школској 2018/19. години Тим је евидентирао 19 случаја вршњачког насиља и то 5
случајева насиља првог нивоа, 10 случајева насиља другог нивоа и 2 случаја насиља трећег
нивоа.
У случајевима насиља трећег нивоа Тим и школа сарађивали су са институцијама –
представницима спољашње заштитне мреже и то са Центром за социјални рад за један случај и
са Полицијском станицом у Параћину за случај сумње на породично насиље.
Школа је забележила сумњу на једену ситуацију насиља одраслог над дететом и то ван
оквира школе, у породичном окружењу.
Анализом пријављених ситуација насиља у овој години могу се изнети следеће
претпоставке и закључци:
Вршњачко насиље је у овој школској години било најучесталије и по интензитету
најјаче у марту месецу. Претпоставка је да је припрема приредбе поводом Дана
школе представља период повишеног ризика због мењања дневне рутине и
повећања броја интеракција међу ученицима. Закључак Тима је да је том периоду
потребно постветити додатну пажњу те појачати превентивни рад. Слично важи и за
новогодишње празнике јер се показало да су и у том периоду ситуације насиља
учесталије.
- Број пријављених ситуација насиља указује на појачану свест запослених о насиљу и
потреби за реаговањем
- Према подацима о томе ко највише пријављује насиље у писаној форми може се
приметити да је наставном особљу потребно више самосталности за попуњавање
обрасца, што се посебно односи на процену нивоа насиља, те је закључак да је у
овој области потребно додатно јачање компетенција наставника.
- Даља анализа је показала да је потребно ојачати систем интервенисања на насиље
првог нивоа како би се спречавале ескалације на више нивое насиља.
Разматран је и извештај Тима за самовредновање који је спровео анкету у којој се
показало да наставници процењују реаговање у ситуацијама насиља као изузетно важно и да
јеприсутност истог мања у односу на потребе, што указује на то да деловање Тима за заштиту
деце од НЗЗ као најзначајнији ефекат има појачану свест наставног особља о значају
превенције и интервенције.
-

Извештај тима за професионалну оријентацију ученика
Чланови Тима за професионални развој ученика за школску 2018/2019.годину су на
почетку школске године усвојили план рада, разговарали о циљевима и начину рада. Такође су
редовно информисали ученике о презентацијама средњих школа. Ученици осмог разреда су
имали прилику да присуствују представљању Филолошке гимназије и Војне школе. Током
екскурзије су са одељењским старешинама посетили Гимназију у Сремским
Карловцима.Ученици су обавештени о свему што су средње школе у Параћину организовале у
циљу представљања и бољег упознавања смерова које нуде. Одељењске старешине ученика
осмог разреда су упознале ученике са процедуром полагања пробног завршног испита,
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завршног испита, упутиле ученике како да се информишу о броју поена, информисали о
могућности подношења жалбе, попуњавању листе жеља, упису, документацији неопходној за
упис. Одељењске старешине су такође разговарале са родитељима ученика о свим питањима
везаним за ову област.Одељењске старешине су водиле ученике на лекарски преглед. Ученици
су се уписали у првом уписном кругу.Чланови тима су се трудили да истовремено и информишу
и мотивишу ученике. Након анализе рада 27.08.2019.године, чланови су усвојили извештај о
раду Тима за професионални развој за школску 2018/2019. годину.
Време
Септембар

Октобар,новембар,
Децембар

Јануар, фебруар

Март, април

Мај, јун

Назив и место одржавања
активности
Дискусија
-Годишњи план рада,
усаглашавање о начину и
циљевима рада
-разговор са ученицима о
упису и професионалној
оријентацији

Врста активности

Реализатори и учесници

дискусија

Чланови Тима за проф.
развој

дискусија

Чланови Тима,
ученици осмог разреда

Дискусија
-Разговор о раду у
претходном периоду
-представљање
Филолошке гимназије из
Јагодине
-посета и информисање о
смеровима у Технолошкој
школи у Параћину

дискусија

Чланови Тима,
ученици осмог разреда

Дискусија
-разговор са ученицима
осмог разреда о
предстојећем периоду
-разговор са родитељима,
упућивање у различите
начине информисања о
средњим школама и
смеровима који постоје
-презентација Војне школе
у свечаној сали
-Обаштавање о
презентацијама средњих
школа
-информативни сусрет за
заинтересоване за ИТ
одељење
-посета Гимназији у
Сремским Карловцима
-информисање о пробном
завршном испиту
-пробни завршни испит анализа пробног завршног
испита
-представљање Гимназије
у Параћину
-лекарски преглед

44

представљање

посета

дискусија,
информативни
разговор

Чланови Тима,
ученици осмог разреда

Чланови Тима,
ученици осмог разреда

информативни
разговор

Чланови Тима,
ученици осмог разреда,
родитељи

представљање

Чланови Тима,
ученици осмог разреда

обавештавање

Чланови Тима за проф.
развој

представљање

Заинтересовани ученици

посета
информативни
разговор

Одељењске старешине
осмог разреда, ученици
Одељењске старешине
осмог разреда, ученици
Одељењске старешине
осмог разреда, ученици

разговор
представљање
лекарски преглед

Заинтересовани
ученици, родитељи
Одељењске старешине
осмог разреда, ученици
Одељењске старешине
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Август
27.08.2019.год.

-лист „Конкурси“

информативни
разговор

-посета Машинској школи
у Параћину
-завршни испит,
прелиминарни резултати,
подношење жалби,
коначни резултати
-попуњавање листе жеља

посета

-обавештавање о упису,
неопходној документацији
-анализа рада, усвајање
извештаја о раду тима

информативни
разговор
разговор

осмог разреда, ученици
Заинтересовани ученици
Ученици, одељењске
старешине

завршни испит

попуњавање листе
жеља

Ученици, одељењске
старешине, родитељи
Ученици, одељењске
старешине, родитељи

Чланови Тима за проф.
развој

Извештај о раду Стручног тима за инклузивно образовање

Стио тим је у току школске године одржао пет састанака и имао неколико
консултативних разговора изван оквира Тима, а по указаној потреби.
У току школске године 4 ученика је радило по индивидуализованом начину рада, 2
ученика по ИОП-у 1 по решењу ИРК, а ИОП 1 по препоруци ИРК уз личног пратиоца 3. Два
ученика је похађао наставу по ИОП-у 2 по решењу ИРК.
За све ученике су урађени педагошки профили и план активности по предметима, а у
вези са потребама и могућностима ученика. Ученици су праћени током целе школске године,
извештаји анализирани квартално, а писани полугодишње са сагледаним ефектима усвојених
исхода и планом активности за наредни период.
Одељењске старешине су у сарадњи са стручним сарадницима сачинили педагошке
профиле ученика и добиле сагласност родитеља за индивидуализовани начин рада.
Педагошки колегијум је дао сагласност на предложен списак ученика којима је
потребна додатна подршка. За ученике којима је то неопходно ангажовани су и лични
пратиоци.
На одржаним састанцима одељењске старешине су извештавале о напредовању
ученика.
Са свих одржаних састанака Стио тима постоје записници који прате реализацију плана
рада Тима за школску годину.
.
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Ђачки парламент
Представници УП у раду ШО у протеклој школској години су Јања Милетић 7/1 и Петар
Видић 7/2. У складу са програмом рада, Парламент је реализовао активности и ученици су
узели ученици учешћа у сегментима рада школе у којима је то планирано.

време

назив активности

врста активности

реализатори

05.10.2018.

Конституисање УП и руководства и
упознавање са Пословником о раду
Доношење Пословника о раду УП

сатанак

Чланови УП, Стручни
сарадник, координатор
Чланови УП,
координатор
Чланови УП,
координатор
Чланови УП,
координатор

19.10.2018.
14.12.2018.
07.03.2019.

Новогодишња журка за ученике 7 и
8 разреда.
Извештај са предавања“Штетни
утицај дрога“

састанак
састанак
састанак

Тим за стручно усавршавање
Током школске године сви наставници су се усавршавали у оквиру установе, о чему
евиденцију води Тим за Стручно усавршавање а иста се налази у портфолијима
наставника.
Стручна већа за област предмета су планирала стручно усавршавање наставника
семинарима акредитованих од стране ЗУОВ-а. Услед недостатка средстава семинари ван
установе нису реализовани.
Наставници који ће школске 2019/2020.године наставу реализовати у 1. 2. 5. и 6.
разреду прошли су обуку „Дигитална учионица“.

Време реализације
септембар, 2018.

Реализатори и учесници
Чланови Тима:
1. Елизабета Брзић Димитријевић,
2. Драгана Тимотијевић
3. Драгана Миловановић
4. Златица Митровић
5. Милена Петровић
6. Данијела Аврамовић Петковић

Врста активности
Razgovor o radu Tima
координатор:
Елизабета Брзић Димитријевић
записничар:
Драгана Тимотијевић
Израда годишњег плана рада Тима за СУ

октобар, 2018.

Чланови Тима

новембар, 2018.

Чланови Тима

фебруар, 2019.

Чланови Тима

јун, 2019.

Чланови Тима

Израда и дистрибуција:
1. Личних планова за
усавршавање наставника у
школи и ван ње.
2. Листе активности наставника
у ОШ које се бодују за стално
стручно усавршавање.
Прикупљање личних планова за
усавршавање наставника у школи и ван
ње.
Прикупљање листа активности
наставника у ОШ које се бодују за
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август, 2019.

стално стручно усавршавање.
Евиденција и евалуација прикупљених
лисата. Израда годишњих извештаја о
раду Тима за стручно усавршавање.

Чланови Тима

Извештај о раду библиотекара

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА – МЕДИЈАТЕКАРА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.
ГОДИНУ
ОПШТИ ПОСЛОВИ
 Фотокопирање и припрема штампаног материјала за учитеље и наставнике
 Припрема материјала за директора школе, што подразумева куцање разних
обавештења, спискова,табела...
 Фотокопирање и припрема материјала за секретара, психолога и уопштено за потребе
школе
 Рад на издавању књига и стручне литературе ученицима и наставницима
 Проналажење разног материјала путем интернета за потребе учитеља и наставника
 Припрема материјала за учитеље, а за потребе часова ликовне културе
 Помоћ у раду учитељу у продуженом боравку
 Требовање и набавка канцеларијског материјала и наставних средстава
НАБАВКА И ДИСТРИБУЦИЈА УЏБЕНИКА
 Сарадњу са стручним већима и родитељима и Саветом родитеља
 Прикупљање документације за ученике који конкуришу за бесплатне уџбенике
 Припрему анкетних листића и анкетирање родитеља
 Сарадњу са Школском управом и Министарством просвете, неуке и технолошког
развоја кроз праћење мејлова и благовремено достављање података
 Праћење и поштовање рокова
 Пријем и дистрибуција уџбеника
КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ
 Припрема , организација и израда материјала за јавнe часова који су одржани у холу
школе
 Активно учешће у припремама приредбе за Дан школе
 Активно учешће у припремању Фестивала дечијих сцена
 Уређење хола на ђачком и наставничком улазу, што подразумева израду паноа,
оплемењивање простора сликама, цртежима, ученичким радовима и др.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПО МЕСЕЦИМА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ



Подела уџбеника ученицима који су набавили уџбенике
преко школе (од 1. до 15. септембра)
Подела уџбеника ученицима који су остварили право на
бесплатне уџбенике, а у оквиру пројекта под
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СЕПТЕМБАР





ОКТОБАР






НОВЕМБАР





ДЕЦЕМБАР



ЈАНУАР



ФЕБРУАР










покровитељством Министарства просвете и технолошког
развоја (од 5. до . октобра)
Уређење хола школе и израда паноа на тему „Јесен“
Увођење у евиденцију библиотеке ученика првог разреда
(51 ученик)
Учествовање у припремама за Мини –тини фест
Учешће у свим припремама и активностима везаним за
Дечију недељу (од 2. до 6. октобра) , што подразумева
израду паноа и припрему штампаног материјала за
наставнике разредне наставе
Уређење хола школе на тему „Стигла нам је јесен рана“
Сарадња са наставницима разредне наставе на припреми
учешћа на Фестивалу дечијих сцена који се одржава у
новембру
Сарадња са учитељима и припрема материјала везаног за
живот и рад Вука Караџића, а у сусрет обележавања
годишњице његовог рођења
Обележавање годишњице рођења Вука Караџића (8.
новембар)
Присуство на пробама са ученицима везаних за наступ на
Фестивалу дечијих сцена
Наступ на Фестивалу дечијих сцена (од 26. новембра до 30.
јануара)
У складу са расписаним конкурсом и одлуком
Министарства просвете, науке и технолошког развоја о
обогаћивању фонда библиотека основних школа, током
новембра вршен је одабир одобрених публикација
Уређење хола на тему „Зима,Нова година, Божић“
Сарадња са учитељима и помагање у припремама
материјала за часова ликовне културе на тему „Стигла нам
је зима“ , „У сусрет Новој години и Божићу“
Организација манифестације „Вече хармонике“ која је
одржана 21. децембра у свечаној сали наше школе
Уређење хола школе на тему „Свети Сава-школска слава“
(од 21. до 25. јануара)
Набавка тестова за ученике осмог разреда везаних за
полагање класификационог испита у јуну ове године
Уређење хола школе на тему „Дан државности“
Почетак припрема материјала за уређење хола на тему
„Осми март- Дан жена“
Учествовање у припремама и организацији школских
такмичења
Даља сарадња са учитељима и наставницима везана за
избор и набавку уџбеника за наредну школску годину
Учествовање у организацији општинског такмичења у
шаху(3. март)
Уређење хола на тему „Осми март-Дан жена“
Целомесечне припреме за прославу Дана
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МАРТ











АПРИЛ






МАЈ






ЈУН





ЈУЛ


АВГУСТ



Уређење хола на тему „1. април-Дан школе и шале“
Уређење хола на тему „Стигло нам је пролеће“
Учествовање у припремама и организацији регионалног
такмичења техничког и информатичког образовања
Подела и прикупљање анкетних листића везаних за избор
уџбеника за наредну школску годину
Обавештавање ученика и родитеља о овогодишњим
условима који се морају испунити за добијање бесплатних
уџбеника од Министарства просвете и технолошког развоја
Прикупљање документације и потписивање сагласности
родитеља оних ученика, који остварују услове за добијање
бесплатних уџбеника
Учествовање у свим активностима везаним за прославу
Дана школе, 1. Априла – обележавање 70 година постојања
школе и учествовање у свим активностима везаним за овај
догађај(од 25. до 1. априла)
Организовање изложбе цвећа у холу школе у току недеље
обележавања јубилеја школе (претходно су организоване
радионице украшавања саксија са ученицима трећег и
четвртог разреда)
Даље прикупљање документације везане за остваривање
права на бесплатне уџбенике
Уређење хола на тему „Дан планете земље“ (22. април)
Учествовање у организацији окружног такмичења из
географије (14. април)
Уређење хола на тему „Стигао је мај“
Избор нових уџбеника за први и пети разред, у сарадњи са
учитељима и предметним наставницима
Учешће у организацији “Марковог турнира“ у шаху(25. мај)
Потраживање књига од ученика који нису вратили исте
школској библиотеци
Потраживање бесплатних половних уџбеника од ученика
ромске националности, њихово сортирање и припремање
за поделу у августу
Учествовање у припремама класификационог испита и
учествовање у организацији истог
Завршна провера усклађености плана и остваривања
циљева за школску 2018/2019. годину, што подразумева
проверу повраћаја књига школској библиотеци и провера
документације везане за пројекат бесплатних уџбеника
Пријем и сортирање уџбеника за наредну школску годину
(од 15. до 31. августа)
Пријем, сортирање и подела бесплатних уџбеника, компакт
дискова и материјала за учитеље и наставнике
Пријем и сортирање бесплатних уџбеника
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Извештај о раду продуженог боравка
На почетку школске године уписано је 30 ученика првог и другог разреда. Група је
хетерогеног састава. У току школске године продужени боравак је радио у две смене, пре
подневној и по подневној. Рад са децом реализован је по утврђеном плану и програму. Време
у боравку подељено је у три категорије: израду домаћих задатака, слободно време и време
предвиђено за слободне активности. У току школске године група је учествовала у следећим
активностима:
1.10.2018. - поводом ,,Дечје недеље“ организована је посета градској библиотеци;
31.10.2018. – посета ученика продуженог боравка ОШ ,,Момчило
Поповић Озрен“;
26.12.2018. – учешће у новогодишњој приредби;
28.1.2019. – посета ОШ ,,Стеван Јаковљевић“;
22.3.2019. - ,, У сусрет пролећу“ – шетња;
15.4.2019. – пролећна шетња ,,Титов гај“;
21.5.2019. – посета ученика ОШ ,,Момчило Поповић Озрен“ (дружење у
школском дворишту);
14.6.2019. – одржан је родитељски састанак, подељене су дипломе и
одржана приредба за опроштај.
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Извештај о раду стручних сарадника

Време
Активност
реализације
Планирање и програмирање образовно-васпитног рада (ОВР) и вредновање остварених резултата
Септембар 2018.
- Писање Извештаја о раду, Годишњег плана рада и уводног дела Школског
програма
Септембар 2018.
- Ангажовање у изради планова: образовно васпитног рада, стручних органа,
стручног усавршавања наставника, професионалне оријентације, одељењског
старешине и здравственог васпитања.
У току године
- Континуирано праћење постигнућа ученика у наставном и ваннаставном раду,
писање извештаја и анализа.
У току године
- Праћење поступака оцењивања, нарочито описног за ученике од првог до
четвртог разреда.
- Непосредно учешће, у улози координатора тимова, у реализацији пројеката:
Школско развојно планирање, Самовредновање рада школе и Tим за Инклузивно
образовање и израду индивидуалног образовног плана
Унапређивање ОВР и инструктивно педагошко-психолошки рад са наставницима
У току године
- Обилазак наставе:
Јасмина Станков Илић – 12 часова
Катарина Радовић – 5 часова
Септембар 2018.
Израда педагошких профила ученика
Рад са ученицима
У току године
- Индивидуални рад са ученицима на захтеве родитеља (6 уч), предлоге наставника
(два ученика) и према препознатој потреби (23 ученика), као и у случајевима
насиља где се интервенисало кроз медијацију у сарадњи са родитељима и од.
старешинама.
- Презентација средњих школа са територије општина Параћин, Ћуприја и
Јагодина
Мај-септембар
Тестирање првака (45 ученика)
2018.
Сарадња са родитељима
У току године
- Индивидуални разговори и саветодавни рад
У току године
- Позивање родитеља на разговор због изостанака ученика, понашања и у циљу
обавештавања у вези са разредним и поправним испитима
мај.2018.
- Презентација средњих школа са територије општина Параћин, Ћуприја и
Јагодина
јун.2018.
Учешће на родитељским састанцима на тему „Завршни испит и процедуре
приликом уписа у средњу школу“
Прво тромесечје у
Разматрање потреба за увођењем индивидуализације/ИОП-а
2018.
Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом, пратиоцима ученика
У току године
Редован рад са свим органима школе у складу са Правилником о систематизацији
радних места
У току године
Педагошки асистент
Учешће у изради педагошких профила
и плана рада са ученицима којима је
потребна додатна подрша у раду
Рад у стручним органима
У току године
СТИО (Стручни тим за иклузивно
Координација активностима,
образовање)
сагледавање и праћење ефеката
примењених мера индивидуализације
и ИОП-а за децу (Јасмина С.И.)
У току године
Одељењска и стручна већа
Учешће у раду
У току године
Педагошки колегијум
Учешће у раду
У току године
Тим за самовредновање
Учешће у раду
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У току године

У току године

У првом
полугодишту
шк.2018/19.год.

У току године
У току године
У току године
У току године
У току године

Тим за заштиту деце од насиља

Координисање, едукација запослених,
родитеља и ученика, интервенисање у
случајевима насиља (Катарина Р.)
Сарадња са другим институцијама
Центар за социјални рад – извештавање о
Коресподенција телефонским и
запажањима са циљем праћења
писаним путем
корективних мера родитељу, сарадња у
случајевима насиља 3.нивоа
Полицијска станица у Параћину –
- 1 састанаку просторијама школе
извештавање о ситуацијама насиља 3.
- пријем и организација предавања
нивоа, учешће у пројекту полиције у вези
са безбедности деце и превенцијом
насиља
Вођење докумената
Евиденција рада са ученицима и родитељима
Евиденција насиља
Записници са седница одељењских и наставничкх већа
Записници тимова у којима су стручне сараднице имале координациону улогу
Стручно усавршавање
Хоризонтално стручно усавршавање на нивоу установе (посета огледним и
угледним часовима, тематским данима, семинар Тима за ФООО...)

Директор школе
___________________________
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