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УВОД
Рад у основној школи одвијао се према Закону о основној школи, Правилнику о наставном плану
и програму и Годишњем плану рада школе. Основна школа „Миле Дубљевић” поред матичне
школе у Лајковцу има и десет физички издвојених одељења: ИО Боговађа и ИО Бајевац су потпуне
осморазредне школе; издвојена одељења у Селу Лајковцу , Ћелијама , Ратковцу , Марковој Цркви
, Пепељевцу , Непричави , Доњем Лајковцу и Врачевићу су четвороразредне школе са
комбинованим одељењима, у издвојено одељењеима у Селу Лајковцу и Врачевићу се ради у
некомбинованим одељењима 1. разреда , такође у Селу Лајковцу некомбиновано је одељење
2.разреда

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ
ТАБЕЛАРНИ ПРОФИЛ ШКОЛЕ
Пун назив школе

ОШ „Миле Дубљевић”

Адреса

Web-site

Светог Саве број 3
14224 Лајковац
Биљана Жујовић, професор разредне
наставе
014/3431–300
014/3431–336
www. oslajkovac. edu. rs

E-mail
Дан школе
Број ученика у матичној школи

osmiledubljevic@oslajkovac.edu.rs
25. мај
673

Издвојена одељења

10

Број ученика у издвојеним одељењима

202

Укупан број ученика у школи

875

Број запослених

141

Директор школе
Телефони

Језици који се уче у школи

Енглески језик, немачки језик и руски
језик.
Настава се одвијала на следећи начин:
Број смена у школии начин измене смена преподневна смена били су ученици
млађих разреда (од 1. до 4.) , поподневна
смена ученици старијих разреда (од 5.
до 8.) У издвојеним одељењима настава се
одвија у првој смени.
4

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА

Полазне основе рада школе за школску 2019/2020. годину засноване су на циљевима и задацима
васпитања који произилазе из следећих докумената:


Закона о основама система образовања и васпитања Републике Србије, и
измена и допуна Закона о основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС” – бр. 88/2017);
Правилника о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред

основног образовања и васпитања и наставном програму за први, други, трећи и четврти разред
основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС” – Просветни гласник бр. 1/05, 15/06, 2/08,
2/10, 7/10, 3/11, 7/11, 1/13, 11/16);

Правилника о наставном плану и програму за први и други разред основног
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” – Просветни гласник бр. 5/14, 11/16);
Правилника о наставном програму за четврти разред основног образовања и

васпитања и („Сл. гласник РС” – Просветни гласник бр. 1/13, 11/16);

Правилника о наставном плану за други циклус основног образовања и
наставном програму за пети, шести, седми и осми разред основног образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”– Просветни гласник бр. 6/07, 5/08, 6/09, 2/10, 7/10, 3/11, 1/13, 4/13, 11/16,6/7);
Правилника о наставном плану за други циклус основног образовања и

наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС”–
Просветни гласник 4/13, 11/16, 8/17, 9/17);

Правилника о наставном програму за шести разред основног образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”– Просветни гласник 5/14, 11/16);
Правилника о наставном програму за седми разред основног образовања и

васпитања („Сл. гласник РС”– Просветни гласник 8/13, 11/16);

Правилника о наставном програму за осми разред основног образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”– Просветни гласник 5/14, 11/16);

Правилника о наставном плану и програму за први и други разред основног
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”– Просветни гласник 10/04, 20/04, 1/05, 3/06, 15/06, 2/08,
2/10, 7/10, 3/11 - др. правилник 7/11 - др. правилници 1/13, 4/13, 14/13, 5/14);

Правилника о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред
основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања и
васпитања („Сл. гласник РС” – Просветни гласник бр. 1/05, 15/06, 2/08, 2/10, 7/10, 3/11 и др.
правилник 7/11 и др. правилник 1/13, 11/16);

Правилника о норми часова непосредног рада са ученицима – наставника,
стручних сарадника и васпитача у основној школи („Сл. гласник РС” – Просветни гласник бр.
2/2000);
Правилника о календару васпитно-образовног рада основне школе за школску

2018/2019. годину („Сл. гласник РС” – Просветни гласник бр. 6/2017);
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Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим
школама и домовима ученика („Сл. гласник РС” – Просветни гласник бр. 21/15);

Правилника о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални
образовни план, његову примену и вредновање („Сл. гласник РС” – Просветни гласник 76/10);

Правилника о наставном програму за VI, VII и VIII разред основног
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” – Просветни гласник, бр. 5/08, 6/09);
Школског развојног плана ОШ „Миле Дубљевић” за период 2014–2019. године;


Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и
васпитању
(„Сл. гласник РС” – Просветни гласник, бр.67/13);

Посебног протокола о заштити деце од насиља, злостављања и занемаривања;

Анализе резултата образовно-васпитног рада у претходној школској години;
Извештаја о резултатима самовредновања;


Осталих упутстава и подзаконских аката.

УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ
Материјално-технички ресурси
Школска зграда Основне школе „Миле Дубљевић” у Лајковцу изграђена је 1962. године и
располаже са 2738 м2 корисног простора. Услови за рад у школи су веома добри. Набављено је
доста наставниих средстава како за централну школу тако и за издвојена одељења. У близини
школе налази се и спортска хала која је на располагању ученицима наше школе и која се користи
за одржавање часова физичког васпитања.

Школски простор
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Наставна средства
У току првог полугодишта школске 2021/2022. године добијена су следећа наставна средства
донацијом Министарства просвете, науке и технолошког развоја: 16 рачунара,16 монитора и 2
штампача – који су распоређени у ИО Село Лајковац, ИО Ћелије, ИО Боговађа и део у матичну
школу за опремање информатичког кабинета.Током другог полугодишта , донацијом
Министарства просвете добили смо 36 рачунара који су распоређени у кабинет информатике а део
за замену дотрајалих постојећих рачунара ( директор, помоћник, библиотека, ПП служба).
Део средстава обезбеђен кроз пројекат „Премошћавање дигиталног јаза“, утрошен је за набавку
мултифункционалног уређаја ( штампач и скенер), 2 беле табле и 2 флип чарт табле а део средстава
за набављање намештаја за опремање Клуба ученика и Дигиталне библиотеке – 20 столица, 3
ормара и 1 ТВ.
Током другог полугодишта донацијом Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
добили смо 27 рачунара и монитора за опремање кабинета за информатику у матичној школи 9
рачунара и монитора за опремање кабинета информатике у ИО Бајевац.

РИТАМ РАДА У ТОКУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ
Трајање рада и распусти

Датум
од

до

Васпитно-образовни рад у I полугодишту

01. септембар

31. децембар

Зимски распуст
Државни празници (не ради се)
Класификациони периоди
I Класификациони период

31. децембар
24.јануар
09-10. новембра
Датум:
1.9.2021 -13.11.2021.
7

II Класификациони период

30.12.2021.

Распоред одржавања
одељењских већа
I Класификациони период

Датум:

II Класификациони период
Распоред одржавања
седница Наставничког већа за
класификационе периоде
I Класификациони период
II Класификациони период

5.11.2021.
30.12.2021.
29.12.2021.
Датум:
31. 12. 2021.

Рад у школи се организује у оквиру петодневне радне недељe
Централна школа ради у две смене према следећем распореду:

ЧАС
1.
2.
3.
4.
5.
.

ПРВА СМЕНА
07:30 – 08:15
08:20 – 09:05
09:25 – 10:10
10:15 – 11:00
11:05 – 11:50
11:55 – 12:40

ДРУГА СМЕНА
13:00 – 13:45
13:50 – 14:35
14:55 – 15:40
15:45 – 16:30
16:35 – 17:20
17:25 – 18:10

Школска 2021/2022. година почела је 1. септембра (среда), доласком ученика у:
I смену: I, II, III и IV разред, са почетком у 730 часова;
II смену: V, VI, VII и VIII разред, са почетком у 1300 часова.
Подужени боравак ученика од 11 часова до 16 часова.

8

Рад у издвојеним одељењима одвија се само у првој смени и то:

час

ИО Боговађа

1.
2.
3.
4.
5.
.

07:45 – 08:30
08:35 – 09:20
09:45 – 10:30
10:35 – 11:20
11:25 – 12:10
12:15 – 13:00

ИО Бајевац
ИО Село Лајковац ИО
Доњи Лајковац ИО
Врачевић
ИО Ћелије
ИО Маркова Црква
ИО Ратковац
ИО Пепељевац
ИО Непричава
08:00 – 08:45
08:50 – 09:35
09:50 – 10:35
10:45 – 11:30
11:35 – 12:20
12:25 – 13:20

9

Школски календар реализације активности

10

КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА
Руководство школе
Ред.
Презиме и име
бр.
1.
Биљана Жујовић
2.
3.

Струка

Професор
разредне
наставе
Верица
Адамовић Прфесор
Тешић
разредне
наставе
Рајко Сарић
Професор
историје

Стр.
Степен
испит
ДА
VII

*

Помоћник
директора

ДА

VII

*

Помоћник
директора

ДА

VII

*

Послови
Директор
школе

Н

О

Ред
.
Презиме и
бро ј име

Сте
пен

1.

Драгана
Перић

VII

2.

Маријана
Селенић

VII

3.

Ана
Живковић

VII

4.

Снежана
Трајковић

VII

5.

Душица
Милинчић

VII

6.

Љиљана
Јеремић

VII

7.

Љиљана
Лучић

8.

Душица
Кузнецов

9.

Верица

VII
VII
VI

Звање
Професор
разредне
наставе
Професор
разредне
наставе
Професор
разредне
наставе
Професор
разредне
наставе
Професор
разредне
наставе
Професор
разредне
наставе
Професор
разредне
наставе
Професор
разредне
наставе
Наставни

Одељењск
и
старешина

Процена
т рада

I/1

100 %

Неодређено
Одређено
Струч.
испит

Наставни кадар

*
I/2

*

100 %

*
I/3

100 %

*

*

II /1

100 %

*

*

II/2
100 %

*

100 %

*

II/3
100 %
III/1

*

*

*

*

*

*

100 %
III/2
III/3

100 %
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10.

Адамовић
Тешић (
замена
Марија
Марић)
Вера
Теофилови
ћ

к
разредне
наставе
VII
VII

11.

Ива
Крушкоња

12.

Светлана
Ковачевић

13.

Марија
Јовановић

VII

14.

Гордана
Пејчић

VI

15.

Лидија
Веселинови
ћ

VI

16.

Невенка
Раонић

VI

17.

Милица
Бојичић

VII

18.

Душанка
Јовановић

VII

19.

Тања
Милошевић

VII

20.

Данијела
Томић

VII

21.

Зорица
Милиновић

VI

22.

Снежана
Рулић

VII

VII

Професор
разредне
наставе
Професор
разредне
наставе
Професор
разредне
наставе
Професор
разредне
наставе
Наставни
к
разредне
наставе
Наставни
к
разредне
наставе
Наставни
к разредне
наставе

100 %
IV/1

*

*

*

*

*

*

100 %
IV2
100 %
IV/3
Боговађа
II, IV

100 %

*

I- III
Боговађа

100 %

*

*

I, IV
Бајевац

100 %

*

*

II, III
Бајевац

100 %

*

*

I, III
Село
Лајковац
Професор II, IV
разредне Село
наставе
Лајковац
Професор
II, IV
разредне
Ћелије
наставе
Професор
II, IV
разредне
Врачевић
наставе
Наставни
IV
к разредне
Маркова
наставе
Црква
Мастер
учитељ

Професор II, III
разредне Маркова
наставе
Црква

*

100 %
100 %

*

*

100%

*

100 %

*

100 %

*

*

100%

*

*
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23.

Гордана
Станојевић

VII

Професор I, III
разредне Пепељева
наставе
ц

100 %

*
*

24.

Светлана
Илић

VI

25.

Бојана
Николић

VII

26.

Даринка
Рисовић

VII

27.

Светлана
Гавриловић

VI

28.

Биљана
Перић

VII

29.

Данијела
Митровић

VII

30.

Катарина
Марковић

VII

31.

Марија
Милановић

VII

Ред
. б.

1.

2.

Име и
презиме

Соња
Милованов
ић.

Александра
Чолаковић
Нинковић

Сте
пен

VI

VII

Професор
разредне
наставе
Професор
разредне
наставе
Професор
разредне
наставе
Наставни
к разредне
наставе
Професор
разредне
наставе
Професор
разредне
наставе
Професор
разредне
наставе
Професор
разредне
наставе

Звање

I, III
Ћелије

100 %

I, III
Непричава

100 %

*

IV
Непричава

100%

*

*

I, III
Ратковац

100 %

*

*

II, IV
Ратковац

100%

*

*

I, III
Врачевић

100%

*

100%

*

100%

*

II, IV
Пепељева
ц
I,II,III, IV
Доњи
Лајковац

Стаж

Наставни
к српског
језика и
30
књижевн
ости
Професор
српског
језика и
14
књижевн
ости

*

*

Ст
ру
чи
сп
ит

Одељењ
ски
стареш.

Не
од
ре
ђ.

V/2

*

*

VII
Бајевац

*

*

Одр
еђ.е
но
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3.

Душица
Милосавље
вић

VII

4.

Зорана
Марковић

VII

5.

Сања
Тодоровић

VII

Професор
српског
21
језика и
књижевн
ости
Професор
српског
10
језика и
књижевн
ости
Професор
српског
13
језика и
књижевн
ости

VI4

*

V4

*

VБогова
ђа

*

*

Професор
српског
6.

Лидија Мар
ић Јовановић VII

13

VII2

*

*

*

*

*

*

језика и
српске
књижевн
ости
Професор
српског
7.

Анђелка
Адамовић

VII

8.

Јелена
Бајић

VII

7.

VII

8.

Ана Пајић

VII

9.

Јелена
Гавриловић

VII

17
језика и
српске
књижевн
ости
Професор
енглеског 14
језика Ц1
Професор
енглеског
језика и
књижевн
ости
Професор
енглеског
10
језика и
књижевн
ости
Професор
енглеског 16
језика

/

*

VII1

*

*
14

Професор
енглеског
10.

Мирјана
Николић

VII

11.

Јелена
Стевановић

VII

12.

Катарина
Ристић

VII

13.

Јована
Милановић

VII

14.

Светлана
Милованов
ић

VII

15.

Јелена
Радованови ћ VII

16.

Данијела
Негић

VII

17.

Мирјана
Вујковић

VII

18.

Владимир
Адамовић

VI

19.

Невена
Стевановић

VII

20.

Јасмина
Митровић

VI

9
језика и
књижевн
ости
Професор
Немачког
језика и
књижевн
ости
Професор
енглеског
12
језика и
књижевн
ости
Професор
Енглеско г
11
језика и
књижевн
ости
Професор
Немачког
19
језика и
књижевн
ости
Професор
Енглеско г
језика и
књижевн
ости
Професор
руског
језика
Професор
руског
језика
Наставни
кмузичке
културе
Факултет
муз.
уметност
и
Наставни
кликовне
културе

VIII3

*

*

*

/

*

*

/

/

*

/

*

8

/

*

26

VIII
Бајевац

*

*

18

/

*

*

10

/

*

*

20

/

*

*

15

21.

Милоје
Митровић

VII

22.

Рајко Сарић

VII

23.

Станица
Милошевић

VII

24.
25.

26.

Марина
Пауновић
Снежана
Вићентић
Дијана
Поповић

VII
VII

VII

27.

Марина
Живковић

VII

28.

Драган
Милошевић

VII

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Данијела
Лаловић
Радмила
Милентијев
ић
Љиљана
Пеладић
Јелена
Радивојеви
ћ
Александра
Јагодић
Јелена
Срећковић

VII

Дипл.
сликарграфичар
Дипл.
историча
р
Дипл.
историча
р
Мастер
географ
Дипл.
географ
Дипломи
рани
географ

29

/

*

*

34

VIII 1

*

*

17

V2

*

*

/

*

*

6

/

*

*

16

VIII
Боговађа

Професор
физике и
3
основа
технике
за ош
Професор
физике и
31
основа
технике
за ош
Професор
13
хемије

VI /4

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

VII

Дипл.
хемичар

VII

Професор
6
биологије

/

*

VII

Професор
биологије

/

*

*

/

*

*

VII
VII

Милош
Милијанови ћ VII

12

Дипл.
12
биолог
Дипл.
17
биолог
Дипл. инж.
електроте
10
хнике

/

/

*

*

VI3

*

*

16

36.

Милица
Јовичић

VI

37.

Живота
Ђорђевић

VII

38.

Бојан Савић

VII

39.

Дејан
Филиповић

VII

40.

Иван
Живановић

VII

41.

Гордана
Симић

VII

42.

Иванка
Алексић

VII

43.

Марина
Живковић

VII

44.

Марко
Ивковић

VII

45.

Александар
Ђукић

VII

46.

Соња
Радојичић

VII

47.

Данијела
Богдановић

VII

48.
49.
50.

Јован
Милованов
ић
Предраг
Јевтић
Никола
Николић

IV
VI
VII

Инжењер
тех.
факултет
Дипл.
математи
чар
Електроинжeњер
Дипл.
математи
чар
Дипл.
грађ.
инжењер
Професор
техничко
г
Професор
техничко
г
Професор
техничко
г
Мастер.
проф.
физ. васп.
Професор
физичког
в.
васпитањ
а
Професор
спорта и
физ.
васпитањ
а
Професор
физичког
в.
Вероучит
ељ
Вероучит
ељ
Вероучит
ељ

17

/

30

V1

*
*

*
*

24

/

*

10

VII
Боговађа

*

19

VI
Бајевац

14

VI
Боговађа

3

*

*

*

*

*

*

7

*

13

VIII/3

*

*

12

VI
Бајевац

*

7

VIII/2

*

29

Ћелије

*

2

/

*

12

/

*

17

52.

Владимир
Јокић

52.

Саво
Павловић

VI

Вероучит
ељ

VII

Вероучит
ељ

3

Лај. 2. и
4., С.Л и
Пeпељ.

*

11

6-1 и 8-3

*

Ваннаставни кадар
Ред.
Презиме и име
Струка
бр.
1. Марина Ранковић Логопед
замена
за
Славицу
Милисављевић
2. Миодраг
Психолог
Павловић
3. Јована
Дефектолог
Милашеновић
4. Марина
Проф.
Пажиновић
разредне
наставе
5.

Професор
Данијела Шалипур разредне
наставе

Педагог

Стр.
Степен Н
испит
Не
VII

Психолог

Не

VII

Логопед

НЕ

VII

*

Библиотекар ДА

VII

*

Библиотекар

VII

Послови

О
*

*

*

Административно особље
Ред.
Презиме и име Струка
број
1.
Витомир
Правник
Вучетић
2.
Марија Јевтић Мастер
економиста
3.
Данијела
Дипломирани
Милић
економиста
4.
Рајка
Економски
Митровић
техничар

Послови
Секретар

Стр.
Степен Н
испит
*
ДА
VII

/
Шеф
рачуноводства
Благајник
ДА

VII

*

VI

*

Благајник

IV

*

ДА

О
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Помоћно-техничко особље
Ред.
Презиме и име
број
1.
Драгиња Ивковић
2.
3.
4.
5.
6

Зоран Ранковић
Драган Милосављевић
Милован Јанковић
Мира Радић
Тања Николић

7.

Данијела Милић

8.

Мира Симић

9.

Весна Милосављевић

10.

Маријана Пантелић

11.

Виолета Биљић

12.

Милена Савић

13.

Данијела Стошић

14.

Весна Тешић

15.

Драгица Недељковић

16.

Снежана Петровић

18.

Радмила Мештеровић

19.

Наталија Милошевић

20.

Бранка Павловић

21.

Винка Петровић

22.

Слободан Ћурчић

23.

Светлана Милићевић

24.

Слободанка
Милосављевић
Бојана Танасковић

25.

Послови
Помоћни
радник
Домар
Домар-Ложач
Ложач
Сервирка
Помоћни
радник
Помоћни
радник
Помоћни
радник
Помоћни
радник
Помоћни
радник
Помоћни
радник
Помоћни
радник
Помоћни
радник
Помоћни
радник
Помоћни
радник
Помоћни
радник
Помоћни
радник
Помоћни
радник
Помоћни
радник
Помоћни
радник
Помоћни
радник
Помоћни
радник
Помоћни
радник
Помоћни
радник

Године Проценат Школска
стажа
рада
спрема
I
35
100%
28
29
40
41
9

100%
75%
100%
100%
100%

III
IV
II
II
I

13

50%

I

30

100%

I

30

100%

I

100%

I

26

100%

I

22

100%

I

17

75%

I

19

75%

I

25

75%

I

9

75%

I

7

75%

I

24

100%

I

20

100%

I

23

100%

I

23

100%

I

37

100%

I

31

100%

I

11

100%

I
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Закључци о стању и класификационој структури запослених

НАСТАВА

ВАННАСТАВА

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ

Укупно

Наставник
Професор
Свега
Директор
Помоћник
Секретар
Рачуновођа
Библиотекар
Стручни сарадник
Свега
Уређење простора
Домар-ложачсервирка
Свега

разредна
7
25
33
1
2
1
3
2
3
12
21
4

предметна
8
44
52

25
143
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Бројно стање ученика
Број ученика у централној школи – Лајковац
Број ученика по одељењима и разредима разредне наставе у централној школи – Лајковац
Број ученика по одељењима
Разред
Број одељ.
Укупно
1
2
3

I
II
III

3
3
3

IV

3

УКУПНО

12

24

24

24

72

22
25

23
29

27
26

72
80

27

23

26

76
300

Предметна настава – централна школа Лајковац
Број ученика по одељењима
Разред
Бр. одељ.
1
2
3

V
VI
VII
VIII
УКУПНО

4
4
4
4
16

25
21
28
20

25
20
20
26

28
22
20
21

4
26
23
25
23

Укупно
104
86
93
90
373

Бројно стање ученика по издвојеним одељењима
Број ученика у физички издвојеним одељењима – комбинована одељења
УКУПН
Четврти р.
Место
Први р. Трећи р.
Други р.
УКУПНО
О
4
5
9
2
6
8
Бајевац
Боговађа
11
12
5
6
6
6
Непричава 4
2
6
5
0
5
2
4
4
Село Лајк. 6
8
8
3
5
8
3
5
8
Ћелије
2
3
5
3
2
5
Доњи Лајк.
4
3
7
0
4
4
М. Црква
4
3
7
0
3
3
Врачевић
2
5
7
3
1
4
Ратковац
7
4
3
7
Пепељевац 3
10
СВЕГА
37
41
78
30
34
64

Доњи Лајковац има статус неподељене школе (I и IV разред)
**Остале школе имају комбинације I и III и II и IV разреда, осим Бајевца и Маркове Цркве, где
је комбинација I и IV и II и III разреда.

СВЕГА
17
23
11
16
16
10
11
10
11
17
142
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Укупно ученика од петог до осмог разреда у издвојеним одељењима.
РАЗРЕД
Пети
Шести
Седми
ИО Боговађа
10
7
5
ИО Бајевац
11
8
8
18
13
18
СВЕГА

Осми
5
5
10

СВЕГА
27
32
59

Укупно ученика од првог до четвртог разреда (на нивоу школе)
РАЗРЕД
Први
Други
Трећи
Лајковац
72
72
80
ИО
37
30
41
СВЕГА
109
102
121

Четврти
76
34
111

СВЕГА
300
142
442

Укупно ученика од петог до осмог разреда (на нивоу школе)
РАЗРЕД
Први
Други
Трећи
Лајковац
104
86
93
ИО
18
13
18
СВЕГА
122
99
121

Четврти
90
10
100

СВЕГА
373
59
432

Укупан број ученика у школи

Укупно ученика од првог до осмог разреда 874.

Бројно стање ученика према учењу страних језика и изборне наставе
I
1
2
3
4 Боговађа
5
Пепељевац
6 Село
Лајковац
7 Ћелије
8 Доњи
Лајковац
9 Врачевић
10
Маркова
Црква
11
Ратковац
12 Бајевац

Број
ученика
24
24
24
5
3

Верска
настава
24
24
24
5
3

Пројектна
настава
24
24
24
5
3

Енглески
језик
24
24
24
5
3

6

6

6

6

3
2

3
2

3
2

3
2

4
4

4
4

4
4

4
4

2

2

2

2

4

4

4

4
22

13
Непричава
Укупно:

Број
ученика

Верска
настава

1
2
3
4 Боговађа
5 Пепељевац
6 Село
Лајковац
7 Ћелије
8 Доњи
Лајковац
9 Врачевић
10 Маркова
Црква
11 Ратковац
12 Бајевац
13 Непричава

22
23
27
6
4
4

22
23
27
6
4
4

3
4

Укупно:

II

4

4

4

4

109

109

109

109

Грађанско
васпитање

Чувари
природе

Народна
традиција

Рука у
тесту

Од играчке
до
рачунара

Енглески
језик

22

6
4
4

22
23
27
6
4
4

3
4

3
4

3
4

0
0

0
0

0
0

0
0

3
2
5

3
2
5

3
2
5

3
2
5

103

103

53

50

103

Чувари
природе

Народна
традиција

23
27

Грађанско
васпитање

Рука у
тесту

Од
играчке
до
рачунара

Енглески
језик

III

Број
ученика

Верска
настава

1
2
3

25
29
26

25
29
26

4 Боговађа
5
Пепељевац
6 Село
Лајковац
7 Ћелије
8 Доњи
Лајковац
9
Врачевић
10
Маркова
Црква

6
7

6
7

6
7

6
7

2

2

2

2

5
3

5
3

5
3

5
3

3

3

3

3

3

3

3

3

11
Ратковац

5

5

25
29
26

5

25
29
26

5
23

12 Бајевац
13
Непричава
Укупно:

IV
1
2
3
4 Боговађа
5
Пепељевац
6 Село
Лајковац
7 Ћелије
8 Доњи
Лајковац
9
Врачевић
10
Маркова
Црква
11
Ратковац
12 Бајевац
13
Непричава
Укупно:

0
2

0
2

116

116

85

Број
ученика

Верска Грађанско
настава васпитање

27
23
26
6
3

27
23
26
6
3

4

0
2

0
2

31

116

Чувари Народна
природе традиција

Рука у
тесту

Од играчке до Енглески језик
рачунара

26
6
3

27
23
26
6
3

4

4

4

5
2

5
2

5

5
2

3

3

3

3

4

4

4

4

1

1

6
0

6
0

110

110

V

Број
ученика

1
2
3
4
5 Боговађа
6 Бајевац
Укупно

25
29
21
28
7
6
116

27
23

2

1

Верска
настава

26

Грађанско
васпитање

25
29
21
28
7
6
116

VI

Број
ученика

Верска
настава

1

22

22

Чувари
природе

1
6
0

6
0

84

110

Цртање,
сликање и
вајање

Енглески
језик

Немачки
језик

25
29
12
16

6
6

25
29
21
28
7
6
116

25
29
21
28
7
110
Грађанско
васпитање

Чувари
природе

82

Цртање,
сликање
и вајање

Енглески
језик

Немачки
језик

22

22

22

Руски
језик

9
12
7
6
34
Руски
језик

Италијански
језик

24

2
3
4
5 Боговађа
6 Бајевац
Укупно

20
19
20
16
8
105

VII

1
2
3
4
5Боговађа
6 Бајевац
Укупно

20
19
20
16
8
105

20
19
20
16

Број
ученика

Верска
настава

25
20
20
20
10
4
99

25
20
20
20
10
4
99

67

Информатика и
рачунарство

Енглески
језик

Немачки
језик

25
20
20
20
10
4
99

25
20
20
20
10
4
99

25
20
9
12

66

10
8
10
4
32

1

19
19
24
25
8

19
19
24
25
8

19
19
14
14

11

11

11

11

106

106

106

106

Укупно

1

Италијански
језик

19
19
24
25
8

Грађанско
васпитање

1

Руски
језик

Немачки
језик

6
Бајевац

Боговађ а

6
7
16
8
37

Енглески
језик

19
19
24
25
8

2
3
4
5

Грађанско
васпитање

20
12
13

Информатика и
рачунарство

Верска
настава

1

8
49

56

Број
ученика

VIII

20
19
20
16
8
105

1
Руски
језик

10
11
8
11

66

40
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Бројно стање ученика путника
Бројно стање ученика путника по разредима (деца која иду у старије разреде из Врачевића и
Доњег Лајковца путују у школу у Боговађу, док ученици из осталих села путују у школу у
Лајковац).

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Рубибреза

Словац

2
1
5
3
3
4
1
3

2
3
2
4
4
2
2
3

Маркова
Црква

Непричава

Ратковац

6
1
3
4
4

1
3
4
6
6
9

Пепељевац

Ћелије

Врачевић

2
1
3
3
1
6

2
2
4
2
6
5

Боговађа

Доњи
Лајковац

1
3
5
4
5
1

1

5
3

1

7
5
4

3
2

Бајевац има 41 путника, Боговађа 57, централна школа 178, Пепељевац 16. Укупан број путника
у школи је 292.
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Разред и одељење
уписано
досељено
одсељено
сада
дечаци
девојчице

неоцењено
позитивни
са недовољним оценама
понавља
Завршили осми разред
НИСУ завршили осми разред
са 1
са 2
Одлични
Врло добри
Добри
Довољни

српски језик
енглески језик
ликовна култура
музичка култура
историја
географија
физика
математика
биологија
хемија
техничко и инфор. образовање
физичко васпитање
верска настава
грађанско васпитање
руски језик
немачки језик
физ. вас. - изабрани спорт
чувари природе
цртање, сликање и вајање
свакодневни живот у прошлости

информатика и рачунарство
природа и друштво
свет око нас
од играчке до рачунара
рука у тесту
лепо писање
народна традиција

примерно
врло добро
добро
задовољавајуће
незадовољавајуће
укупан бр. оправданих изостанака
укупан бр. неоправданих изостанака

I

II
102
1
1
102
42
58
5
97
0
0

III
122
2
1
121
0
60
0
121
0
0

IV
110
0
0
110
61
49
1
107
0
0

V
126
3
8
121
59
62
8
109
8
8

0
0
0
0

0
0
71
17
6
3
0
0
0
0

0
0
61
37
22
1
0
0
0
0

0
0
62
34
14
0
0
0
0
0

0
0
22
51
36
1
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

109
1
0
110
60
50
2
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108
97 121 107
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6323 6686 7184 6279
1251 2795 117 717

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

VI
VII VIII
104 111 100
1
0
0
1
0
1
99 111
99
56
57
0
43
60
0
2
0
2
90 109
95
2
0
0
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
28
20
12
26
46
33
36
41
43
7
4
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

108
83 104
90
5
9
4
0
3
0
3
6
0
0
0
0
0
0
0
0
6975 7769 #### 8852
5754 5345
86 825

I-IV
443
4
2
443
163
217
8
325
0
0

0
0
194
88
42
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
433
0
0
0
0
26472
4880

II-IV
V-VIII II-VIII I-VII
334
441
775
88
3
4
7
2
10
12
1
333
430
763
87
103
172
275
33
167
165
332
38
6
12
18
2
325
403
728
72
0
10
10
1
0
10
10
1
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
194
82
276
27
88
156
244
24
42
156
198
19
4
20
24
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
325
385
710
81
0
18
18
1
0
12
12
1
0
0
0
0
0
0
20149 34202 54351 6067
3629 12010 15639 1689
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ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ
ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
Подносилац извештаја: Љиљана Јеремић, руководилац Стручног већа за разредну наставу
Одговорно лице: Љиљана Јеремић

Остали чланови тима: Наставници разредне наставе: Драгана Перић, Маријана Селенић, Ана
Живковић, Снежана Трајковић, Душица Милинчић, Љиљана Јеремић, Љиљана Лучић, Душица
Кузнецов-Ђорђевић, Верица Адамовић-Тешић (Марија Марић, Марина Латковић), Вера Теофиловић,
Светлана Ковачевић, Ива Крушкоња, Гордана Пејчић, Марија Јовановић, Гордана Станојевић,
Катарина Марковић, Душанка Јовановић, Милица Бојичић, Светлана Илић, Тања Милошевић,
Марија Милановић, Данијела Томић, Данијела Митровић, Снежана Рулић, Зорица Милиновић,
Светлана Гавриловић, Биљана Перић, Лидија Веселиновић, Невенка Раонић, Даринка Рисовић,
Бојана Николић, Марица Николовски. Наставници енглеског језика - Јелена Гавриловић, Јелена
Бајић, Јелена Матић (Катарина Марковић), Катарина Ристић, Јелена Радовановић, Јована Милановић;
вероучитељи – Никола Николић, Владимир Јокић, Маја Додовић Копања, Весна Нинковић, Стефан
Ђорђевић.
Делокруг рада: Унапређивање, праћење, анализа и вредновање васпитно-образовног процеса
Циљеви рада :
Унапређивање свих облика ВОР-а, да се деци боравак у школи учини занимљивијим и пријатнијим,
да обогате своја знања, вештине и умења.
Анализа реализације наставног процеса. Праћење реализације планираних активности. Анализа
васпитног рада. Стварање складне атмосфере у раду, развијање добре сарадње и тимског рада.
Анализа постигнућа ученика на такмичењима. Праћење и вредновање рада ученика и израда
инструмената за процену ученичких постигнућа.
Размена искустава у области унапређења наставе, коришћење наставних средстава, израда
дидактичког материјала. Повећање дисциплине и успеха ученика и побољшање понашања ученика
заједничким , тимским радом и у сарадњи са другим стручним тимовима школе.
Стручно усавршавање за рад са децом која заостају у раду и даровитом децом. Учешће на семинарима
уз обавезу информисања осталих чланова стручног већа о садржају семинара.

Садржај рада(следити годишњи план рада)

Области рада

Реализовани
садржаји

Садржаји
рада који
нису
планирани
а урађени су
током
школске
године

Исходи/
показатељи
успешности
(шта је
постигнуто и
шта доказује
успешност)

Оцена
успешности од
стране тима
или особе
задужене за
евалуацију

Није
реализовано
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Планови
васпитнообразовног
процеса

Усвојен Годишњи
план рада Стручних
већа од првог до
четвртог разреда
Усвојен план
редовне, изборне,
допунске, додатне
наставе и
ваннаставних
активности

Није било
планираних
садржаја који
нису
реализовани

Усвојен план
распореда писмених
задатака у трећем и
четвртом разреду;
контролних задатака
и писаних провера
знања дужих од 15
минута
Усвојен предлог
задужења наставника
у оквиру 40-часовне
радне недеље
Усвојен план за
реализацију
екскурзија и
рекреативне наставе

Анализа
реализације
наставног
процеса

Поднети извештаји о
реализацији планова
васпитно-образовног
рада на крају првог
класификационог
периода, на крају
првог полугодишта,
на крају трећег
класификационог
периода, на крају
другог полугодишта
и на крају школске
године.
Поднети извештаји о
успеху и дисциплини
на крају првог
класификационог
периода и на крају
првог полугодишта,
на крају трећег
класификационог
периода, на крају
другог полугодишта
и на крају школске

- Настава
обогаћена
новим
приступима
(моделима)
- Тимски рад
подигнут на
виши ниво
- Ученици
укључени у
иновативне
процесе рада
- Размена
искустава као
вид
перманентног
усавршавања

Чланови
Стручног већа
разредне
наставе веома
активно
приступили
различитим
облицима
стручног
усавршавања
у
школској
установи.
У оквиру
школских
тимова
наставници
дали
појединачни
допринос у
реализацији
школског
програма,
пројеката,
обележавању
важних
датума
хуманитарних
акција...

Нису
реализовани
извештаји о
анализи
исходних
тестова.

На захтев
Министарства
просвете,
науке и
технолошког
развоја, Завод
за
унапређивање
образовања и
васпитања је
припремио
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године.

измене Плана
реализације
наставе за
ову школску
године , тако
да није
планиран
иницијални
тест у трећем
разреду и нису
планирани
исходни тестови
од 1. до 4.
разреда.

Укључивање
ученика у допунски,
додатни рад и
вананаставне
активности

Унапређење
наставе

Индивидуализован
рад са ученицима
који имају
потешкоће у
савладавању
наставних садржаја
Изабрани уџбеници,
приручници и
дидактички
материјал
Израда дидактичког
материјала
Поднети извештаји о
реализацији
пројектне наставе и
интегрисане наставе

Стручно
Присуство онлајн
усавршавање
предавању : "Моза
дигитални час
Вулкан е-знање“;
Семинар у установи:
" Развој кључних
компетенција за
целоживотно учење
и општих
међупредметних
компетенција“, Ана
Савковић и Санела
Крстић;
„Емоционални
аспекти мотивације
за школско учење“,
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Весна Петровић
Одржане стручне
теме у оквиру
Сабора учитеља
"Унапређивање
наставне праксе кроз
размену
професионалних
искустава",СУС

Акредитовани
вебинари у оквиру
Образовне
академије:
„ 7 савета за
наставнике на
почетку школске
године“, Жолт Коња;
„Авантура ума на
школском часу“,
Урош Петровић; „
Образовне
неуронауке у школи
– пут од науке до
праксе“, Ранко
Рајовић; „Педагошка
документација:
свеска праћења
развоја и
напредовања
ученика“,
Биљана Вуловић;
„Формативно
оцењивање: методе,
технике и
инструменти“,
Јасмина Ђелић; „Са
наставником на ти“,
Нови Логос, Клет и
Фреска;
„Комуникацијске
вештине у школској
арени“, Марко
Стојановић;
„Дигитална настава –
корак напред или
назад?“, Жолт Коња;
„Знати своје границе
је пола добре
комуникације“,
Јелена Марушић;
„Природне науке
кроз НТЦ
методологију“, Вук
Рајовић; „Дигитално
образовање 2022.“;
„ Мапа ума - начин
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да учење буде игра“,
Марина Панић; „ Ко
се боји медијске
писмености још...“,
проф. др Светлана
Безданов Гостимир;
Присуствовање
промоцији уџбеника
за четврти разред
Издавачка кућа Бигз
(у установи)
Онлајн промоције
уџбеника:

Дигитални свет за I
и II разред, Вулкан
знање; Дигитални
свет за I и II разред,
Нови Логос;
Дигитални свет за I
и II разред,
Креативни центар;
Презентација
уџбеничког
комлета за IV
разред, Нови Логос
и Креативни
центар;
Онлајн промоције
уџбеника:

Дигитални свет за I
и II разред, Вулкан
знање; Дигитални
свет за I и II разред,
Нови Логос;
Дигитални свет за I
и II разред,
Креативни центар;
Презентација
уџбеничког
комлета за IV
разред, Нови Логос
Евалуација
и подела
рада за
наредну
школску
годину

Изабрани
руководиоци
Стручних већа и
организована подела
рада за наредну
школску годину.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА 1.РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
Подносилац извештаја: Стручно веће 1.разреда
Одговорно лице: Маријана Селенић, руководилац
Остали чланови: Драгана Перић, Ана Живковић,учитељице у центалној школи; Милица Бојичић, Светлана Илић, Горадана Станојевић, Светлана Гавриловић, Данијела
Митровић, Бојана Николић, Лидија Веселиновић, Снежана Рулић, Марија Милановић, Гордана Пејчић учитељице у ИО.
Циљеви рада: Унапређивање свих облика ВОР-а, да се деци боравак у школи учини занимљивијим и пријатнијим, да обогате своја знања, вештине и умења.
ОБЛАСТИ РАДА И РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
НАСТАВА
Сви планирани часови редовне наставе су реализовани, као и часови допунске наставе, часови изборних предмета и часови одељенског старешине у свим одељењима 1.разреда.
У 1. разред је уписано 110 ученика, од тога 60 дечака и 50 девојчица. Сада их је исто толико. Два ученика су неоцењена (Мирко Антић 1/1 и Леонардо Тодоровић 1/2). За њих ће
бити организован разредни испит у августу. Сви остали ученици су остварили извесне резултате, усвојили одређене исходе и имају примерно владање. Један ученик је први разред
завршио по индивидуализацији(Радивојевић Јован ИО Ратковац).
ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
У овој школској години ученици 1.разреда су похађали часове драмске, рецитаторске и спортске секције.
Часови драмске секције су реализовани кроз области: Избор и увежбавање драмских текстова и Приредбе. У свим одељењима 1.разреда су одржане приредбе за Нову годину,
Св.Саву, Дан школе и крај школске године.
Часови рецитаторске сексије су реализовани кроз припреме за приредбе и такмичење, приредбе и такмичење.
Часови спортске секције су реализовани кроз области: игре лоптом, народни плес, ходање и трчање и елементарне и штафетне игре.
ЧАСОВИ ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ
Часови одељенског старешине су реализовани једном седмично кроз области:
-учење и евалуација учења
-очување здравља и животне средине
- солидарност
- морално расуђивање,равноправност,осећања
Одржано је и неколило веселих састанака поводом Нове године, Дана жена, завршетка школске године.
ТАКМИЧЕЊА
Ученици првог разреда су узели учешће на такмичењу из матеметике „Кенгур без граница“. Такмичење је одржано 15.марта. Ученица Нина Миловановић 1/3 је добила захвалницу.
КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ
10.9.2021. одржана је дечја представа „Школа за вилењаке“ у Културном центру, коју су гледали сви прваци.
26.9.2021. Дан чистих планина на Рајцу
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5.10.2021. председник општине је посетио прваке и поделио им поклоне
Од 4.октобра 2021. је почело обележавање Дечије недеље под слоганом „Дете је дете да га волите и разумете“ . Ученици централне школе су имали низ активности: 4.10- цртање
кредама; 6.10- посета Градскј библиотеци; 5.10- „Трка за срећније детињство“; 7.10- предавање ПУ Лајковац о безбедности у саобраћају; 8.10- Предавање волонтера ЦКна тему
хуманитарног рада
21.10. 2021. је обележен Дан јабуке. У централној школи су долазили другари из вртића, предшколци.
30.12.2021. Улица отвореног срца
24.2.2022. акција „Засади дрво“
27.1.2022. је обележена школска слава Свети Сава.
6. 3.2022. „Куп Србије“
19.4.2022. дечија представа „Црвенкапа и Вучко“
21.4.2022. Еколошка акција на Колубари „Очистимо Србију“
13.5.2022. је одржан Крос РТС-а
20.5.2022. са природом на ти
25.5.2022. Дан школе
31.5.2022. прослава јубилеја школе у Ћелијама
9.6.2022. У ИО Ћелије организован час историје
ПОСЕТЕ И ИЗЛЕТИ ВАН ШКОЛЕ
Рекреативна настава у Соко бањи од 13.марта до 20. марта, односно од 20.марта до 27. марта у организацији ТА „Балканик“. Деца су била смештена у хотелу „Бањица“.
7.маја 2022. реализована је ексурзија Лајковац-манастир Лелић-Бранковина-Ваљево-Лајковац, такође у организацији ТА „Балканик“ из Ваљева.
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ИЗВЕШТАЈАКТИВА ДРУГОГ РАЗРЕДА 2021/2022

Руководилац Актива: Катарина Марковић
Чланови Разредног већа: СнежанаТрајковић, ДушицаМилинчић, ЉиљанаЈеремић, ДушанкаЈовановић, НевенкаРаонић, ДаринкаРисовић, БиљанаПерић,
ТањаМилошевић, МаријаЈовановић, Зорица Милиновић и КатаринаМарковић
Програмски садржаји/активности

Носиоци
активности

Начин реализације

1.

Приредбадобродошлицепрвацимаподслоганом
,,Школа-мотивзавеликадела“

учитељи

Ученици рецитују начене
песмице

2.

Позоришнапредстава у КЦ ,,ХаџиРувин“ ,,
Школазавилењаке“

3.

„Напијаци“

Глумци
позоришне
трупе
Учитељица и
ученици II3

4.
5.

Учешћенаконкурсу "Данидечјепоезије и прозе"
Драгинац
Дечја недеља

Учитељи и
ученици
Учитељи и
ученици

6.

Трка за срећније детињство

7.

Акценат програма обележавања овогодишње
Дечије недеље био је
добрим делом на хуманитарним активностима,
првенствено са циљем неговања правих
вредности, али и конкретне помоћи онима

Учитељи и
ученици
Учитељи и
ученици

Време
реализа
ције
1.9.2021
10.9.202
1.

Инструменти праћења
фотографије
фотографије

Ученицисудонелиразноврсн 29.9.202
овоће и поврће, разврстали у 1.
корпе, натезге (наклупе).
Продајајебила
у
обликутрампе,
размене
(производзапроизвод)
Послати литерарни радови
1.10.202
1.
Прва
недеља
октобра
октобар

Фотографије,дегустација , продаја

Скупљање ствари и
новчаних средстава.

Сакупљена средства

4.10.202
1.

захвалнице
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8.
9.

којима је помоћ најпотребнија.
Цртањекредама у боји у школскомдворишту.
Ученицисуцрталицвеће, децу, балоне, лопте,
ликовеизцртанихфилмова, школицу
Угледничасизсветаоконас, “Чувамоздравље и
здравахрана”

Учитељи и
ученици
Учитељица и
ученици II3

5.10.202
1.

Фотографије,

Ученици су донели
разноврсно воће, поврће,
хемију, и остало.

5.10.202
1

Фотографије,
Припремачасајепослата
у
ШколскууправуВаљевокаопримердобрепраксезаунапређивањемеђ
упредметнекомпетенције „Одговоранодноспремаздрављу“.

1
0.

Учешћеналиковном
и Учитељи и
литерарномконкурсуЗаводазајавноздрављеВаље ученици
воповодомОктобра - месецаправилнеисхране и
месецаздрављауста и зуба – ИО Пепељевац

Ликовни радови

5.10.202
1

1
1.
1
2.

„Трказасрећниједетињство“

Ученици
купилистартнебројеве

8.10.202
1.
10.10.20
21.

Фотографије, дипломе,

1
3.
1
4.

„Дан јабуке“

21.10.20
21.
29.
октобар

Панои, фотографије

1
5.

Тема ,,БањеСрбије“,,,ПрироднелепотеСрбије“

Презентација, пано

новемба
р

Фотографије, пано

1
6.

Окружношколскопрвенство у пливању

Учитељи и
ученици
Глумци
позоришне
трупе
Ученици и
учитељи
Учитељица и
ученици ИО
Пепељевац
Учитељица и
ученици ИО
Боговађа
Бојана
МарковићII3

Савеззашколскиспорт и
физичковаспитање

22.11.20
21.

1
7.

Радионица „Јунаци нашег доба“

Асоцијација, промоција
књиге

24.11.20
21.

фотографије

1
8.

Радионица ,,Јесен!

гост писац
Биљана
Марковић
Јевтић
Учитељица и
ученици ИО

Јесењи радови од
различитих материјала

24.11.20
21.

фотографије

Представазадецу ,, Чуднеречи“

"МалибитољскиМонмартр 2021",

Презентације, базар
Послати радови

Фотографије,

захвалнице

Фотографије,

37

1
9.
2
0.

ИВО АНДРИЋ - ОД ДРИНЕ ДО ВЕЧНОСТИ обележено 60
годинаоддоделеНобеловенаградеИвиАндрићу
Радионица ,,Рециклажанијегњаважа“

Село
Лајковац
Учитељица и
ученици ИО
Пепељевац
Учитељица и
ученици ИО
Боговађа
Учитељи и
ученици

2
1.

Хуманитарнаакција „Најслађикараван“,и акција
„Једанпакетићмногољубави

2
2.

Улица отвореног срца

Учитељица и
ученици II3

2
3.

Новогодишње приредбе

Учитељице,
наст.енглеско
г и ученици

2
4.

Школска слава Свети Сава

Свештеници,
ученици,
учитељи

2
5.

Међународни ликовни конкурс
„Мали битољски Монмартр“ у Битољу, Северна
Македонија.
„ЧИТАЈ ГЛАСНО!“

Ученици и
учитељи

2
6.
2
7.

Дан жена

Ученици и
учитељи
Ученици и
учитељи

тестови

10.12.20
21.

Фотографије, пано

Сакупљене флаше

децемба
р

Фотографије, направљени продукти

Донети пакети од стране
ученика

23.12.20
21.

фотографије

Учествовало у
програмусапесмом
„Снегзасипа“,
СтанкоКоруновић;

30.12.20
21.

Фотографије,
аудио-видео запис

30.12.20
21

Фотографије,
аудио-видео запис

27.1.202
2.

фотографије

Ломљење славског колача,
пригодан програм, изложба
радова који су најбоље
прошли на истоименом
конкурсу
Послати радови
Ученици читали различите
текстове
Пригодан програм и
поклони

1.2.2022.
21.2.202
2.
8.3.2022.

Фотографије и видео снимци
Фотографије
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2
8.

Рекреативнанастава

2
9.
3
0.

„Кенгур без граница 2022.“

3
1.
3
2.
3
3.

Учитељице и
ученици

Ученици
учитељи
Поетски конкурс Градске библиотеке у Лајковцу Андреј
поводом
Брдарић II5
Дана поезије;
ОбележенДаншума
Ученици
учитељи
Општинскотакмичењерецитатора
Учитељи и
ученици
ПромоцијакњигепесникињеДанијелеКвас
Учитељи и
ученици

3
4.

ОбележенДанРома

Учитељица и
ученици ИО
Боговађа
Вероучитељи
, учитељи

3
5.

Радионица посвећена Васкрсу.“ГДЕ ЦВЕТА
ЗАЈЕДНИШТВО,ТУ ЦВЕТА И НАДА“

3
6.
3
7.

ПредставаЦрвенкапа и Вучко
ОбележенДанпланетеЗемље

3
8.

34.Међународном фестивалу хумора за децу у
Лазаревцу

КЦ
ХаџиРувин
Учитељица и
ученици ИО
Боговађа
Ученици и
учитељи

3

Представљенашколаплеса ,,Колус“

,,Колус“Лазар

Организовалинаставу,
спортскеигре, шетњу и
обиласкезнаменитостибање
(излетиште "Лептерија";
"Поповац";
Бањскокупатило "Амам";
водопад "Рипаљка"
наОзрену;
Централниградскипарксаиг
ралиштем "Соколићи";
плажа "Жупан"...).
Кенгур задаци

13.20.март
2922.

Фотографије,
аудио-видео запис

17.3.202
2.
21.3.202
2.

Награде и похвале

21.3.202
2.
28.3.202
2.
4.4.2022.

Предавање

Извештај, фотографије

8.4.2022.

Извештај, фотографије

Шарање јаја и прављење
ускршњих украса

19.4.202
2.

Продукти рада, фотографије

представа

19.4.202
2.
22.4.202
2.

Фотографије

10.5.202
2.

награде

Написане песме послате на
конкурс
презентација
Научене песме
промоцијикњиге
"Рецитанка
-ученици рецитовали песме

Награде и похвале

фотографије

Пригодан програм

Послати радови

Продукти рада, фотографије

12.5.202
39

9.
4
0.
4
1.

Крос РТС-а „КРОЗ СРБИЈУ“.
Снимауемисије ,,ПричеизНепричаве“

евац
Ученици и
учитељи
РТС Србије

Снимање емисије

Крос

2.
13.5.202
2.
13.5.202
2.

Дипломе, фотографије
Фотографије, аудио-видео запис

4
2.

Екскурзијаученика

Ученици и
учитељи

Посета културних и
историјских знаменитости

23.5.202
2.
1.6.2022.

Фотографије,

4
3.

ПриредбаповодомДанашколе

Учитељица и
ученици II3

песму
"Молимозафинутишину

25.5.202
2.

Фотографије, аудио-видео запис

4
4.

Обележен Дан лептира
КО ЛЕПТИРЕ ВОЛИ ТАЈ СЛОБОДУ БИРА.

- обележен низом
активности

26.5.202
2.

Продукти рада, фотографије

4
6.

Радионица ,,Пасмојепријатељ“

Ученици и
учитељи II2
И II5
Ученици и
учитељи II2

30.5.202
2.л

Продукти рада, фотографије

4
7.

Реализованеспортсткеигре

Реализована низом
активности низом
активности
Полигон препрека

30.5.202
2.

фотографије

4
8.

Обележенјубилеј у ИО Ћелије

Пригодан програм

31.5.202
2.

Фотографије, аудио-видео запис

4
9.
5
0.

ОбележавањеДанадетета

Песма
"Молимозафинутишину".
Ликовни радови послати на
конкурс

1.6.2022.

Фотографије, аудио-видео запис

10.6.202
2.

Дипломе и награде

"ВИТЕЗОВО ПРОЛЕЋЕ 2021"-

Ученици и
учитељи
Соња
Радојичић
Ученици и
учитељи,
гости, КЦ
Хаџи Рувин
Градскабибли
отека
Андреј
Брдарић,
Ђурђа
Брдарић,
Андреа
Радосављеви
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ћ II5,Бојана
МарковићII3

5
1.

Посете ИО

Ученици и
учитељи

Спортске игре

5
2
5
3.
5
4.

Посетапосластичарници "Шумадија".

Ученици и
учитељи
Ученици и
учитељи
Учитељица

Упознавање са начинима
прављења сладоледа
Пригодан програм за крај
школске године
Приказ слајдова уз
пригодно објашњење

Завршне приредбе
Презентација реализованих активности на
родитељском састанку

22.,23.,
24.6.202
2.
22.6.202
2.
24.6.202
2.
30.6.202
2.

фотографије
фотографије
фотографије аудио-видео запис
Презентација

Циљ рада актива:
Повећањеквалитетараданаразвојумеђупредметнихкомпетенцијакодученика .
Развојнициљ реализованпутемпланиранихзадатака у:
- настави ( међупредметноповезивање, увођењеновихметодарада, укључивање у пројекте);
- стручноусавршавање (посебноинтерно – посетечасовима, тематскедискусије и анализе, размене, презентације...);
- ваннаставнирадсаученицима – повећањесамосталностиученика и др.;
- радсародитељима (испитивањеставовародитеља, едукација у везисаразличитимметодамарада, посебнокадсумеђупредметнекомпетенцијеједанодкритеријумаоцењивањаученика);
тимскасарадња и комуникација.

Праћење и вредновање
Вредновање и праћењеостваривењапланаАктивавршилосенасастанцимаАктива, путеманализе ипроцене, члановиАктивадоговаралисе о мерамаунапређења и
побољшањакоракаПланагдеје уочен мањакефикасности.
Евидентирање, документовање и извештавање
РадАктива ТРЕЋЕГ разредаевидентираосе у записницимасасастанака, покварталима.Активностисусеевидентирале ,зависноодврсте, у одељењскимдневницимарада
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ИЗВЕШТАЈ АКТИВА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА 2021/2022

Руководилац Актива:

Данијела Митровић

Чланови Актива: Љиљана Лучић, Душица Кузнецов, Марина Латковић, Невенка Раонић, Гордана Пејчић, Милица Бојчић, Светлана Илић, Марија
Милановић, Данијела Митровић, Снежана Рулић, Бојана Николић, Светлана Гавриловић, Гордана Станојевић.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

Програмски садржаји/активности

Носиоци активности

Начин реализације

Време реализације

Интонирање химне Боже правде и читање
писма Министра
просвете.
Молебан ИО Пепељевац, ИО Непричава и
ИО Село Лајковац
Додела награда на 33. Међународном
фестивалу хумора за децу у
Лазаревцу.
Шетња по Рајцу „Дан чистих плућа“ у
сарадњи са Планинарским друштвом
„Ћира“,
Лајковац.
Дечја недеља
Трка за срећније детињство
Акценат програма обележавања
овогодишње Дечије недеље био је
добрим делом на хуманитарним
активностима, првенствено са циљем
неговања правих
вредности, али и конкретне помоћи онима
којима је помоћ најпотребнија.
Посета школских полицајаца и предавање
Безбедност у саобраћају.
Учешће на Међународном литерарном
конкурсу „Радовићев венац“ у Нишу у
организацији Дечјег
културног центра.
„Дан јабуке“

учитељи

ЦД и писмо Министра

1.9.2021

Инструменти праћења

вероучитељи

1.9.2021.

Учитељи и ученици ИО
Пепељевац

16.9.2021.

Фотографије, награде

26.9.2021.

фотографије

октобар
октобар
октобар

Сакупљена средства

Учитељи и ученици ИО
Врачевић.

Учитељи и ученици
Учитељи и ученици

Учесници превезени
минибусом до Рајца и
назад.

Скупљање ствари и
новчаних средстава.

Школски полицајац

презентација

октобар

Фотографије, брошуре.

Лена Савковић III-5

песма

октобар

Зборнику награђених и одабраних
радова

Ученици и учитељи

Презентације, базар

октобар

Панои, фотографије
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11.
12.
13.

Конкурси „Форма идеале“,Завода за јавно
здравље Ваљево и „Мали битољски
Монмартр 2021“,
„Јунаци нашег доба“

Ученици и учитељи

радови

новембар

Награде, захвалнице

новембар

фотографије

децембар

фотографије

тестови

децембар

резултати

Сакупљене флаше и
конзерве доставили
центру.
Различите рукотворине
ученика се нашле на
продаји.
Приредба „Деца и
шашави Деда Мраз”

децембар

Уплатница у хуманитарне сврхе

децембар

фотографије

децембар

фотографије

децембар

фотографије

јануар

фотографије

гост писац Биљана
Марковић Јевтић
глумци

14.

Позоришна представа у КЦ Лајковац „
Велики свет мале Зое“
Школско такмичење из математике

15.

Бирам да рециклирам

16.

Хуманитарни базар

Учитељи и ученици

17.

Улица отвореног срца

Учитељи и ученици

18.

Новогодишње приредбе

Учитељи и ученици

19.

Школска слава Свети Сава

20.

Ломљење славског
колача, пригодан програм
Послати радови

21.

Међународни ликовни конкурс
„Мали битољски Монмартр“ у Битољу,
Северна Македонија.
„ЧИТАЈ ГЛАСНО!“ -радионица

Свештеници, ученици,
учитељи
Ученици и учитељи
Ученици и учитељи

22.

„Зелена школа“ пројекат

Ученици и учитељи

23.

Дан жена

Ученици и учитељи

24.

„ВИТЕЗОВ КОНКУРС“

Ученици учитељи

25.

Поетски конкурс Градске библиотеке у
Лајковцу поводом
Дана поезије;
„Кенгур без граница 2022.“

Ученици учитељи

Ученици читали
различите текстове
Обележени: „Дан река“,
„Дан планете
Земље“, „Дан вода“, Дан
заштите од буке“, „Дан
лептира“.
Пригодан програм и
поклони
Написане песме послате
на конкурс
Написане песме послате
на конкурс

26.

Учитељи, наставници,
ученици
«НикФил» рециклажни
центар, ученици

Учитељи и ученици

фебруар
фебруар

Фотографије и видео снимци

фебруар

Панои, презентације, фотографије,
видео записи

март

фотографије

март

Награде и похвале

март

награде

март
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27.
28.

Рекреативна настава
Радионица посвећена Васкрсу.

Учитељи и ученици
Вероучитељи, учитељи

29.

Ученици и учитељи

30.
31.

34.Међународном фестивалу хумора за децу
у
Лазаревцу.
Крос РТС-а „КРОЗ СРБИЈУ“.
14. Радионица баснописаца

Ученици и учитељи
Ученици и учитељи

32.

Завршне приредбе

Ученици и учитељи

Боравак у Сокобањи
Шарање јаја и прављење
ускршњих украса
Послати радови

март
април

Извештај, фотографије
Продукти рада, фотографије

мај

награде

Крос
Радови послати на
радионицу
Пригодан програм за крај
школске године

мај
мај

Дипломе, фотографије
награде

јун

фотографије

Циљ рада актива:
Повећање квалитета рада на развоју међупредметних компетенција код ученика .
Развојни циљ реализован путем планираних задатака у:
- настави ( међупредметно повезивање, увођење нових метода рада, укључивање у пројекте);
- стручно усавршавање (посебно интерно – посете часовима, тематске дискусије и анализе, размене, презентације...);
- ваннаставни рад са ученицима – повећање самосталности ученика и др.;
- рад са родитељима (испитивање ставова родитеља, едукација у вези са различитим методама рада, посебно кад су међупредметне компетенције један од критеријума оцењивања
ученика);
тимска сарадња и комуникација.

Праћење и вредновање
Вредновање и праћење остваривења плана Актива вршило се на састанцима Актива, путем анализе и процене, чланови Актива договарали се о мерама унапређења и побољшања
корака Плана где је уочен мањак ефикасности.
Евидентирање, документовање и извештавање
Рад Актива ТРЕЋЕГ разреда евидентирао се у записницима са састанака, по кварталима. Активности су се евидентирале , зависно од врсте, у одељењским дневницима рада.
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА 4. РАЗРЕДА
Све што је предвиђено ВОР-ом је и реализовано. Планови су кориговани у складу са упутствима
Министарства због промене школског календара настале тренутном епидемиолошком
ситуацијом у нашој земљи.
На крају првог полугодишта у четвртом разреду је 110 ученика, од тога 61 дечака и 49
девојчица. Неоцењена су три ученика (4- 1 –Мартима Јовановић, 4-10 Ана Антић и Аси
Алимовић све ученице су неоцењене збох непохађања наставе). Позитиван успех има 107
ученика. Од 107 ученика са позитивним успехом одличан успех има 59 , врло добар 35, добар 13
. Са примерним владањем је 107 ученика. Када су у питању изостанци, 3793 оправданих и 319
неоправданих.
Наставу по индивидуализацији похађају :
4-2 Лана Блажић-српски језик, математика,енглески језик
ИО Ћелије-Дејан Јовановић- српски језик, математика,енглески језик ИО
Село Лајковац- Дејан Срећковић – математика.
А по ИОП-2 - 4-2 Лазар Рељић
Зимски сусрети ће бити реализовани у складу са епидемилошким мерама.
Стручна тема ,,Представљање психо -социјалне подршке ученицима" је реализована на Наставничком
већу.
Питања и предлози:
Дате се информације о рекреативној настави-Соко бања, која је планирана за март. Први
термин 13.03.2022-20.03.2022
Други термин 20.03.2022- 27.03.2022.
Активности :
1.09.2021.-Приредба добродошлице првацима под слоганом,,Школа-мотив за велика дела“
1.10.2021.-учешће на конкурсу,,Дани дечје поезије и прозе“Драгинац-одељенске заједнице
трећег и четвртог разреда ИО Пепељевац за песме,,Дајем глас за планете спас“ и ..Исповест
планетеЗемље деци“, су похваљене за активно учешће на конкурсу.
Обележена је Дечја недеља:
3.
октобар, учешће у хуманитарној акциј ,,Деца-деци“прикупљен је школски
прибор у знак помоћи и солидарности према ученицима из осетљивих група.
4.
октобар, цртање кредама у боји у чколском
дворишту 8.октобар, ,,Трка за срећније детињство“
5.10.2021.-учешће на ликовном и литерарном конкурсу Завода за јавно здравље Ваљево поводим
Октобра –месеца правилне исхране и месеца здравља уста и зуба.
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21.10.2021.Обележен Дан јабуке
29.10.2021.-,,Мали битољски Мохмаптп 2021.“ Република Северна Македонија-стигле
захвалнице за учешће на конкурсу и позив за учешће на новом конкурсу-ИО Пепељевац
22.11.2021.-Светски дан детета-обележен кроз радионицу где су ученици исцртавали своје
дланове ,украшавали и писали шта највише воле да раде и шта би хтели да буду када порасту.
24.11.2021.- радионица,,Јунаци нашег доба“-писац у гостима Биљана Марковић Јевтић
10.12.2021. Иво Андрић- Од Дрине до вечности- обележено 60 година од доделе Нобелове
награде Иви Андрићу
10.12.2021. позоришна представа ,,Велики свет мале Зоје“
23.12.2021. Хуманитарна акција,,Најслађи караван“ ученици учествивали у акцији прикупљања
сланих и слатких производа, писању честитки непознатом другу и на тај начин допринели акцији
прикупљања пакетића за децу Косова и Метохије ,,Један пакетић много љубави“.
29.12.2021.Хуматинарна акција прикупљање средстава за удружење ,,БазиМали“, Лајковац. 30.12.2021.
Манифестација ,,Улица отвореног срца“
30.12.2021. Новогодишња приредба под слоганом ,,Новогодишња честитка“.
-Током првог полугодишта ученици су учествовали у разним радионицама које су рађене након
одржаних часова. Бавили су се израдом презентација на теме ,,Бање Србије“, паное на теме
,,Природне лепоте Србије“, ,,Разгледница мога краја“. Бавили су се рециклажом и екологијом и
тим поводом је радионица названа,, Рециклажа није гњаважа“.
-У сусрет новогодишњим празницима са ученицима су прављене честитке које ће ученици да
размене последњег дана првог полугодишта , затим су правили украсе и икебане.
Поводом Божића, у сарадњи са наставницом веронауке, ученици су донели сламу и направили су
јагње и све то украсили бадњаком.
Руководилац актива : Зорица Милиновић

46

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 5. РАЗРЕДА НА КРАЈУ 2021-2022
ГОДИНЕ .
Чланови већа :Зорана Марковић,Лидија Марић,Анђелка Адамовић,Ана Пајић,Мирјана Вујковић,Јована
Павловић,Светлана Миловановић,Милоје Митровић,Владимир Адамовић,Рајко СарићСтаница
МилошевићДијана Поповић,Живота ЂорђевићЈелена Радивојевић,Љиљана .Пелагић,Саља
РадовановићГордана симић,Аца Ђукић,Данијела Богдановић,н Никиолић,Милош Милијановић
Руководилац већа; Живота Ђорђевић
СЕПТЕМБАР
Прва седница
1.
Усвајање Плана рада Разредног већа
2.
Бројно стање и социо-економска структура ученика одељења – карактеристична запажња о ученицима
битна за организацију наставе
3.
Снадбевеност ученика уџбеницима и потребним ђачким прибором
4.
Планирања образовно-васпитних садржаја: редовне, изборне, допунске, додатне наставе, слободних
активности
5.
Планирање писмених, контролних задатака – писаних провера знања дужих од 15 минута
6.
Договор о сачињавању ИОП за ученике са којима је потребно додатно радити
7.
План професионалне оријентације ученика
8.
Питања и предлози

НОВЕМБАР
Друга седница
1.Успех, дисциплина и изостанци ученика; предлог мера за побољшање успеха
2.Реализација образовно-васпитног процеса и прописаног фонда часова на крају првог класификационог периода
5.Радионица „Школа без насиља“– тема: „Стварност и место младих у њој“
6. Анализа сарадње стручних већа
8.Питања и предлози
Децембар
Трећа седница

1.
Успех, дисциплина и изостанци ученика на крају I полугодишта
2.
Похвале ученика
3.
Анализа реализација образовно-васпитног процеса и прописаног фонда часова на крају I полугодишта
4.
Резултати примене мера за побољшање успеха; анализа мера индивидуализације за инклузивно
образовање;предлог мера за побољшање успеха
5.
Анализа рада одељењског старешине/одељењске заједнице и сарадња са родитељима
6.
Анализа рада одељењских већа у првом полугодишту
7.
Портфолио ученика (Како пратимо развој и напредовање ученика)
8.
Предлог уџбеника за наредну школску годину
9.
Питања и предлози

Април;
Четврта седница
1.
2.
3.
Јун ;

Успех, дисциплина и изостанци ученика на крају 3 тромесечја
Анализа реализација образовно-васпитног процеса и прописаног фонда часова
разно

Пета седница ;
1.
2.
3.
4.
5.

Успех, дисциплина и изостанци ученика на крају I Iполугодишта
Анализа реализација образовно-васпитног процеса и прописаног фонда часова
Похвале ученика
Извештај са екскурзије
Разно

У првом полугодишту одржане су три седнице разредног већа.На првој седници донет је план рада већа и
распоред писаних провера дужих од 15 минута.
На другој седници извршена је анализа рада на крају 1. тромесечја ,и констатовано да је настава реализована по
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плану и програму за постојећи разред.Успех ученика би могао бити бољи ,као и резултати инклузивног рада са
појединим ученицима .
На крају првог полугодишта је одржана трећа седница разредног већа и анализиран успех у односу на прво
тромесечје. Успех у односу на прво тромесечје је бољи али не и задовољавајући, на шта треба порадити у другом
полугодишту.
Закључено је да успех и дисциплина ученика није на предвиђеном нивоу те да треба у другом полугодишту
побољшати исти,као и услове за рад наставника и интензивнији рад
стручне службе. У другом полугодиштун сун одржане још три седнице које су планиране .
Руководилац већа
Живота Ђорђевић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 6. РАЗРЕДА
Одговорно лице: Данијела Лаловић VI-2
Остали чланови већа: Јелена Симић VI-1, Милош Милијановић VI-3, Душица
Милосављевић VI-4, Иванка Алексић VI-5, Милица Јовичић VI-6.
Сарадници у реализацији плана: Сви предметни наставници, руководство школе, ученици
и педагошка служба.
Делокруг рада (укратко): Реализација васпитно-образовног рада у шестом разреду.
Циљеви (укратко): Успешна реализација плана васпитно-образовног рада.

На почетку школске 2021/22. години у 6. разред је уписано 99 ученика. По одељењима: VI-1
21 ученик, VI-2 20 ученика, VI-3 22 ученика, VI-4 23 ученика, VI-5 5 ученика и VI-6 8 ученика.
На нивоу школе има 42 девојчице и 57 дечака. Два ученика похађају наставу по ИОП-2, а три
ученика по ИОП-1. За те ученике урађен је план и настава реализована у складу са тим.
Накрајупрвогполугодиштауспехученикајеследећи:
- неоцењеноје9ученика.
- саодличнимуспехомје28ученика, од чега је њих 11 са просеком 5.00;
- врлодобрихје26ученика;
- добрихје36ученика;
Сви ученици са просеком 5.00 су похваљени, а сви одлични награђени књигом.
Владање:
УОС има 16 ученика.
- примерновладањеима83 ученика;
- врлодобро9ученика
Укупанбројоправданихизостанакаје8769, а неоправданихје5345.
Родитељски састанци за крај школске године ученика 6. разреда су реализовани 30.6.2022. са
почетком у 11 сати у центаралној школи и у 10 сати у издвојеним одељењима.
Реализовани су сви часови редовне наставе,допунске и додатне.
Распоредконтролнихвежбидужиход 15 минутаје реализован према плану који је на почетку
године, полугодишта предвиђен.
Екскурзија ученика 6. разреда је реализована 12.5.2022. године на релацији Лајковац манастир Жича - манастир Љубостиња – Крушевац - Врњачка Бања – Лајковац. Све је
протекло у најбољем реду. Вођа пута, Душица Милосављевић, је поднела извештај.
Сарадња чланова већа је на завидном нивоу. Такође и у оквиру одељенске заједнице остварена
је добра сарадња, као и сарадња са родитељима ученика
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА 7. РАЗРЕДА НА КРАЈУ 2021/2022.ГОДИНЕ
Руководилац већа седмог разреда: Ана Пајић 7-1
Одељенске старешине: Лидија Јовановић Марић 7-2, Александар Ђукић 7-3, Гордана Симић 74, Иван Живановић 7-5 и Александра Чолаковић Нинковић 7-6.
Остали чланови тима: Миодраг Павловић психолог, Јована Милашиновић и директор школе
Биљана Жујовић.
У седмом разреду има 111 ученика, 57 дечака и 54 девојчице.
У другом полугодишту школске 2021/2022. године ученици седмог разреда су учествовали у
школским и општинским такмичењима из различитих предмета као и на ликовним конкурсима.
Ученици су учествовали у хуманитарним акцијама и сами су организовали хуманитарну акцију
прикупљања новца за ученике који нису били у могућности да иду на екскурзију.
Ученици седмог разреда се били на дводневној екскурзији 17. и 18. априла на релацији Лајковац
– Бајина Башта – Тара – Мокра Гора – Златибор – Манастир Милешева – Увац – Златибор –
Чачак – Лајковац.
Одржане су две седнице разредног већа, на којима се дискутовало о реализацији образовноваспитног процеса, прописаног фонда часова и ваннаставним активностима као и ефектима
прилагођених мера за ученике који раде по индивидуализованим плановима.
Друго полугодиште се завршило 24.6.2022. године.Успех ученика на крају другог полугодишта
је следећи: 20 одличних, 46 врло добрих, 39 добрих, 4 довољна и 2 недовољна ученика који се
упућују на поправни испит из математике.
Ученици су направили 10.606 оправданих изостанака и 73 неоправдана изостанка.
Примерно владање има има 102 ученика.Укор одељенског старешине има 6 ученика, а 4 ученика
имају врло добро владање.Три ученика има Укор одељенског већа и добро владање.
За три ученика седмог разреда направљен је ИОП-2 из свих наставних предмета осим ликовне
културе, музичке културе, информатике и рачунарства, технике и технологије и физичког
васпитања.
Руководилац већа седмог разреда: Ана Пајић

У Лајковцу 26.6.12.2022.год ине

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 8. РАЗРЕДА
Подносилац извештаја: Разредно веће 8.разреда (Веће,
актив, тим, наставник, сарадник и.т.д)
Одговорно лице: Рајко Сарић (председник,
руководилац,координатор..)

Остали чланови тима: Соња Миловановић 8-2, Мирјана Николић 8-3, Јована Павловић 8-4,
Дијана Поповић 8-Боговађа, Мирјана Вујковић 8-Бајевац
Циљеви рада (укратко): Успешна реализација плана васпитно-образовног рада
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Оцена успешности од стране
тима или особе задужене за
евалуацију

Није
реализо
вано

Текуће
школске
првог
полугод
ишта
2021./22.
нису
реализов
ане
појединe
контрол
не вежбе,
такође ни
сви
садржаји
допунск е
и додатне
наставе
као и
ваннаста
но је
вне
бројно
активнос
стање и
ти због
социоекономск пандеми
је
а
структура изазване
корона
ученика
одељења. вирусом.
Разматра
на су и
карактер
истична
запажања
о
ученицим
а битним
за

На почетку
школске
године уписано
је у8. разред 99
ученика.У
међувремену
досељена је
једна ученица.
Сада их је
100;43
девојчице и 57
дечака; 95 их је
оцењених и
неоцењених 5.
Позитиван успех
има 57 ученика,
одличних 11,
врло добрих 25,
добрих 21;
Недовољан
успех има38
ученика; са
једном
недовољном 18
ученика; са две
недовољне
7ученика ;са
три недовољне
6 ученика; са
четири и више
недовољних
оцена 7
ученика. 86
ученика има
примерно
владање, 8
ученик врло
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организа
цију
наставе.
Такође
водило се
рачуна о
снабдеве
ности
ученика
уџбеници
ма и
потребни
м ђачким
прибором
. Донет је
план
образовн
оваспитни
х
садржаја
(редовне,
изборне,
допунске,
додатне
наставе и
слободни
х
активнос
ти).
Такође је
усвојен
план
писмених
и
контролн
их
задатака писаних
провера
знања
дужих од
15
минута.

добро,
4ученика добро
владање. 1
ученик има
задовољавајуће
владање. У
шест одељења
седмог разреда
направљено је
4800
оправданих
изостанака и
412
неоправданих
изостанака.
Успех,
дисциплина су
знатно слабији
него у истом
периоду
прошле
школске
године.
Изостанака је
дупло више.

Друга
седница
разреден
ог већа
одржана
52

је
06.11.202
0. године.
На њој се
разговарал
о о успеху,
дисципли
ни и
изостанц
има
ученика и
предложе
не су
мере за
побољша
ње
успеха.
Анализир
ала се
реализац
ија
образовн
оваспитно
г рада на
крају
првог
класифик
ационог
периода.
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Трећа
седница
разредног
већа
одржана је
30.12.202
1. године
тема је
била
успех,
дисципли
на и
изостанц и
ученика на
крају
првог
полугоди
шта.
Анализар
ана је
реализац
ија
образовн
оваспитно г
процеса и
прописан
ог фонда
часова на
крају
првог
полугоди
шта. На
крају
првог
полугоди
шта
утврђива н
је успех
ученика и
оцене из
владања,
ученици са
одличним
оценама
из свих
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предмета
су
похваљен
и.
Анализир
ан је рад
Одељенс
ког већа у
првом
полугоди
шту.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ
Одговорно лице: Сања Тодоровић, председник
Остали члановн тима: Соња Миловановић, Душица Милосављевић, Александра Чолаковић Нинковић, Лидија Марић Јовановић, Анђелка Адамовић, Зорана Марковић (наставнице српског језика)
Сарадници у реализацији плана: Директор, помоћник директора, стручна служба, руководиоци других стручних већа и актива и координатори стручних тимова
Циљеви (укратко): Обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада у оквиру предмета кроз праћење спровођења наставних програма, односно програма наставе и учења, и остваривање циљева
предмета. Примена заједничких, јасно дефинисаних и свима доступних критеријума оцењивања, који су у сагласности са стандардима постигнућа. Унапређивање учења и постигнућа ученика на завршном испиту.
Старање о усвајању трајних и применљивих знања и развоју компетенција. Реализација школских интерних тестирања ученика и провера школских постигнућа кроз интерно тестирање током године по узору на
завршни испит и праћење напредовања ученика. Прилагођавање стицања знања и оцењивања ученицима са тешкоћама у учењу и развоју. Решавање других стручних питања образовно- васпитног рада. Стручно
усавршавање наставника и примена стечених знања и педагошко- методичких вештина у раду са ученицима.

Садржај рада (следити годишњи план рада)

Садржаји
рада који
нису
планирани
а урађени
су током
школске

Исходи/ показатељи
успешности(шта је
постигнуто и шта
доказује успешност)

Оцена
успешности од
стране тима
или особе
задужене за
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године,
време
реалозациј
е и носиоци
активности
*

Области рада
1.
ОРГАНИЗАЦИ
ОНОТЕХНИЧКИ
ПОСЛОВИ

Реализоване активности, време
реализације и носиоци активности*
Формирано је Стручно веће и за
председника изабрана Сања
Тодоровић (август).
Одржани су планирани састанци
Стручног већа (септембар, новембар,
децембар)
Израђен део Анекса Школског
програма за 5, 6, 7. и 8. разред, за
предмет Српски језик и књижевност
(новембар 2021) (чланови Стручног
већа).
Одабрани су уџбеници за наредну
школску годину (април).

евалуацију

Није
реализовано
Одржано је 8 састанака
Стручног већа (од чега
половина онлајн);
урађена су два
извештаја о раду;
усаглашени су термини
одржавања писмених
провера знања у складу
са Правилником о
оцењивању ученика;
одабрани су уџбеници
за 8. разред и потврђен
прошлогодишњи избор
уџбеника за 5,6. и 7.
разред;

Извршена је
самоевалуација
рада на крају
школске
2021/2022.
године. Оцена је
да су планиране
активности
реализоване у
потребној и
задовољавајућој
мери, осим оних
које нису
реализоване из
објективних
разлога на које
наставници
нису могли
утицати
(организација
наставе по
групама,
епидемиолошке
мере, прелазак
на онлајн
наставу). У
неким
активностима је
премашен план.
Незадовољавају
ћи резултати и
даље се односе
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на успех
ученика и
нередовно
присуствовање
онлајн настави
једног броја
ученика.

2.
ИЗРАДА
ГЛОБАЛНИХ И
ОПЕРАТИВНИ
Х ПЛАНОВА

3.
РЕАЛИЗАЦИЈА

Израђени Критеријума оцењивања
(чланови Стручног већа)
Израђен је извештај о раду Стручног
већа за прво полугодиште школске
2021/2022. године (јануар) и годишњи
извештај (август 2022).
Усаглашени су термини одржавања
писмених и контролих задатака за
прво и друго полугодиште у складу са
Правилником о оцењивању ученика
(септембар и јануар).
Подељена су одељења и посебна
задужења међу члановима Стручног
већа на основу норме радног
ангажовања (август).
Сваки наставник је за себе израђивао
оперативне планове рада (током првог
и другог полугодишта)
Чланице Стручног већа, које у својим
одељењима имају ученике који раде по
ИОП-у, израђивале су појединачне
планове рада за такве ученике
(септембар) и вредновање
остварености (Лидија Марић
Јовановић – 2 ученика, Соња
Миловановић – 3 ученик, Зорана
Марковић – 2 ученика, (децембар
2021. и јун 2022).
У свим одељењима одржани су
планирани часови редовне наставе

На почетку сваког
месеца израђени су
оперативни планови у
складу са препорукама;
израђени су планови
рада са ученицима који
раде по ИОП-у, и
вредновање оствареног.

Сви планови
израђени су
према
Плановима и
програмима
наставе и учења
за 2021/2022.
школску
годину, а складу
са Стручном
упутству Завода
за унапређење
образовања и
васпитања.

Часови редовне наставе
реализовани су у
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НАСТАВЕ

према измењеном Плану наставе и
учења због промене календара рада
(септембар 2021 – јун 2022).
Одржано је 188 часова допунске
наставе:
Соња Миловановић 27 (6. и 8. разред),
Душица Милосављевић 20 (6. и 8.
разред), Лидија Марић Јовановић 26
(5. и 7. разред), Зорана Марковић 24
(5. и 7. разред), Анђелка Адамовић 24
(5. разред), Сања Тодоровић 37 (сви
разреди), Александра Чолаковић
Нинковић 30 (сви разреди).
Одржано је 166 часова додатне
наставе: Соња Миловановић 43 (6. и
8. разред), Душица Милосављевић 18
(6. и 8. разред), Зорана Марковић 21
(5. и 7. разред), Лидија Марић
Јовановић 5 (5. разред), Анђелка
Адамовић 16 (5. разред), Александра
Чолаковић Нинковић 30 (сви разреди),
Сања Тодоровић 33 ( 5, 6. и 7. разред).
Одржано је 171 час секција: Лидија
Марић Јовановић и Соња
Миловановић 30 (литерарна секција);
Александра Чолаковић Нинковић 30
(рецитаторска секција); Сања
Тодоровић 41 (драмска/ рецитаторска
секција); Соња Миловановић 36
(драмска секција); 34 часа (читалачки
клуб, 6. и 8. разред )
Одржано је 82 часа припремне наставе
за полагање завршног испита: Душица
Милосављевић 16, Соња Миловановић
34, Александра Чолаковић Нинковић
15, Сања Тодоровић 17.
Сања Тодоровић одржала час у 4.
разреду у ИО Боговађи, 29.12.2021.

потпуности према
измењеном Плану
наставе и учења и
календару рада.
Часовима допунске
наставе обухваћена су
сва одељења. Часови
додатне наставе држани
су ученицима који
показују интересовање
и жељу за додатним
радом. Секције су
успешно радиле у
складу са свим
упутствима (некада и
путем наставе на
даљину).

Због
епидемиолошке
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ситуације нису
реализовани сви
часови српског
језика у 4.
разреду.
4.
ЕВАЛУАЦИЈА
РАДА
УЧЕНИКА

Реализовано је и иницијално
тестирање у свим одељењима.
Анализирани су тестови по
одељењима и разредима (септембар –
октобар).

Урађена анализа Завршног испита за
школску 2020/2021. годину
(Александра Чолаковић Нинковић).

Контуирано праћени,
анализирани и
евалуирани писмени,
контролни задаци и
усмени одговори
ученика, као и
активности и напредак
ученика.
Спроведено и
анализирано иницијално
тестирање у свим
одељењима.
Анализирани резултати
ученика показују пад
успешности у односу на
претходну школску
годину и лошији су од
очекиваних.
Анализирани резултати
Завршног испита за
школску 2020/2021.
годину показују
значајан пад резултата у
односу на претходну
годину. Напредак је
постигнут из области
књижевности у односу
на претходну годину,
област писано
изражавање урађена је
значајно боље у односу
на претходне две године
док је област граматика,
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5.
ТАКМИЧЕЊА

Урађена анализа пробног завршног
испита за школску 2021/2022. годину
Остварен је увид у резултате тестова
са завршног испита текуће школске
године (Душица Милосављевић, Соња
Миловановић, Сања Тодоровић,
Александра Чолаковић Нинковић;
април, јун).
Литерарна секција „Разиграно перо”
којом руководе наставнице Лидија
Марић Јовановић и Соња
Миловановић учествовала на:

ΙV међународни фестивалу
литерарног стваралаштва ФЕЛИС 21 –
Литерарна секција је добила
захвалницу, а ученици: Мартин
Микић освојио 1. награду, Лука
Радовановић 2. награду, Марија
Јеремић специјалну награду; остали
ученици су добили похвалнице.
* Међународни фестивал „Сунце
стихова” (Марија Јеремић, 2. награда ).
* Међународни конкурс „Оловко, не
ћути” ( Марија Јеремић, 3. награда за
песму „Од снова до среће”)
* 5. Таблин међународни Божићни
(Андреј Вукашиновић, 1. награда за
песму„Божић – празник весеља”).
* Републичко такмичење
литерарних секција Србије - 1.
награда
* Награда „Проф. др Слободан Ж.
Марковић” Друштво за српски језик и

лексика, народни и
књижевни језик
урађена лошије у
односу на претходну
годину.
Чланице Стручног већа
радиле су анализу
постигнућа својих
ученика како би на
основу исте
организовале припрему
за полагање Завршног
испита.
Литерарна секција
„Разиграно перо” којом
руководе наставнице
Лидија Марић
Јовановић и Соња
Миловановић освојила
многобројне награде.
Број награда и
похвала (ученици,
секција, наставнице) 54
Број објављених
радова ученика (песме)
– 23
Број објављених
текстова о секцији – 34
Сајт ОШ „Миле
Дубљевић”
www.oslajkovac.edu.rs
17 текстова
Независни интернет
портал „Лајковац на
длану”
60

књижевност Србије, Задужбина
Десанка Максимовић,
Министарство просвете, науке и
технолошког развоја за стручну
помоћ литерарној секцији и освојено
1.место на Републичком такмичењу
освојиле су наставнице које руководе
секцијом Лидија Марић Јовановић и
Соња Миловановић.
* XXI међународни књижевни
конкурс љубавне поезије
„Пјесма над пјесмама”, категорија
„Свици љубавног песништва”, Клуб
уметничких душа, Мркоњић Град - 1.
награда и награде у посебним
категоријама
* VII литерарни конкурс
„Лепо је волети”
(посвећен Мирославу Антићу, Дечји
културни центар Београд - - 1. и 3.
награда
* Литерарни конкурс
„Пролећна чаролија”, Градска
библиотека Лајковац - 1. и 2. награда,
3 захвалнице ученицима и 2
захвалнице менторима.
* Градска библиотека Лајковац Најчиталац за 2021. Годину
*16. међународни фестивал дјечије
поезије „Дјечије царство”, Култарт,
Бања Лука - 2. и 3. награда, 2 дипломе
за менторски рад
* Литерарни конкурс
„Тасини дани”,
ОШ „Херој Света Младеновић”
Сараорци - 3. награда и диплома за
менторски рад
* 30. међународни дечји фестивал

www.lajkovacnadlanu.rs
11 текстова
Интернет часопис за
подстицање дечјег
стваралаштва „Табла”
www.tabla.org.rs
5 текстова
Просветни преглед
17-24. фебруар 2022.
број 2900/1 (4-5), година
LXXVIII
Напред
број 3802 од 3. 3. 2022.
Глас Тамнаве
Година XXXI/ број 305/
3. март 2022.
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„Деца међу нарцисима”, Културни
центар Чајетина - 1. награда
* Међународни фестивал
„Краљевство бијелих рада”,
Међународно удружење стваралаца
„Стихом говорим”, Бијело Поље - 2.
награда и похвала
* Међународни фестивал
хумора за децу, Народна библиотека
„Димитрије Туцовић” Лазаревац - 3.
награда и похвала
* Међународни конкурс за најлепшу
дечју љубавну песму „Љубав није
само реч 2022.”, КЦ „Младост” Футог
– похвала и две захвалнице менторима
* Међународни конкурс „На слово
Љ кажи љубав” - 1. и 3. награда и
захвалница ментору
Организовано Школско такмичење из
књижевности за ученике 7. и 8.
разреда– Књижевна олимпијада (Соња
Миловановић и Душица
Милосављевић) – (фебруар).

Ученица Душице
Милосављевић на
Књижевној олимпијади
освојила 1. место на
општинском и 3. место
на окружном
такмичењу, а ученица
Соње Миловановић 1.
Место на општинском и
5. на окружном
такмичењу.

Организовано Школско такмичење из
српског језика и језичке културе за за
ученике 5, 6, 7. и 8. разреда (све
чланице Стручног већа) – (јануар).

На школском
такмичењу учествовали
су ученици свих разреда
– укупно 48 ученика.
Пласман на општинси
ниво остварило је 28
учевика (12 ученика 5.
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Организовано Општинско такмичење
из српског језика и језичке културе за
све разреде (Зорана Марковић,
Александра Чолаковић Нинковић,
Душица Милосављевић, Анђелка
Адамовић, Сања Тодоровић) –
(фебруар).

Организована Школска смотра
рецитатора „Песниче народа мог”
(Соња Миловановић, Сања Тодоровић)
– (март).

разреда, 7 ученика 6.
разреда, 4 ученика 7.
разреда и 5 ученика 8.
разреда)
На Општинском
такмичењу учњствовало
28 ученика. Пласман на
окружни ниво
остварило је 9 ученика:
1 ученик Лидије Марић
Јовановић (1. место), 4
ученика Зоране
Марковић (једно 2. и
три 3. места), 1 ученик
Анђелке Адамовић (3.
место), 1 ученица
Душице Милосављевић
(3. место), 1 ученица
Соње Миловановић (3.
место) и 1 ученица
Сање Тодоровић (3.
место).
На окружном нивоу 1
ученик Зоране
Марковић освојио 2.
место и ученица
Душице Милосављевић
2. место.
На Општинској смотри
рецитатора „Песниче
народа мог” ученици
Сање тодоровић
освојили су 1. и 2.
место, две ученице
Соње Миловановић и
једна ученица Зоране
Марковић освојиле су
3. место. Сви ученици
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су се пласирали на
окружну смотру
(20.4.2022). Ученица
Зоране Марковић
освојила је 3. место на
окружном нивоу.

6.
КОНКУРСИ

Чланови Стручног већа учествовали су
у комисијама за прегледање тестова на
школским и општинским
такмичењима из књижевности и
језика, а Душица Миосављевић и
Анђелка Адамовић и у комисији за
прегледање тестова на Окружном
такмичењу из српског језика и језичке
културе.
Израђени су тестови за школска
такмичења из књижевности и српског
језика и језичке културе (јануар).
Ученици су учествовали на
литерарним и другим конкурсима,
смотрама, фестивалима за ученике
(септембар 2021 – децембар 2021.).
Освојене су бројне награде и похвала
на различитим литерарним
конкурсима од општинских до
међународних.
(Због бројности освојених награда
комплетан списак награђених биће дат
у Годишњем извештају о раду
Литерарне секције „Разиграно перо”.)

1. Марија Јеремић,
„Од снова до среће”,
Зборник „Оловко, не
ћути”; Хоћемо ли на
пут
љубави ”,
„Лутања”, „Кад
волиш”, Зборник „
Хоћемо ли на пут
љубави XI”; „Трен”,
Зборник 16.
међународног
фестивала дјечије
поезије „Дјечије
царство”; „Одрастање”,
Зборник „Краљевство
бијелих рада”
2. Андреј
Вукашиновић, „Божић
– празник весеља”
Интернет часопис за
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подстицање дечјег
стваралаштва
„Табла”; „Љубавни
јади ђака петака”
Зборник „ Хоћемо ли
на пут љубави XI”;
„Љубавни јади ђака
петака”, Зборник 16.
међународног
фестивала дјечије
поезије „Дјечије
царство”
3. Лука Радовановић:
„Хоћемо ли на пут
љубави”, „Данка”,
„Можда ти дођем”,
Зборник „ Хоћемо ли
на пут љубави XI”;
„Можда ти дођем”,
Зборник дечије поезије
„Љубав није само реч”
и Зборник
„Краљевство бијелих
рада”
4. Анита Проданић:
„Пут љубави”, Зборник
„ Хоћемо ли на пут
љубави XI” и Зборник
16. међународног
фестивала дјечије
поезије „Дјечије
царство”; „Мајка”,
Зборник „Краљевство
бијелих рада”
5. Калина Томашевић:
„Све је игра”, Зборник
„ Хоћемо ли на пут
љубави XI”
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7.
ОРГАНИЗОВА
ЊЕ
ШКОЛСКИХ
ПРИРЕДБИ И
СВЕЧАНОСТИ
У УСТАНОВИ
И ИЗВАН
УСТАНОВЕ И
ОБЕЛЕЖАВАЊ
Е ЗНАЧАЈНИХ
ДОГАЂАЈА

Александра Чолаковић Нинковић са
члановима Рецитаторске секција ИО
Бајевац организовала и реализовала:

новогодишњу свечаност

приредбу поводом Савиндана

приредбу за Дан школе
Соња Миловановић је узела учешће у
манифестацијама:

Улица отвореног срца


Бадње вече

6. Мартин Микић:
„Има једна девојчица”,
Зборник „ Хоћемо ли
на пут љубави XI”;
„Септембар”, Зборник
12. међународног
фестивала поезије
младих песника
„Машта и снови”
7. Лидија Проданић:
„Љубав”, Зборник „
Хоћемо ли на пут
љубави XI”
8. Ирина Којић:
„Сваком треба
пријатељ”, Зборник 12.
међународног
фестивала поезије
младих песника
„Машта и снови”
9. Вукашин Марковић:
„Милица”, Зборник
„Краљевство бијелих
рада”
Успешно организоване
прославе свечаности и
манифестације
(фотографије и
продукти рада).
Реализовано је 9
приредби и представа у
школи и ван ње.
ППТ презентација,
радови ученика, Гугл
учионица;
Снимци, фотографије,
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Савиндан



Дан школе



Свечана додела диплома

Лидија Марић Јовановић и Соњом
Миловановић са члановима Литерарне
секције „Разиграно перо”,
обележилe:

Међународни дан писмености

материјали на Гугл
учионици, извештај на
школском сајту;
Радови ученика, пано у
холу школе (изложба
радова ученика),
материјали на Гугл
учионици, извештај на
школском сајту


28. фебруара, Национални дана
књиге, учешћем у акцији Читајмо
гласно!

10. април, Дан сећања на
Доситеја Обрадовића (радионице,
изложба)

100-годишњица рођења
песника Васка Попе (радионица,
изложба)
Сања Тодоровић са члановима
Драмске секција ИО Боговађа
организовала и реализовала:

новогодишњу свечаност

приредбу поводом Савиндана

приредбу за Дан школе
8.
УГЛЕДНИ
ЧАСОВИ И
РАДИОНИЦЕ


Оперативни план за тему
„Развој српског књижевног језика“ ,
пример добре наставничке праксе –
Лидија Марић Јовановић

Оперативни план за тему
„Човек (појединац) у вихору рата“ –

Радови објављени на
сајту IQ
Иницијатива за
квалитетно учење
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пример добре наставничке праксе –
Сања Тодоровић

9.
ОРГАНИЗАЦИЈ
А ПОСЕТА И
ИЗЛЕТА
ИЗВАН ШКОЛЕ



Радионица 60 година Нобелове
награде
Иве Андрића (чланови литерарне
секције (7. и 8. разред), Лидија
Марић Јовановић и Соња
Миловановић

Европски дан језика „Прoђимо
Европом“ , Соња Миловановић

Обележавање Међународног
дана писмености - 8. септембар
(Душица Милосављевић, Соња
Миловановић)

Радионица поводом
обележавања 21. фебруара,
Међународног дана матерњег језика,
(Чланови Литерарне секције
„Разиграно перо”, Лидија Марић
Јовановић)

Радионица Препознај песника
поводом обележавања 21. марта,
Светског дана поезије Чланови
Литерарне секције, Разиграно перо”,
Лидија Марић Јовановић

Радионица Моја омиљена књига
поводом обележавања 2. априла,
Светског дана дечје књиге , Чланови
Литерарне секције „Разиграно перо”
(V3),
Лидија Марић
Јовановић

Литерарна секција
„Разиграно перо”
одржала је велики број
радионица са мноштвом
продуката.
Обележена су три
јубилеја, Европски дан
језика, Међународни
дан писмености, 60
година Нобелове
награде, Међународни
дана матерњег језика,
Светски дан поезије,
Светски дана дечје
књиге.

Учешће на свечаној додели награда на
IV међународном фестивалу
литерарног стваралаштва ФЕЛИС
2021. у Центру за културу Лазаревц;
Награђени чланови Литерарне секције

Реализована једна
посета културном
дешавању ван школе.
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„Разиграно перо”, наставник-ментор
Лидија Марић Јовановић, наставникментор Соња Миловановић
Посета Вуковом
сабору
10.
СТРУЧНА
УСАВРШАВАЊ
А, ТРИБИНЕ,
ПРЕДАВАЊА И
УЧЕШЋЕ У
ПРОЈЕКТИМА

Чланице Стручног већа присуствовали
су семинарима/вебинарима и стручним
скуповима (септембар 2021– јул 2022)
Чланице Стручног већа присуствовали
су онлајн презентацијама уџбеника
Издавачких кућа „Вулкан”, „Клет”,
„Нови Логос” и БИГЗ (септембар –
април 2022).
Чланице Стручног већа прошле су
обуку коришћења Е-учионице.
22.9.2021.
Три чланице већа (Лидија Марић
Јовановић, Анђелка Адамовић и Сања
Тодоровић) присуствовале су
семинару „Развој кључних
компетенција за целоживотно учење
и општих међупредметник
компетенција“
1. дан: ОШ „Миле Дубљевић”
2. дан: онлајн 18. 9. 2021.
Четири чланице већа (Лидија Марић
Јовановић, Душица Милосављевић,
Александра Чолаковић Нинковић и
Сања Тодоровић) присуствовале су
семинару „Подршка ученицима из
осетљивих група у дигиталном
окружењу“ – ПУДО (пројекат
Премошћавање дигиталног
јаза у Србији за најугроженију децу)
– 7 недеља обуке (октобар2021 –мај
2022)
Три чланице Стручног већа (Лидија
Марић Јовановић, Душица

Две наставнице су
присуствовале 63.
Републичком зимском
семинару који је ове
године реализован
онлајн.
Сви наставници прошли
најмање три програм
стручног усавршавања.
Извештавано са већине
облика стручног
усавршавања.
Све чланице Стручног
већа посетиле су онлајн
презентације нових
уџбеника четири
издавачке куће.
Објављен је један
стручни рад једне
наставнице.
Реализовано више
активности од осталих
облика стручног
усавршавања у оквиру
установе.
План је премашен и по
броју и по
разноврсности облика
стручног усавршавања.
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Милосављевић, Сања Тодоровић)
присуствовале акредитованом
стручном скупу (вебинару)
„Са стручњацима на вези –
безбедно током пандемије“
21. 9. и 23.12. 2021.
Три чланице већа ( Душица
Милосављевић, Соња Миловановић и
Сања Тодоровић) присуствовале
акредитованом вебинар у
оквиру Образовне академије 2021/22:
„Педагошка документација: свеска
праћења развоја и напредовања
ученика“ (вебинар, 15. 12. 2021)
Две чланице већа ( Душица
Милосављевић, Лидија Марић
Јовановић) присуствовале
акредитованом вебинар у
оквиру Образовне академије 2021/22
„Авантура ума на школском часу“
(Урош Петровић), (вебинар, 18. 11.
2021)
Три чланице већа ( Душица
Милосављевић, Лидија Марић
Јовановић, Сања Тодоровић)
присуствовале акредитованом
вебинар у оквиру Образовне академије
2021/22 „Образовне неуронауке у
школи – пут од науке до праксе“
(др Ранко Рајовић)
(вебинар, 2. 12. 2021)
Три чланице већа ( Душица
Милосављевић, Соња Миловановић и
Лидија Марић Јовановић)
присуствовале видео- конференцији
„Пројектно учење, медијска и
информациона писменост“ (видеоконференција, 11. 12. 2021)
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Две чланице већа ( Александра
Чолаковић Нинковић и Анђелка
Адамовић) су присуствовале 63.
Републичком зимском семинару
Шест чланице већа (Душица
Милосављевић, Лидија Марић
Јовановић, Анђелка Адамовић, Зорана
Марковић, Сања Тодоровић и
Александра Чолаковић Нинковић)
присуствовале су онлајн обуци
„Наставници као носиоци
квалитетног образовања за сву
децу” ( јун 2022)
Чланице Стручног већа присуствовале
су програмима стручног усавршавања
(поред претходно наведених):
Соња Миловановић

Мултимедијални садржаји у
функцији образовања

Мапа ума – начин да учење
буде игра (онлајн-трибина, 11. 5. 2022)

Природне науке кроз НТЦ
методологију (онлајн-трибина, 13. 4.
2022)

„Знати своје границе је пола
добре комуникације“ (онлајн-трибина,
29. 3. 2022)

„Образовни центар CTEM кроз
различите приступе подучавању“
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„Примена едукативне
платформе у настави на даљину“
(онлајн обука, 25. 9. 2021)

„Дигитална настава, корак
напред или назад“

„Комуникацијске вештине у
школској арени“ (онлајн-трибина, 23.
2. 2022)

„Формативно оцењивање:
методе, техника и инструменти“

Водитељ радионица у оквиру
Читалачког клуба

Члан главног жирија у
„Читалачком маратону“

Сарадња у Интернет часопису
за подстицање дечјег стваралаштва
Табла
Душица Милосављевић

„Седам савета за наставнике на
почетку школске године“ (вебинар, 14.
9. 2021)

„Примена едукативне
платформе у раду са ученицима у
школи“ (обука, 22. 9. 2021)

„Примена едукативне
платформе у настави на даљину“
(онлајн обука, 25. 9. 2021)

„Подршка носиоцима система
за осигурање квалитета рада школа“
(видео-конференција, 29. 10. 2021)

Присуство видео-презентацији
„Клетових“ уџбеника (7. 12. 2021)
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Присуство видео-презентацији
„Логосових“ уџбеника (9. 12. 2021)

Присуство видео-презентацији
„Вулканових“ уџбеника (16. 12. 2021)

„Формативно оцењивање:
методе, технике и инструменти“
(онлајн-трибина, 2. 2. 2022)

Превенција изостанака и
школског неуспеха код ученика са
ПСА (ИПА 2: Инклузија особа са
аутизмом у Европи) (вебинар, 3. 2.
2022)

Презентацији дигиталних
уџбеника Вулкан е-знања за предметну
наставу (вебинар, 17. 2. 2022)

Презентација уџбеника за
Српски језик и књижевност 8
(вебинар, 21. 2. 2022)

„Комуникацијске вештине у
школској арени“ (онлајн-трибина, 23.
2. 2022)

„Са наставником на ти“
(вебинар, 24. 2. 2022)

„Знати своје границе је пола
добре комуникације“ (онлајн-трибина,
29. 3. 2022)

„Сазнај и разазнај“ (онлајнобука из области медијске писмености,
април 2022)

Природне науке кроз НТЦ
методологију (онлајн-трибина, 13. 4.
2022)

Мапа ума – начин да учење
буде игра (онлајн-трибина, 11. 5. 2022)

Примена апликације за
прегледање отворених задатака на
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завршном испиту/државној матури
(онлајн-обука, јун 2022)

Супервизор у процесу снимања
часова за 8. разред

У пројекту Државна матура,
као прегледач (мај 2022)

Водитељ радионица у оквиру
Читалачког клуба
Лидија Марић Јовановић:

Обука за запослене –
Стратегије у раду са ученицима који
показују проблеме у понашању,
8. 12. 2021.

Шта смо научили до сада и
куда идемо ( онлајн радионица)

Са библиотеком на е: Ебиблиотека (онлајн стручни скуп)

Циркуларна економија( онлајн
радионица)

Обука медијске писмености
„Сазнај и разазнај”( онлајн радионица)


Оцењивање које води учењу



Са наставником на ти (вебинар)


Да на часовима нашим
интелигенција емоционална буде
активност централна ( онлајн
предавање)
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Знати своје границе је пола
добре комуникације (онлај стручни
скуп)

Дигитално образовање 2022.
конференција (онлајн стручни скуп)

Гејмификација (онлајн
предавање)

Инспирација је у
бајкама(онлајн предавање)

Ко се боји медијске писмености
још... (онлајн стручни скуп)

Чланство у Институту за
модерно образовање

Сарадња у Интернет часопису
за подстицање дечјег стваралаштва
Табла

club


Чланство у InspirED teachers

Онлајн презентација уџбеника
српског језика и
књижевности за 8. разред основне
школе ИК Клет, презентација
уџбеника

АлександарЧолаковић Нинковић

„Превенција изостанака и
школског неуспеха код ученика са
АСД“ ( ИПА2) од 15.11. до 25.12.
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„Емоционални аспекти
мотивације за школско учење“ 30.10.
2021.
Анђелка Адамовић

Учешће у поступку
самовредновања“SELFIE
2021-2022, session 1“ у оквиру Селфи
Инструмента

Обука за планирање,
спровођење и праћење мера за
спречавање осипања ученика
Сања Тодоровић

„Примена едукативне
платформе у настави на даљину“
(онлајн обука, 25. 9. 2021)

Учешће у поступку
самовредновања“SELFIE
2021-2022, session 1“ у оквиру Селфи
Инструмента

Присуство видео-презентацији
„Клетових“ уџбеника (7. 12. 2021)

Присуство видео-презентацији
„Логосових“ уџбеника (9. 12. 2021)

Присуство видео-презентацији
„Вулканових“ уџбеника (16. 12. 2021)

Презентацији дигиталних
уџбеника Вулкан е-знања за предметну
наставу (вебинар, 17. 2. 2022)

Дигитално образовање 2022.
конференција (онлајн стручни скуп)
(8. и 9. април)

„Формативно оцењивање:
методе, техника и инструменти“
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11.
САРАДЊА СА
ДРУГИМ
ТИМОВИМА,
СТРУЧНИМ
ВЕЋИМА,
УСТАНОВАМА
И
ИНСТИТУЦИЈ
АМА

Све чланице Стручног већа биле су
чланови комисије за прегледање
Завршног испита из српског језика и
књижевности за школску 2021/2022.
годину (27.6. 2022.)
Чланство у школским тимовима:
Соња Миловановић – Тим за културну
и јавну делатност школе
(руководилац), Подмладак Црвеног
крста ОШ „Миле Дубљевић”
(руководилац)
Душица Милосављевић – Тим за
инклузију, Тим за школски разглас
Лидија Марић Јовановић – Тим за
развојно планирање; Тим за
међупредметне компетенције
Зорана Марковић – Тим за школски
разглас
Александра Чолаковић Нинковић –
Тим за културну и јавну делатност
школе; Тима за израду пројеката;
Подмладак Црвеног крста ОШ „Миле
Дубљевић”.
Сања Тодоровић – Тим за културну и
јавну делатност школе , Тим за
пружање подршке ученицима и
ученицима избеглицама тражиоцима
азила, Подмладак Црвеног крста ОШ
„Миле Дубљевић”.
Остварена сарадња са другим
стручним већима, активима и
тимовима у школи. Сарадња са другим
стручним већима, активима, тимовима
у школи остварена приликом
планирања и реализовања наставе и
ваннаставних активности (редовна
настава, угледни часови, тематски

Остварена сарадња са
више стручних већа,
актива и тимова чији се
рад преклапа са радом
Стручног већа
наставника српског
језика и књижевности.
Остварена сарадња са
два локална медија у
области презентовања.
Остварена сарадња са
најмање четири локалне
установе/институције.
Остварена сарадња са
локалним и другим
медијима у области
презентовања рада.
Остварена је сарадња са
„Црвеним крстом” кроз
рад „Подмлатка
Црвеноог крста” у
нашој школи.
Остварена сарадња са
издавачким кућама.
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дани, приредбе, обележавање
значајних датума).
Сарадња са подмлатком „Црвеног
крста” остварена је путем учешћа у
хуманитарним акцијама (новчана
помоћ, прикупљање гардеробе,
школског прибора, новогодишњих
пакетића) и реализовале су је
наставнице које су и одељењске
старешине (Соња Миловановић,
Александра Чолаковић Нинковић,
Сања Тодоровић, Лидија Марић
Јовановић, Душица Милосављевић,
Зорана Марковић).
Сања Тодоровић остварила сарадњу са
представницима Министарства
просвете, науке и технолошког
развоја, Комесаријата за избеглице и
расељена лица, представницима
Центра за азил у Боговађи и
представницима Центра за социјални
рад (директор школе, ПП служба и
наставници).

Покушај проналаска
најбољег решења за
укључивање ученика
миграната (без
родитељске пратње) у
школски систем у време
измењених услова рада
због епидемиолошке
ситуације у земљи.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА МАТЕМАТИКЕ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ
2021/2022. ГОДИНЕ
Чланови већа:Дејан Филиповић,Иван Живановић,Невена Пантелић,Милица Јовичић и Живота
Ђорђевић
Руководилац већа :Живота Ђорђевић

Стручно веће наставника математике је донело план рада, Изабран је руководилац већа .
Донет је план рада допунске додатне и редовне наставе.Одржано је школско такмичење.
РЕЗУЛТАТИ СА ШКОЛСКОГ ТАКМИЧЕЊА МАТЕМАТКА
УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

1.

Школско такмичење/ смотра

-

Укупан број школа у општини 2

-

Број пласираних ученика за општинско такмичење/ смотру 24
Број ученика – учесника по разредима

Укупно

III

IV

V

VI

VII

VIII

Број
ученика/
учесника
такмичења

34

29

14

13

9

3

92

Број
пласираних
ученика за
општинско
такмичење

15

1

5

2

1

0

24

Напомена

2.
Школа званично прослеђује резултате такмичења/ смотре, школи, реализатору ОПШТИНСКОГ
такмичења за рад општинске комисије.
У Лајковцу 2021. године
ИМЕНА И ПРЕЗИМЕНА УЧЕНИКА УЧЕСНИКА НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ СА
ПОДАЦИМА О РАЗРЕДУ
трећи разред
Огњен Радованчевић
Анђела Симић
Нина Марковић
Петра Пипер
Вук Вукашиновић
Анастасија Новаковић
Марко Перић
Матеја Ивковић
Вук Јовановић
Урош Марковић
Сава Павловић
Дамјан Томић
Милутин Петронијевић
Матеја Митрић
Миња Мирковић

4 РАЗРЕД
Јулија Томашевић

5РАЗРЕД
Немања Мештеровић
Милица Пантелић
Михајло Јовановић
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Стефан Биљић
Ленка Јовановић

6.РАЗРЕД
Огњен Матовић
Анђела Брдарић
7.РАЗРЕД
Никола Симић

8.

РАЗРЕД

Реализована редовна, допунска и додатна настава за све разреде.Стручно веће ради на уједначавању
критеријума и на остваривању прописаних стандарда . Закључено је да треба повећати захтеве ,како би
на крају осмог разреда знање било боље,а и резултати завршног испита били изнад просечних и за округ
и за републику.
Школска година се приводи крају уз мере заштите реализовано је све што је планирано.
Руководилац већа : Живота Ђорђевић

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Руководилац Стручног већа :
Чланови Стручног већа: Мирјана Вујковић, Милана Радојичић, Светлана Миловановић, Јелена
Стевановић, Јелена Бајић, Јелена Гавриловић, Мирјана Николић, Катарина Ристић, Ивана Ђуричић ,
Јелена Радовановић, Јована Милановић
Програмски
садржаји/активности
1. Анализао
перативних планова
по месецима,
усаглашавање планова
за енглески,немачки и
руски jeзик
2. Усаглашавање
критеријума
оцењивања
3. Идентификација
ученика за ИОП
4. Давање предлога за
израду ИОП-а за
надарену децу
5. Прављење
распореда писмених и
контролних вежби
6. Планирање
допунске и додатне
наставе и секције
7. Договор о
формирању група за
вршњачку подршку
8.Извештаји са
иницијалног
тестирања
9.Организација
обележавања Дана
страних језика и Дечје
недеље

Носиоци
активности
Стручно
веће страних
језика
предметни
наставници

Начин
реализације
Усмени договор
сасатанак чланова
већа и писање
извештаја по
обрасцу

Време
Инструменти
реализације праћења
септембар
Записници
Извештаји
Планови
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10.Процена
опремљенoсти
кабинета наставним
средствима
1. Анализа учешћа на
Дану језика и дечјој
недељи
2. Посета Сајму књига
3.Договор о
формирању група за
вршњачку подршку
1. Анализа успеха
ученика и рада на
почетку школске
2022-2023.год.
2. Извештај о
реализацији програма
допунске, додатне
наставе и секција
3. Анализа примене
стандарда о
оцењивању за основно
образовање
4. Извештај са
одржаног педагошког
колегијума
1.Анализа ИОП-а
2. Израда
полугодишњег
извештаја о раду
Стручног већа
1. Анализа успеха
ученика на крају
првог полугодишта
2. Извештај о
реализацији додатне,
допунске наставе и
секције
3. Извештај о
посећеним
семинарима
4. Анализа одрђаних и
посећених угледних
часова
5. Анализа ИОП-а и
предлози мера,
метода, техника за
боњи рад са
ученицима који раде
по ИОП-у
6. Договор о
организовању
такмичења
1. Договор о избору
уџбеника за наредну
школску годину
1. Анализа успеха
ученика и извештај о
педагошкоинструктивном раду
(допунске, додатне
наставе и секције)

Стручно
веће страних
језика
предметни
наставници

Усмени договор
сасатанак чланова
већа и писање
извештаја по
обрасцу

октобар

Записници
Извештаји

Стручно
веће страних
језика
предметни
наставници

Усмени договор
сасатанак чланова
већа и писање
извештаја по
обрасцу

новембар

Записници
Извештаји

Стручно
веће страних
језика
предметни
наставници
Стручно
веће страних
језика
предметни
наставници

Усмени договор
сасатанак чланова
већа и писање
извештаја по
обрасцу
Усмени договор
сасатанак чланова
већа и писање
извештаја по
обрасцу

децембар

Записници
Извештаји

јануар

Записници
Извештаји

Стручно
веће страних
језика
предметни
наставници
Стручно
веће страних
језика
предметни
наставници

Усмени договор
сасатанак чланова
већа и писање
извештаја по
обрасцу
Усмени договор
сасатанак чланова
већа и писање
извештаја по
обрасцу

фебруар
март

Записници
Извештаји

април

Записници
Извештаји
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2.Анализа успеха
ученика који раде по
ИОП-у
3. Припрема за
учешће на Дану школе
4. Извештај о
постигнућима ученика
на такмичењима и
припрема за наредни
ниво
5. Анализа учешћа
ученика на
конкурсима
1. Анализа успеха
ученика на
такмичењима
2. Извештај о
посећеним
семинарима и другим
облицима стручног
усавршавања, анализа
одржаних и посећених
угледних часова
3.Вредновање
квалитета рада
наставника
4. Извештај о
одржаним додатним и
допунским часовима и
мерама које су
допринеле
побољшању успеха
ученика
5. Анализа рада
тимова за
вршњачкуподршку по
одељењима
6.Анализа примене
стандарда о
оцењивању за основно
образовање
1. Анализа успеха на
крају другог
полугодижта 20222023. године и
извештај о педагошкоинструктивном раду
2.Анализа рада
стручног већа у
школској 2022-2023
3. Анализа постигнућа
ученика који су
радили по ИОП-у
4.Извештај са
такмичења
5. Договор о
организовању
припремне наставе за
полагање поправних
испита
1. Анализа успеха
ученика на крају
школске 2022-2023.
године
2.Састављање и
усвајање плана рада
Стручног већа за

Стручно
веће страних
језика
предметни
наставници

Усмени договор
сасатанак чланова
већа и писање
извештаја по
обрасцу

мај

Записници
Извештаји

Стручно
веће страних
језика
предметни
наставници

Усмени договор
сасатанак чланова
већа и писање
извештаја по
обрасцу

јун

Записници
Извештаји

Стручно
веће страних
језика
предметни
наставници

Усмени договор
сасатанак чланова
већа и писање
извештаја по
обрасцу

август

Записници
Извештаји
Планови
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школску 2023-2024.
годину
3. Израда оквирног
плана стручног
усавршавања
4. Израда глобалних
планпова
5.Подела задужења за
наредну школску
годину
6. Израда годишњег
извештаја о раду
Стручног већа
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ГЕОГРАФИЈУ

ОШ „Миле Дубљевић” Лајковац
Школска година: 2021/2022.
Предмет: географија
Наставник: Сања Радовановић Милутиновић
Одељења
Редовнанастава
Часодељењскогстарешине
Допунсканастава
Додатнанастава
Припремна настава
Секције

5/1
36
/
/
/

укупно
реализовано:допунска
настава
Укупно реализовано:
додатна наства:
Укупно реализовано:
географска секција

5

5/3
35
/
/
/

РЕАЛИЗАЦИЈА
5/4 6/1 6/4
36 72
72
/
/
/
/
/
/
/
/
/

7/2
72
/
/
/

8/4
69
/
5
/
4

/

ИОП
Врста ИОП-а
ИОП2

разред и одељење
7/2
8/4

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Назив стручног усавршавања(семинари, вебинари,
промоције уџбеника...)
Семинар „ Мултимедијални садржаји у функцији
образовања" новембар 2021.

сертификати
да

 Већина ученика има закључне оцене, дакле оцењени су, осим оних који нису редовно похађали наставу
 Била сам у посети ђацима четвртацима у селу Лајковац . Упознала их са наставним предметом
географија.
 Целодневно дежурство обављала у Лајковцу петком
 Имам одличну сарадњу са свим колегама и заједно учествујемо у разним пројектима
наставник географије
Сања Радовановић Милутиновић
Марина Пауновић, Милица Миливојевић

Редовна настава географије у одељењима 7/3 и 7/4 ОШ "Миле Дубљевић" у Лајковцу у току школске
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2021/22. године је реализована по предвиђеном плану и програму. Нико од ученика поменутих одељења
није учествовао на такмичењима. Наставу у ова два одељења је држала проф. Марина Пауновић до 30.
маја 2022. године, када је због одласка на трудничко боловање на њено место дошла проф. Милица
Миливојевић, која је похађала онлајн обуку "Дигитална учионица".

Немања Ћосић
Одељења у којима предајем:
- ИО Бајевац V-6, VI-6, VII-5, VIII-6
Радно време: 35% радног времена, 7 часова редовне наставе недељно, односно 8 часова са додатном и
допунском наставом.
Реализација часова редовне наставе и оцењивање ученика:

Редовна настава је одржана у свим разредима по унапред утврђеном плану и програму. Одржани
су сви предвиђени часови, тако да је испуњен фонд часова предвиђен за прво и друго полугодиште.

Контролни задаци реализовани су у за то, према плану и програму, предвиђеним недељама.

Сви ученици имају по минимално три оцене по полугодишту које су дате на основу уложеног
труда у наставним активностима и приказаног знања у току првог и другог полугодишта.

Нема неоцењених ученика.

Сви ученици завршили су разред са позитивном оценом.
Реализација часова осталих видова наставе:

На часовима додатне наставе ученици седмог и осмог разреда су припремани за такмичења из
географије. Такође, на часу додатне наставе, ученици седмог разреда учествовали су у изради паноа.

На часовима допунске наставе радило се са ученицима шестог разреда који су по знању
најслабији.

Ученицима осмог разреда држани су часови припремне наставе за завршни испит у току првог и
другог полугодишта. Углавном се обнављало градиво из предходних разреда.
Целодневно дежурство обављао сам четвртком у ИО Бајевац.
У Лајковцу 11. 06. 2022. године
извештај поднео: Немања Ћосић, дипломирани географ
Дијана Поповић
Одељења
Редовна настава
Час одељењског
старешине
Допунска настава
Додатна настава
Припремна настава
Секције

5/2
36
/

РЕАЛИЗАЦИЈА
5/5 6/2 6/3 6/5 7/1
36 72 72 72 72
/
/
/
/
/

7/5
72
/

8/1
68
/

8/2
68
/

8/3
68
/

7
1

2
0

8
1

3
1

2
3

7
3

5
2

2

6

0

4

3

0

6

2
0
9
1

3
0
6
0

3
1
7
0

8/5 Укпно
68
36
36
6
0
7
4

48
12
29
26

ИОП
Врста ИОП-а
ИОП2

разред и одељење
6/2 Василије
Радосављевић
7/1 Стефан
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Ранковић

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Назив стручног усавршавања(семинари, вебинари,
промоције уџбеника...)
Вебинар: „7 савета за наставнике“-септембар 2021.
Вебинар: „Обука за запослене –породично насиље“септембар 2021.
Вебинар „Стратегије у раду са ученицима који показју
проблеме у понашању“-септембар 2021.
Пројекат СЕЛФИЕ 2021-2022. Са аспекта наставника и
руководиоца у септембру 2021.
Обука за е учионицу
„Развој кључних компетенција за целоживоно учење и
општих међуредметних компетенција“-септембар 2021.
Презентација уџбеника ЛОГОС у децембру
Трибина Примена едативне платформе у раду са
ученицима на даљину

сертификати
да
да
да
Не
не
Да
да
да

 Већина ученика има закључне оцене, дакле оцењени су, осим оних који нису редовно похађали наставу
 Била сам у посети ђацима четвртацима у селу Доњи Лајковац, матичној школи, Боговађа, Пепељевац,
Раковац, Маркова Црква . Упознала их са наставним предметом географија.
 Целодневно дежурство обављала у Лајковцу понедељком.
Комплетан извештај Стручног већа за географију сачинила Руководилац Дијана Поповић.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ
Подносилац извештаја:

Стручно веће биологије

Одговорно лице: Александра Јагодић, руководилац стручног већа
Остали чланови тима: Александра Јагодић, Јелена Срећковић, Јелена Радивојевић, Љиљана Пеладић
Циљеви рада: Стручно веће биологије има за циљ да својим радом подстакне ученике да развију љубав и
разумевање према биологији као науци, да науче да поштују шрироду и законе природе, разумеју циклусе
у природи, развију еколошку свест, уче са разумевањем, кроз практичне примере и пројекте. Стручно веће
биологије на састанцима унапређује свој рад, сагледава евентуалне проблеме и проналази решења и
начине како би ученици показали што боље резултате из предмета биологије. Укључује ученике у
разноврсне активности, развија сарадњу и међупредметне компетенције. Ученицима шири видике,
указује на богатсво биологије као науке и њену практичну примену. Организује излете, трибине,
предавања, пројекте, фестивале и обележава тематске дане поштујући интересовања и идеје ученика.
Стручно веће се договара око усавршавања у својој области, одлази на семинаре, презентације и остале
облике стручног усавршавања. Стручно веће биологије планира и реализује наставу у складу са
савременим ИКТ.
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Садржаји рада
који нису
планирани а
урађени су током
школске године

Садржај рада

Области
рада

Реализовани садржаји

28.8.2021.ПЕДАГОШКИ
КОЛЕГИЈУМприсуствовале Александра
Јагодић и Љиљана Пеладић

Биологија
Екологија

-Чувари
природе

30.8.2021.
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

ПРВА РЕДОВНА
СЕДНИЦА СТРУЧНОГ

Оцена
успешности од
стране тима
или особе
задужене за
евалуацију

Није
реализовано

Обележавање
4.октобраСветског дана
заштите
животиња,
недеље
правилне
исхране
,Дана јабука,
1.децембраСветског дана
борбе против
сиде -нису
реализоване
активности у
школи (али су
реализовани
часови онлајн у
оквиру предмета
Чувари
природе)

-Заштита
животне
средине
-Заштита
здравља

Исходи/
показатељи
успешности

Упознавање
ученика
четвртог разреда
са наставним
предметом
биологија- није
реализовано
због
епидемиолошке
систуације
током првог
полугодишта,
док је
реализовано у
другом
полугодишту
вршњалким
учењем и
радионицама
поводом
обележавања
Дана шума.
Посета
Фестивала науке

Стручно
веће
биологије доставило
је психологу школе,
Сенки
Вучић,
припреме за часове
биологије од 5. до 8.
разреда у којима се
може уочити на који
начин се развија
међупредметна
компетенција
одговоран
однос
према
здрављу.
Показале смо да се
реализацијом часова
биологије
непосредним радом
са
ученицима
усвајају
знања,
развијају вештине и
формирају ставови
који
доводе
до
формирања/промене
понашања
која
доприносе очувању
и заштити здравља.

-Записници са
састанака
стручног већа
биологије
-Појединачни
извештаји о
обележавању
активности у
оквиру стручног
већа биологије
-Стручно
усавршавање
чланова
стручног већа у
установи и ван
установе
-Посета
манифестација
од стране
чланова
стручног већа
биологије, ради
усавршавања из
области
биологије онлајн
-Међупредметна
корелација
-Задовољавајућа
просечна оцена
из предмета
биологије, мали
број недовољних
оцена
-Изузетна
сарадња међу
члановима
стручног већа
биологије

План рада
стручног већа
биологије је
испоштован осим
неколицицне
садржаја који
нису реализовани
из оправданих
разлога (рад у
ванредним
епидемиолошким
условима).
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ВЕЋА БИОЛОГИЈЕ
школска 2021/22.година
Време: 2. септембар 2021.
године, у просторијама
Основне школе „Миле
Дубљевић“ у Лајковцу
Присутни чланови:
Александра Јагодић, Јелена
Срећковић, Јелена
Радивојевић, Љиљана
Пеладић

у Београду
и учешће на
Фестивалу
науке у ОШ
„Миле
Дубљевић“због
епидемиолошке
ситуације није
реализовано.

Дневни ред:
1.
Конституисање
стручног већа природних
наука, избор руководства
2.
Анализа глобалних
и оперативних планова,
уџбеника за шк. 2021/22.
год., подела задужења
члановима већа
3.
Израда и усвајање
плана рада стручног већа
природних наука за шк.
2021/22. год.
4.
Анализа и извештај
са поправних испита и
завршног
испита
за
2020/2021.
5.
Настава
по
„семафор“ моделу
Реализација:
1.Стручно веће биологије у
шк.2021/22.
чине:
Александра Јагодић, Јелена
Срећковић
Јелена
Радивојевић и Љиљана
Пеладић. За руководиоца
стручног већа изабрана је
Александра Јагодић.
2. Глобални планови су
направљени током августа
и
прилагођени
према
распореду Министарства
просвете. Договорили смо
да оперативне планове
правимо појединачно.
Договорили смо се да
направимо нове планове за
остале облике образовноваспитног рада. Подела
задужења
је
следећа:
Љиљана Пеладић- 5.разред,
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Александра Јагодић -6.
разред, Јелена Радивојевић
-7.
разред,
Јелена
Срећковић -8.разред.
Чланови
већа
користе
уџбенике издавачке куће
ЛОГОС од 5. до 8. разреда.
Уџбенички комплети за
наставнике су преузети у
школској библиотеци, док
се очекује да уџбеници за
ученике стигну у што
краћем року.
3. Сачињен је и усвојен
план рада стручног већа
природних
наука
за
школску 2020/21. годину
који је достављен школи.
Као и претходних година
обележаваће се важни
биолошки и еколошки
датуми. Настојаћемо да
одржимо
сарадњу
са
локалном
самоуправом,
Домом здравља, Црвеним
Крстом итд. Наставници ће
наставити континуирано да
се стручно усавршавају.
4. Анализирани су разредни
испити из августовског
рока, као и поправни испит
из јунског рока. Преша
Димитријевић
није
положио поправни испит и
поновиће шести разред.
Ученици петог и седмог
разреда који су се појавили
на
разредном
испиту
положили су исти.
5. Александра Јагодић
пренела је члановима већа
утиске
са
педагошког
колегијума
којем
је
присуствивала 28.8.2021., а
где су чланови упознати са
стручним
упутством
Министарства просвете за
ову школску годину. Наша
школа ће наставити да
користи Google учионицу у
данима када ученици пређу
на online наставу.
15. 9.2021. ОДЕЉЕЊСКО
ВЕЋЕ
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ДРУГА РЕДОВНА
СЕДНИЦА СТРУЧНОГ
ВЕЋА БИОЛОГИЈЕ
школска 2021/22.година
Време: 30. септембар 2021.
године
Присутни
чланови:
Александра Јагодић, Јелена
Срећковић,
Љиљана
Пеладић,
Јелена
Радивојевић
Дневни ред:
1.
Реализација
редовне наставе и осталих
облика
образовноваспитног рада
2.
Израда ИОП-а
3.
Стручно
усавршавање
4.
Одговоран опднос
према здрављу
5.
Текућа питања
Реализација:
1.Часови редовне наставе се
реализују према плану и
евидентирају у е-дневник.
Од 1. септембра настава се
изводила непосредно у
школи, док се од 20.
09.2021. настава изводи
према
комбинованом
моделу за ученике 7. и. 8.
разреда. У складу са
тренутном
епидемиолођком
ситуацијом и ученици
других одељења прелазили
су на онлајн наставу у
Google учионици у трајању
од 10 дана.
2.На
педагошком
колегијуму
17.09.2021.
коме су присуствовале
Александра
Јагодић
и
Љиљана
Пеладић
саопштена
су
имена
ученика који раде према
ИОП1 и ИОП2. На састанку
стручног већа биологије
договорено је да се ураде
ИОП-и за ове ученике у што
краћем року.
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3.Чланови стручног већа
биологије настављају да се
стручно
усавршавају
похађањем семинара
и
вебинара. Учестовале смо у
Поступаку самовредновања
SELFIE 2021-2022, Session
1- процена дигиталних
капацитета школе за други
циклус образовања (као
наставници и руководиоци)
у
другој
половини
септембра.
Јелена Срећковић и Јелена
Радивојевић присутвовале
су семинару који је
18.09.2021. одржан у нашој
школи „Развој кључних
компетенција
за
целоживотно
учење
и
општих међупредметних
компетенција“ (16 сати).
Александра
Јагодић
прошла
је
обуке
Еучионоице - Акредитовани
стручни скуп „Примена
едукативне платформе у
раду са ученицима у
школи“ ( 1 бод) 22.09.2021.
и Акредитовани стручни
скуп „Примена едукативне
платформе у настави на
даљину“( 1 бод) 25.09.2021.
4.Стручно веће биологије
доставило је психологу
школ, припреме за часове
биологије од 5. до 8.
разреда у којима се може
уочити на који начин се
развија
мешупредметна
компетенција
одговоран
однос
према
здрављу.
Показале
смо
да
се
реализацијом
часова
биологије
непосредним
радом
са
ученицима
усвајају знања, развијају
вештине
и
формирају
ставови који доводе до
формирања/промене
понашања која доприносе
очувању
и
заштити
здравља.
5. Чланови струћног већа
укључују се у хуманитарне
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акције
у
организацији
школског
синдиката,
сарадњи са Црвеним крстом
и др.
17.9.2021. ПЕДАГОШКИ
КОЛЕГИЈУМ
ТРЕЋА РЕДОВНА
СЕДНИЦА СТРУЧНОГ
ВЕЋА БИОЛОГИЈЕ
школска 2021/22.година
Време: 21. октобар 2021.
године
Присутни
чланови:
Александра Јагодић, Јелена
Срећковић,
Љиљана
Пеладић,
Јелена
Радивојевић
Дневни ред:
1.
Реализација
редовне наставе и осталих
облика
образовноваспитног рада
2.
Стручно
усавршавање
3.
Анекс
школског
програма
4.
Разно
Реализација:
1.Часови редовне наставе и
осталих облика образовноваспитног рада се реализују
према плану и евидентирају
у е-дневник. Настава се
изводи
непосредно
у
школи, и по потреби према
комбинованом моделу (у
складу
са
одлуком
Министарстав
просвете,
науке
и
технолошкиг
развоја).
2.Александра Јагодић је од
30. 9.2021. до 2.10.2021. у
Средњој школи „Мионица“
у
Мионици
похађала
семинар
„Вештине
за
адолесценцију-превенција
злоупотребе
психоактивних супстанци и
ризичног
понашања
младих“( 24 бода). Такође,
она је тренутно на онлајн
обуци
„Формативно
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оцењивање
и
његова
примена у дигиталном
окружењу“ у организацији
Завода за вредновање (12
бодова). Непосредан рад
овог семинара планиран је
за 29.10.2021. године у
просторијама
Средње
школе „Мионица“.
3. Чланови стручног већа
биологије саставили су
анекс програму наставе и
учења за 8.разред основног
образовања за обавезни
наставни
предмет
биологија. Документ је
дотсављен у предвиђеном
року управи школе.
3.11.2021.
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕдавање мишљења о избору
директора
5.11.2021. ОДЕЉЕЊСКО
ВЕЋЕ
8.11.2021. ПЕДАГОШКИ
КОЛЕГИЈУМ-онлајн
9.11.
НАСТАВНИЧКО
ВЕЋЕ
ЧЕТВРТА РЕДОВНА
СЕДНИЦА СТРУЧНОГ
ВЕЋА БИОЛОГИЈЕ
школска 2021/22.година
Време: 9. новембар 2021.
године
Присутни
чланови:
Александра Јагодић, Јелена
Радивојевић,
Љиљана
Пеладић, Јелена Срећковић
Дневни ред:
1.
Анализа
успеха
ученика
на
крају
I
класификационог периода
и утврђивање мера за
његово побољшање
2.
Реализација
редовне наставе и осталих
облика
образовноваспитног рада
3.
Промена школског
календара
4.
Критеријуми
оцењивања
5.
Школски програм
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6.
Стручно
усавршавање
7.
Текућа питања
Реализација:
1.Чланови стручног већа
анализирали су
успех
ученика на крају првог
класификационог периода.
Сваки чан већа изнео је
појединачно
анализу
успеха за одељења у којима
предаје. Недовољних оцена
има
(мали
број).
Предложено је да се
интензивира
допунска
настава. За ученика 6/1 са
недовољним оценама из
биологије
на
седници
одељењског
већа
предложено је да се у
будућности ради према
ИОП-1.
2.Сви
часови
редовне
наставе реализовани су
према
плану
и
евидентирани у е-дневник.
Часови осталих облика
(допунске, додатне наставе,
еколошке
секције)
се
реализовани према плану и
евидентирани у дневник.
Часови изборне наставе
(чувари природе) реализују
се према плану.
3.Према одлуци Крузног
штаба за сузбијање заразне
болести
Covid-19
на
седници
одржаној
4.11.2021. донета је одлука
да јесењи распуст траје од
8.
до
12.
новембра
20121.године
што
ће
довести до измена у
школском календару, јер ће
ненаставни
дани
бити
понедељак, уторак и среда (
8., 9. и 10. новембар).
4. Чланови стручног већа
биологије састали су се
28.10.2021. и
урадили
критеријуме оцењивања за
предмет
биологије
у
основној школи од петог до
осмог разреда. Исте су
доставили управи школе
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преко мејл адресе.
5. Током јесењег распуста
планирамо
израду
школског
програма,
документа који се ревидира
и поново израђује на сваке 4
године за обавезни предмет
биологија
у
основној
школи.
6. Јелена Радивојевић од
25.10.2021. похађа онлајн
обуку
„Подршка
ученицима из осетљивих
група
у
дигиталном
окружењу-ПУДО“ која се
реализује у оквиру пројекта
„Премошћавање
дигиталног јаза у Србији за
најугроженију децу“ током
2021/2022. и 2022/2023.
године.
7. Предметне
преузеле су
откључавање
уцбеника на
28.10.2021.

наставнице
кодове за
дигиталних
е-учионици

Такође, присуствовали смо
ванредној
седници
наставничког
већа
3.11.2021. ( изузетак је
Љиљана Пеладић) када смо
дале мишљење о избору
директора.
ПЕТА РЕДОВНА
СЕДНИЦА СТРУЧНОГ
ВЕЋА БИОЛОГИЈЕ
школска 2021/22.година
Време: 2. децембар 2021.
године
Присутни
чланови:
Александра Јагодић, Јелена
Радивојевић,
Љиљана
Пеладић, Јелена Срећковић
Дневни ред:
1.
Реализација
редовне наставе и осталих
облика
образовноваспитног рада
2.
Обележавање
важних биолошких датума
3.
Стручно
усавршавање
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4.
Разно
Реализација:
1.Часови редовне наставе,
осталих облика (допунске,
додатне наставе, еколошке
секције) и изборне наставе
(чувари природе) реализују
се
према
плану
и
евидентирају у е-дневник.
2. Од почетка школске
године обележили смо
важне биолошке/еколошке
датуме у складу са важећим
епидемиолошким мерама.
Најчешће су то активности
онлајн у оквиру изборног
предмета чувари природе.
Реализовани су часови
посвећени
4.октобруСветском дану животиња,
20.октобру- Дану јабуке,
октобру-месецу
правиле
исхране,
10.октобруСветском дану менталног
здравља и 1.децембруСветском
дану
борбе
против вируса ХИВ и
СИДЕ.
3. Наставнице биологије
континуирано се стручно
усавршавају и утиске са
семинара/вебинара
размењују на састанцима
стручног већа. Љиљана
Пеладић 27. и 28.11.2021.
године похађала је семинар
„Мултимедијални садржаји
у настави“ (24 сата). Јелена
Радивојевић,
Љиљана
Пеладић и Александра
Јагодић присуствовале су
вебинару издавачке куће
Нови Логос – Презентација
уџбеника
за
8.разред
1.12.2021.године (1 бод).
ШЕСТА
РЕДОВНА
СЕДНИЦА СТРУЧНОГ
ВЕЋА БИОЛОГИЈЕ
школска 2021/22.година
Време: 30. децембар 2021.
год.
Присутни
чланови:
Александра Јагодић, Јелена
Радивојевић,
Љиљана
Пеладић, Јелена Срећковић
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Дневни ред:
1.
Анализа
успеха
ученика
на
крају
II
класификационог периода
(прво
полугодиште)
и
утврђивање мера за његово
побољшање
2.
Реализација
редовне наставе и осталих
облика
образовноваспитног рада
3.
Полугодишњи
извештај стручног већа
4.
Стручно
усавршавање
5.
Текућа питања
Реализација:
1.Чланови стручног већа
анализирали су
успех
ученика на крају другог
класификационог периода
тј.првог
полугодишта.
Сваки чан већа изнео је
појединачно
анализу
успеха за одељења у којима
предаје. Предложено је да
се интензивира допунска
настава
током
другог
полугодишта.
Јелена Срећковић: Љиљана Пеладић : Број
ученика са недовољним
оценама из биологије: 3
(Патриција Димитријевић
5-3, Сара Димитријевић 8-4,
Немања Живановић 8-4);
Број неоцењених ученика
из предмета биологија је 10
(Анђела Констадинов 5-3,
Саманта Митовић 5-3,
Александар Митровић 5-3,
Милена Митровић 5-3,
Марија Станојевић 5-3,
Вујица Васић 5-4, Брендо
Радосављевић 5-4, Никола
Митровић 5-4, Иван Антић
8-2, Александар Антић 8-4).
Број неоцењених ученика
из
предмета
Чувари
природе је 2 (Иван Антић 62, Александар Антић 6-4).
Јелена Радивојевић : Број
ученика са недовољним
оценама из биологије: 1 (
Милица Ивановић 7-2);
Број неоцењених ученика
из предмета биологија је 1 (
Кевин Митровић 5-2).
Александра Јагодић: Број
ученика са недовољним
оценама из биологије: 3
(Теодора Митровић 6-3,
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Преша Димитријевић 6-4,
Кристина Симић 6-4); Број
неоцењених ученика из
предмета биологија је 6
(Франко Митровић 6-1,
Огњен
Омеровић
6-2,
Анастасија Митровић 6-3,
Леонардо Јовановић 6-3 ,
Андријана Антић 6-4, Раде
Антић
6-4).
Број
неоцењених ученика из
предмета Чувари природе је
1 (Огњен Омеровић 6-2).
Разлог је изостанак ученика
са редовне наставе у школи.
2. Часови редовне наставе
реализовани су према плану
и евидентирани у едневник. Часови осталих
облика (допунске, додатне
наставе,
секције)
се
реализовани према плану и
евидентирани у дневник.
Јелена Срећковић: Љиљана Пеладић
: 10
часова допунске наставе у
централној школи.
Јелена Радивојевић : 8
часова осталих облика
образовно-васпитног рада (
3 допунске и додатне, 5
еколошке секције).
Александра
Јагодић:
допунска настава 12 часова
(6 часова у Лајковцу и 6 у
ИО
Бајевац),
додатна
настава 6 часова (3 часа у
Лајковцу и 3 у ИО Бајевац),
еколошка секција 17 часова
у Ио Бајевац
Часови изборне наставе
(чувари природе) реализују
се
према
плану.
Анализиран је рад ученика
према ИОП-у. Договорено
је да се напишу евалуације
за прво полугодиште у
најскорије време.
3. Чланови стручног већа
договорили су да у што
краћем
року
доставе
председнику стручног већа
појединачне извештаје о
раду
током
првог
полугодишта,
како
би
саставили
полугодишњи
извештај стручног већа
биологије и доставили
управи школе.
4. Сваки члан већа изјаснио
се о стручном усавршавању
и изнео кратке утиске о

98

истом.
15.12.2021.
Александра
Јагодић је присуствовла
вебинару ИК Клет, Нови
Логос
и
Фреска
„Педагошка
документација:
свеска
праћења
развоја
и
напредовања ученика чији
је реализатор била Биљана
Вујовић и који носи 1 бод
стручног усавршавања.
16.12.2021.
чланови
стручног већа биологије
оставрили су по 1 поен
стручног усавршавања на
вебинару за запослене у
образовању„
Са
стручњацима на вези 2безбедно током пандемије“.
На овом стручном скупу
говорили су: Бранко Ружић,
министар просвете, као и
представници УНИЦЕФ-а,
Института за јавно здравље
„Др
Милан
Јовановић
Батут“, Савеза учитеља,
Медицинског факултета у
Београду и УКЦ Србије.
Јелена Радивојевић током
првог полугодишта прошла
је обуке: Међупредметне
компетенције,
Селфи
инструмент,
Обука
за
реализацију
нових
програма
наставе
оријентисане ка исходима
учења, Онлајн презентација
уџбеника биологије за
8.разред основне школе.
5.
Током
децембра
попуниле
смо
онлајн
упитник
Агенције
за
спречавање
корупције
„План интегритета“ чији
нам је линк прослеђен
8.12.2021. и дат рок до 31. 1.
2022.
30.12.2021.
ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ
31.12.2021.
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
СЕДМА
РЕДОВНА
СЕДНИЦА СТРУЧНОГ
ВЕЋА БИОЛОГИЈЕ
школска 2021/22.година
Време: 10. фебруар 2022.
год.
Присутни
чланови:
Александра Јагодић, Јелена
Радивојевић,
Љиљана
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Пеладић, Јелена Срећковић
Дневни ред:
1.
Реализација
редовне наставе и осталих
облика
образовноваспитног рада
2.
Промена школског
календара
3.
Такмичење
4.
Реализација часова
у четвртом разреду
5.
Разно
Реализација:
1.Часови редовне наставе и
осталих облика образовноваспитног рада реализују се
према плану и евидентирају
у е-дневник. Настава се од
почетка
другог
полугодишта изводи по
комбинованом
моделуреализује се за једну групу
непосредна
настава
у
школи док друга група
наставу прати преко гуглучионице.
2. Чланови стручног већа
планирају наставу према
упутсвима управе школе
.Најављена је промена
школског календара
и
нерадни дани од 14.до
18.фебрура,
као
и
продужетак
школске
године.
3. Наставнице биологије
договориле су се да поделе
задужења и израде тестове
за школско такмичење од
петог до осмог разреда..
Према
одлуци
СБД
школско
такмичење
неопходно је раализовати
најкасније до 13.марта
2022.
према
важећем
Правилнику. Општинско
такмичење планирано је за
2. 4. 2022., окружно за 7. 5.
2022. , а републичко за 28.
5. 2022. године.
4. Састанку нашег актива
прикључиле
су
се
учитељице
четвртог
разреда Вера Теофиловић и
Светлана
Ковачевић.
Договорили смо посету
часовима
природе
и
друштва
након
21.фебруара.
5. Разговарали смо о
припремној
настави
биологије за полагање
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завршног испита ученика
осмог разреда. Договориле
смо се да се што пре крене
са часовима припремне
наставе (непосредно или
онлајн
сходно
епидемиолошким
условима.)
ОСМА
РЕДОВНА
СЕДНИЦА
СТРУЧНОГ
ВЕЋА БИОЛОГИЈЕ
школска 2021/22.година
Време: 17. март 2022. год.
Присутни
чланови:
Александра Јагодић, Јелена
Радивојевић,
Љиљана
Пеладић, Јелена Срећковић
Дневни ред:
1.
Реализација
редовне наставе и осталих
облика
образовноваспитног рада
2.
Надокнада часова
3.
Школско
такмичење
4.
Обележавање
еколошких датума
5.
Текућа питања
Реализација:
1.Часови редовне наставе и
осталих облика образовноваспитног рада реализују се
према плану и евидентирају
у е-дневник. Настава се од
почетка
21.фебруара
изводи по првом моделуреализује се непосредно у
школи.
2. Због промене школског
календара
надокнада
изгубљених часова вршиће
су 5.марта према распореду
за понедељак, а 19.марта
према распореду за уторак.
3. Школско такмичење
одржано је 11. 3.2022. у ИО
Бајевац, 10. 3. 2022. године
у матичној школи у
Лајковцу и 11. 3. 2022. у ИО
Боговађа.
На општинско такмичење
пласирали су се следећи
ученици:
Име и презиме Разред и
одељење
Остварен
број
поена
Предметни
наставник
Стојановић Анастасија 5-
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5
87
Јелена
Радивојевић
Јовановић Михаило
54
84
Љиљана
Пеладић
Пантелић Милица
52
81
Јелена
Радивојевић
Марковић Ана 5-4
81
Љиљана Пеладић
Адамовић Хелена
51
80
Јелена
Радивојевић
Биљић Стефан 5-4
78
Љиљана Пеладић
Нешић Филип 5-3
77
Љиљана Пеладић
Аничић Стефан 5-6
76
Александра
Јагодић
Сандић Ђорђе 5-3
76
Љиљана Пеладић
Брдарић Анђела 6-3
86
Александра
Јагодић
Пажиновић Ђурђија
64
86
Александра
Јагодић
Јеремић Александра
64
85
Александра
Јагодић
Ђокић Маја
6-1
78
Александра
Јагодић
Јевтић Ивона
6-4
64
Александра
Јагодић
Петровић Лена 6-4
63
Александра
Јагодић
Момировић Магдалена 64
директан пласман
Александра
Јагодић
Костић Наталија 6-5
62
Јелена Радивојевић
Симић Никола 7-4
89
Јелена Радивојевић
Мирковић Милица
74
72
Јелена
Радивојевић
Мирковић Вукашин
72
64
Јелена
Радивојевић
Радановић Ана 7-2
63
Јелена Радивојевић
Ивановић Сара 7-1
61,5
Јелена
Радивојевић
Пантелић Теодора
7-
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60,5
Александра

Јагодић
Радовановић Лука
82
66
Љиљана
Пеладић
Шарић Анастасија
83
65
Љиљана
Пеладић
Ивковић Нина 8-4
63
Љиљана Пеладић
4.
Обележен
је
Међународни дан река
14.март.
Наставница
Александра
Јагодић
припремила је занимљиве
игре у вези са рекама и
живим
светом
који
насељава речна станишта.
Корисни материјали са
еколошког
сајта
http://dzp.rs/ помогли су
ученицима да на забаван
начин
сазнају
важне
чињенице о води, рекама у
Србији,
биљном
и
животињском свету река и
негативном утицају човека.
Радионице су организоване
16. 3. 2022. године у ИО
Бајевац. Ученици шестог
разреда у централној школи
у
Лајковцу
14.3.2022.
направили су трофичке
пирамиде , на којима се
може
уочити
однос
бројности/биомасе чланова
водених екосистема, а
дискутовали смо и о
ланцима
и
мрежама
исхране.
Чланови стручноге већа
договорили
су
план
реализације
активности
поводом
обележавања
Светског
дана
шума
21.марта и Светског дана
воде 22.марта.
5. Донета је одлука да се у
школској 2022/2023.години
у 8. разреду користи
уџбеник издавачке куће
Нови Логос. Образложење
стручног већа са одлуком је
достављено на школски
мејл.
Општинско такмичење из
биологије померено је за
9.април у 13 часова. О томе
су обавештени ученици
који су оставрили пласман
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на исто.
23.3.2022.
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
ДЕВЕТА
РЕДОВНА
СЕДНИЦА СТРУЧНОГ
ВЕЋА БИОЛОГИЈЕ
школска 2021/22.година
Време: 7. април 2022. год.
Присутни
чланови:
Александра Јагодић, Јелена
Радивојевић,
Љиљана
Пеладић, Јелена Срећковић
Дневни ред:
1.
Обележавање
еколошких датума
2.
Реализација
пробног завршног испита –
комбиновани тест
3.
Општинско
такмичење из биологије
4.
Разно
Реализација:
1.21.март - Светски дан
шума усвојен је у циљу
јачања свести заједнице о
значају шума и како би се
допринело
њиховом
очувању
и
одрживом
управљању.
Ученици
шестог и седмог разреда
наше школе припремили су
занимљив час коме су
присуствовали
њихови
другари из нижих разреда.
Резултате
научног
експеримента о дејству
киселих киша на сушење и
нестанак шума ученице
шестог разреда објасниле
су
помоћу
природног
материјала коришћеног у
огледу, као и помоћу
презентације
коју
су
посетиоци
пратили
на
пројекционом
платну.
Ученице седмог разреда
упознале
су
млађе
школарце са становницима
четинарских
шума
и
њиховим
адаптацијама.
Седмаци су направили
бројне паное о шумским
биомима широм света. Они
су изложени у школском
холу. Прегршт питања и
предлога
у
вези
са
заштитом и обновом шума
активно
су
укључили
ученике другог и четвртог
разреда
у
реализацију
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активности
поводом
обележавања овог важног
датума.
Светски
дан
вода
обележава се сваке године
22.марта. Светски дан вода
прославља
воду
као
основни ресурс живота и
подиже свест о томе да 2,2
милијарде људи у свету и
даље
нема
доступну
здравствено безбедну воду
за пиће. Све активности
које се предузимају имају
за циљ решавање глобалне
кризе и
обезбеђивање
довољне
количине
здравствено безбедне воде
за пиће свима. Ученици
Основне школе "Миле
Дубљевић" припремили су
са својим наставницама
биологије
поруке
о
важности штедње воде и
занимљиве
чињенице
везане за воду. Они су их
24. 3. 2022. године током
шетње кроз Лајовац подели
својим
суграђанима.Превентивна
едукација Лајковчана о
значају очувања воде још
један је
корак при
развијању свести о заштити
животне средине.
2. Пробни завршни испит
(комбиновани
тест)
ученици су радили у суботу
26.марта 2022.
Завршни испит радило је
укупно
97 ученик. 1
ученица радила је тест
према ИОП-у 2, и она је на
тесту остварила свих 5
поена. 3 ученика нису
полагала комбиновани тест
на пробном завршном
испиту.
Приказ постигнућа ученика
на пробном комбинованом
тесту (предмет биологија)
изгледа овако:
Број задатка
Предмет
Остварени
резултати на нивоу школе
(91 ученик)
Број
ученика који су тачно
решили задатак Број
ученика који су делимично
тачно
решили
задатак
Број ученика који
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нису тачно решили задатак
% ученика који су
тачно решили задатак %
ученика који су делимично
тачно решили задатак %
ученика који нису тачно
решили задатак
8.
Биологија
78
19
80,41 19,59
9.
Биологија
87
10
89,69 10,31
10.
Биологија
79
18
82,47 17,53
11.
Биологија
67
30
69,07 30,93
12.
Биологија
44
6
47
45,36 6,19
48,45
Детаљна
анализа
и
постигнућа послата су
управи школе 29.марта и
3.априла 2022.
3. Општинско такмичење из
биологије одржаће се у
недељу 10.априла у 14
часова. Промена термина
наступила је због промена у
школском календару.
4. Додатних питања није
било.
15. 4. 2022.
ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ
19. 4. 2022.
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
ДЕСЕТА
РЕДОВНА
СЕДНИЦА СТРУЧНОГ
ВЕЋА БИОЛОГИЈЕ
школска 2021/22.година
Време: 21. април 2022. год.
Присутни
чланови:
Александра Јагодић, Јелена
Радивојевић,
Љиљана
Пеладић, Јелена Срећковић
Дневни ред:
1.
Анализа
успеха
ученика на крају III
класификационог периода
и утврђивање мера за
његово побољшање
2.
Реализација
редовне наставе и осталих
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облика
образовноваспитног рада
3.
Општинско
такмичење из биологије
4.
Обележавање
еколошких датума
5.
Разно
Реализација:
1.Чланови стручног већа
анализирали су
успех
ученика на крају трећег
класификационог периода.
Сваки чан већа изнео је
појединачно
анализу
успеха за одељења у којима
предаје. Предложено је да
се интензивира допунска
настава за ученике којима је
потребна додатна подршка.
2.Часови редовне наставе и
осталих облика образовноваспитног рада се реализују
према плану и евидентирају
у е-дневник. Настава се
изводи
непосредно
у
школи.
Појачана
је
реализација
припремне
наставе
за
полагање
завршног испита за ученике
осмог разреда.
3. Општинско такмичење
одржано је 10. 4.2022. у 14
часова. Учествовали су
ученици из ОШ „Миле
Дубљевић“ из Лајковца и
ОШ „Димитрије Туцовић“
из Јубучја.
Пети
разред Шести
разред Седми
разред Осми
разред Укупно
Број ученика који су
учествовали на школском
такмичењу
11
9
7
3
30
Број ученика који су се
пласирали на општинско
такмичење
3
3
3
3
12
Остварени резултати су:
ПЕТИ РАЗРЕД
Презиме
ученика
Име
ученика
Основна
школа
Општина/место
Презиме и име
наставника
Број
бодова Остварен пласман
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Марковић
Ана
Миле
Дубљевић
Лајковац
Пеладић Љиљана
87
Прво
место
Нешић Филип Миле
Дубљевић
Лајковац
Пеладић Љиљана
85
Прво
место
Биљић Стефан Миле
Дубљевић
Лајковац
Пеладић
Љиљана 83
Прво
место
Аничић Стефан Миле
Дубљевић
Лајковац
Јагодић
Александра
81
Друго место
Стојановић
Анастасија
Миле
Дубљевић
Лајковац
Радивојевић Јелена
80
Друго
место
Адамовић
Хелена
Миле
Дубљевић
Лајковац
Радивојевић Јелена
77
Треће
место
Пантелић
Милица
Миле
Дубљевић
Лајковац
Радивојевић Јелена
75
Треће
место
Јовановић
Михаило
Миле
Дубљевић
Лајковац
Пеладић Љиљана
74
Треће
место
Ђорђевић
Вељко
Димитрије
Туцовић
Јабучје
Милутиновић
Валентина
74
Треће место
Милошевић
Дијана
Димитрије
Туцовић
Јабучје
Милутиновић
Валентина
73
Треће место
Сандић Ђорђе Миле
Дубљевић
Лајковац
Пеладић Љиљана
68
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Миљанић
Андреа
Димитрије
Туцовић
Јабучје
Милутиновић
Валентина
ШЕСТИ РАЗРЕД
Презиме
ученика
Име
ученика
Основна
школа
Општина/место
Презиме и име
наставника
Број
бодова Остварен пласман
Брдарић Анђела Миле
Дубљевић
Лајковац
Јагодић
Александра
82
Прво место
Пажиновић
Ђурђија
Миле
Дубљевић
Лајковац
Јагодић
Александра
78
Прво место
Костић Наталија
Миле
Дубљевић
Лајковац
Радивојевић Јелена
66
Треће место
Радованчевић Лазар
Димитрије
Туцовић
Јабучје
Милутиновић
Валентина
63
Јеремић Александра
Миле
Дубљевић
Лајковац
Јагодић
Александра
61
Петровић
Лена
Миле
Дубљевић
Лајковац
Јагодић
Александра
61
Јевтић Ивона Миле
Дубљевић
Лајковац
Јагодић
Александра
58
Ђокић Маја
Миле
Дубљевић
Лајковац
Јагодић
Александра
57
Момировић
Магдалена
Миле
Дубљевић
Лајковац
Јагодић
Александра
54
Бајић Теодора Димитрије
Туцовић
Јабучје
Милутиновић
Валентина
-
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СЕДМИ РАЗРЕД
Презиме
ученика
Име
ученика
Основна
школа
Општина/место
Презиме и име
наставника
Број
бодова Остварен пласман
Симић Никола Миле
Дубљевић
Лајковац
Радивојевић Јелена
65
Прво
место
Мирковић
Милица
Миле
Дубљевић
Лајковац
Радивојевић Јелена
59
Друго
место
Живановић
Лука
Димитрије
Туцовић
Јабучје
Милутиновић
Валентина
57
Треће место
Ивановић
Сара
Миле
Дубљевић
Лајковац
Радивојевић Јелена
50
Пантелић
Теодора
Миле
Дубљевић
Лајковац
Јагодић
Александра
41
Бајић Јелена Димитрије
Туцовић
Јабучје
Милутиновић
Валентина
38
Марковић
Вукашин
Миле
Дубљевић
Лајковац
Радивојевић Јелена
32
Радановић
Ана
Миле
Дубљевић
Лајковац
Радивојевић Јелена
ОСМИ РАЗРЕД
Презиме
ученика
Име
ученика
Основна
школа
Општина/место
Презиме и име
наставника
Број
бодова Остварен пласман
Милосављевић Јована
Димитрије
Туцовић
Јабучје
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Милутиновић
Валентина
67
Прво место
Радовановић
Лука
Миле
Дубљевић
Лајковац
Пеладић Љиљана
50
Ивковић
Нина
Миле
Дубљевић
Лајковац
Пеладић Љиљана
37
Шарић Анастасија
Миле
Дубљевић
Лајковац
Пеладић Љиљана
На окружно такмичење, 7.
5. 2022.године пласирали су
се следећи ученици:
Име и презиме Разред и
одељење
Остварен
број
поена
Предметни
наставник
Марковић Ана 5-4
Лајковац
87
Љиљана
Пеладић
Нешић Филип 5-3
Лајковац
85
Љиљана
Пеладић
Биљић Стефан 5-4
Лајковац
83
Љиљана
Пеладић
Брдарић Анђела 6-3
Лајковац
82
Александра
Јагодић
Пажиновић Ђурђија
64
Лајковац
78
Александра
Јагодић
Костић Наталија 6-5
Боговађа
66
Јелена
Радивојевић
Симић Никола 7-4
Лајковац
65
Јелена
Радивојевић
Мирковић Милица
74
Лајковац
59
Јелена
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Радивојевић
Живановић
Лука
7.разред
Јабучје 57
Валентина
Милутиновић
Милосављевић
Јована
8.разред
Јабучје 67
Валентина
Милутиновић
Радовановић Лука
82 Лајковац
50
Љиљана
Пеладић
Ивковић Нина 8-4
Лајковац
37
Љиљана
Пеладић
Свим учесницима додељују
се похвалнице, а ученицима
који су остварили прво,
друго и треће место школа
домаћин додељује дипломе.
4. Светски дан планете
Земље 22.април обележен је
у
четвртак
21.4.2022.
године.
ЈЕДАНАЕСТА
РЕДОВНА СЕДНИЦА
СТРУЧНОГ ВЕЋА
БИОЛОГИЈЕ
школска 2021/22.година
Време: 19. мај 2022. год.
Присутни чланови:
Александра Јагодић, Јелена
Радивојевић, Љиљана
Пеладић, Јелена Срећковић
Дневни ред:
1.
Обележавање
еколошких датума
2.
Окружно
такмичење из биологије
3.
Текућа питања
Реализација:
1.
У четвртак
21.априла ученици 6-1 и 83 разреда, заједно са својим
наставницама биологије
Александром Јагодић и
Љиљаном Пеладић, као и
директорком школе
Биљаном Жујовић
пружили су свој допринос
реализацији акције
„Очистимо Колубару“ код
Јолића воденице у
Лајковцу. На тај начин
обележили смо 21.априлМеђународни дан планете
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Земље.
2.
Окружно
такмичење из биологије
одржано је 7. 5. 2022. у 13
часова у Првој основној
школи у Ваљеву.
Пети
разред Шести
разред Седми
разред Осми
разред Укупно
Број ученика који су
учествовали на окружном
такмичењу
7
3
2
0
12
Број ученика који су се
пласирали нарепубличко
такмичење
0
0
0
0
0
Остварени резултати су:
ПЕТИ РАЗРЕД
Презиме ученика
Име ученика
Основна школа
Општина/место
Презиме и име
наставника
Број
бодова Остварен пласман
Марковић
Ана
Миле Дубљевић
Лајковац
Пеладић Љиљана
76
Треће
место
Нешић Филип Миле
Дубљевић
Лајковац
Пеладић Љиљана
69
Биљић Стефан Миле
Дубљевић
Лајковац
Пеладић
Љиљана 73
Аничић Стефан Миле
Дубљевић
Лајковац
Јагодић
Александра
64
Стојановић
Анастасија
Миле Дубљевић
Лајковац
Радивојевић Јелена
Адамовић
Хелена
Миле Дубљевић
Лајковац
Радивојевић Јелена
66
Пантелић
Милица
Миле Дубљевић
Лајковац
Радивојевић Јелена
61
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Јовановић
Михаило
Миле Дубљевић
Лајковац
Пеладић Љиљана
77
Треће
место
ШЕСТИ РАЗРЕД
Презиме ученика
Име ученика
Основна школа
Општина/место
Презиме и име
наставника
Број
бодова Остварен пласман
Брдарић Анђела Миле
Дубљевић
Лајковац
Јагодић
Александра
84
Друго место
Пажиновић
Ђурђија
Миле Дубљевић
Лајковац
Јагодић
Александра
74
Костић Наталија
Миле Дубљевић
Лајковац
Радивојевић Јелена
76
Треће
место
СЕДМИ РАЗРЕД
Презиме ученика
Име ученика
Основна школа
Општина/место
Презиме и име
наставника
Број
бодова Остварен пласман
Симић Никола Миле
Дубљевић
Лајковац
Радивојевић Јелена
61
Мирковић
Милица
Миле Дубљевић
Лајковац
Радивојевић Јелена
52
3.
Наставница
Александра Јагодић је
заједно са колегама и
ученицима ИО Бајевац
учестовала у уређењу
школског дворишта
20.априла. Направили смо
кућице и хранилице за
птице, рециклирали дрвене
палете и гајбице у
гарнитуру за седење,
посадили цвеће и очистили
двориште. Сви ученици
старијих разреда активно
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су учествовали и дали
позитиван пример млађима
како би се и они у
будућности прикључили
еколошким акцијама.
10. 6. 2022.
ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ за
8.разеред
13. 6. 2022.
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
17. 6. 2022. Ванредно
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕодлука о учешћу школе у
пројекту „Учимо сви
заједно“
ДВАНАЕСТА РЕДОВНА
СЕДНИЦА СТРУЧНОГ
ВЕЋА БИОЛОГИЈЕ
школска 2021/22.година
Време: 23. јун 2022. год.
Присутни
чланови:
Александра
Јагодић,
Јелена
Радивојевић,
Љиљана Пеладић, Јелена
Срећковић
Дневни ред:
1.
Анализа
успеха
ученика на крају IV
класификационог
периода
2.
Реализација
редовне наставе и осталих
облика
образовноваспитног рада
3.
Разредни
и
поправни испити
4.
Пробни завршни
испит за ученике седмог
разреда
5.
Текућа питања
Реализација:
Реализација:
1.Чланови стручног већа
анализирали су
успех
ученика на крају четвртог
класификационог периода.
Сваки чан стручног већа
изнео
је
појединачно
анализу успеха за одељења
у
којима
предаје.
Неоцењени ученици: Кевин
Митровић 5/1, Франко
Митровић
6/1,
Огњен
Омеровић 6/2, Леонардо
Јовановић 6/3, Анастасија
Митровић 6/3, Раде Антић
6/4,Андријана Антић 6/4.
Ученици са недовољним
оценама из биологије:
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Никола Митровић 5-4 и
Брендо Радосављевић 5-4.
2.Часови редовне наставе и
осталих облика образовноваспитног
рада
су
реализовани према плану и
евидентирани у е-дневник.
Током другог полугодишта
Јелена
Радивојевић
реализовала је 9 часова
додатне,
10
часова
допунске и 13 часова
припремне
наставе.
Александра
Јагодић
реализовала је 7 часова
додатне,
12
часова
допунске
и
22
часа
припремне наставе.Љиљана
Пеладић реализовала је 5
часова додатне, 74 часа
допунске
и
54
часа
припремне наставе.
3. Разредни испити за
ученике осмог разреда били
су 20.и 21. јуна. Испитивач
је Љиљана Пеладић, а
чланови
комисије
Александра
Јагодић
и
одељењске старшине 8/2 и
8/4. Разредни и поправни
испити за ученике 5, 6 и
7.разреда
биће
организовани
према
распореду који
објави
управа школе.
4. Годишње тестирање на
крају 7. разреда (биологија)
ученици су радили у среду
15. јуна 2022. За годишњи
тест из биологије пријавило
се укупно 61 ученик, док се
на тестирање појавило 58
ученика. 1 ученица радила
је тест према ИОП-у 2, и
оставарила је . На тесту је
било 20 питања, од тога је
било 9 питања на основном
нивоу, 7 питања средњег
нивоа и 4 питања напредног
нивоа. Приказ постигнућа
ученика на годишњем тесту
са детаљном анализом
достављен је управи школе.
Стручни актив биологије
приступиће изради плана за
реализацију
припремне
наставе у осмом разреду
2022/23. школске године, са
посебним освртом на развој
стратегија да се савладају
области које су се у
годишњем тестирању 7.
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разреда
показале
као
најтеже ученицима. Сматра
се да је један од фактора
који је допринео лошим
резултатима он лајн настава
коју
су
ученици
периодично похађали од 5.
до 7. разреда.
5. Наставнице биологије
континуирано се стручно
усавршавају.
Свака
чланица стручног већа
кратко је упознала остале са
семинарима/вебинарима
којима је присуствовала
током ове школске године.
Договорено је да се
појединачни извештаји о
стручном
усавршавању
доставе
табеларно
помоћнику
директора
Верици Адамовић Тешић
до краја јуна.
Јелена Радивојевић прошла
је обуке: Развој кључних
компетенција
за
целодневно
учење
и
општих међупредметних
компетенција, септембар
2021;
SELFIE2021/2022
session 1, септембар 2021;
Презентација
уџбеника
биологије
за
8.разред
основне
школе,
децембар2021; Дигитално
образовање 2022, април
2022;
Премошћавање
дигиталног јаза (у току).
Александра Јагодић током
јуна учествовала је у обуци
"Наставници као носиоци
квалитетног образовања за
сву децу"-тренинг модул 1.
На педагошком колегијуму
одржаном
20.јуна
у
школском
амфитеатру
обавештени смо да ће од
школске 2022/2023.године
ученици имати изборне
слободне
наставне
активности
Сачувајмо
планету у петом разреду и
Моја животна средина у
седмом разреду.
Завршни
испит
–
комбиновани
тест
за
ученике осмог разреда биће
реализован у среду 29.јуна.
Сви чланови стручног већа
биологије пријављени су и
прошли су обуку за
прегледаче. Они ће према
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распореду и решењима
директора учествовати у
прегледању задатака из
биологије.
24. 6. 2022.
ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ
29.6.2022. Завршни испит
за ученике осмог разредакомбиновани тест
29.
6.
2022.
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ НАСТАВНИКА ФИЗИКЕ
Стручно веће физике чине наставници: Милошевић Драган и Марина Живковић.
Наставу у школској 2021/2022години изводе по распореду:
Према утврђеном плану за 2021/21022.годину урађено је:
израђени су планови свих облика наставе, годишњих и оперативнихмесечних и достављени школи благовремено
одржани су планирани број часова редовне,допунске и додатне наставе
(редовне наставе по планираних 40-42 часова у сваком одељењу)
израђени, прегледани и анализирани иницијални тестови за по три
одељења по разреду.
Настава се одражава по учионицама а не у кабинету физике.
Ученици су ишли цело полугодиште у другу смену.
.
анализе успеха ученика извршена је два пута, за први класификациони
период и на крају првог полугодишта. Констатован је бољи успех на крају полугодишта.
прате се све новине у настави и научним достигнућима.
Евиденције о свим облицима наставе воде се благовремено у одговарајућим
књигама-дневницима.
Коришћење постојећих наставних средстава је један од сталних задатака рада овог већа и
тежње да се набави још нових.
О одржаним састанцима (4 у првом полугодишту) и активностима воде се записници и
забелешке како би извештаји о истима били потпунији.
Стручно веће за физику Милошевић Драган
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИКА МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ ЗА
ШКОЛСКУ 2021/2022.ГОДИНУ
Подносилац извештаја: Стручно веће наставника музичке културе
Одговорно лице: Владимир Адамовић
(председник, руководилац,координатор..)
Остали чланови тима: име, презиме, радно место: Невена Савић наставник музичке културе
Циљеви рада (укратко): Стручно веће наставника музичке културе, кроз планиране садржаје уводи ученике у
разумевање музичке уметности и њених вредности и стицању компетенција. Непосредном учешћу у приредбама,
манифестацијама, ученицима се пружа могућност да покажу своје таленте.

Садржај рада (следити годишњи план

Области рада

Реализовани
садржаји

Планирање и
програмирање
рада стручног
већа

Израда и усвајање
плана рада стручних
већа

рада)

Садржаји
рада који
нису
планирани а
урађени су
током
школске
године

Исходи/
показатељи
успешности
(шта је
постигнуто и
шта доказује
успешност)

Оцена
успешности од
стране тима
или особе
задужене за
евалуацију

План рада
стручног већа
је усвојен на
почетку
школске
године

Због
епидемиолошке
ситуације план
није у
потпуности
реализован

Није
реализовано

Стручно
хоризонтално
усавршавање

Реализовање наставе
Музичке културе у
четвртим разредима

Организовање и
анализа угледних и
огледних часова

Владимир Адамовић

Часови нису
реализовани

Наставници
Музичке
културе су
одржали
часове у
четвртом
разреду и
упознали се са
будућим
ученицима 5.
р.

Већина ученика
четвртог разреда
је упозната са
наставницима,
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Ученичка
такмичења и
додатни рад

Учешће на смотрама,
манифестацијама,
пројектима
Дан школе; Савиндан

Слободне наставне
активности хор и
оркестар од петог до
осмог разреда
Праћење и
анализа
ученичких
постигнућа

Због
епидемиолошке
ситуације
изазване
вирусом
COVID-19 није
било већег
окупљања
наставника и
ученика у школи
поводом
прославе Дана
школе и
Савиндана.
Музичке тачке
изведене су
певањем и
свирањем.

Музичко
извођење са
више извођача
за Савиндан и
Дан школе

Због епидемије
изазване вирусом
COVID-19
ученици нису
учествовали на
свим
манифестацијама
у школи

Успостављање
педагошке евиденције о
ученицима

Планирање и
програмирање
рада стручног
већа за време
одржавања
наставе на
даљину

Настава се одвијала
према првом моделу
рада- непосредна
настава, уз
поштовање
епидемилолшких
мера

Ученици су
вредни и
активни, радо
извршавају
своје обавезе.
121

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СНА - Хор и оркестар – Владимир Адамовић,
школска 2021/2022.
1.
РЕАЛИЗАЦИЈА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
А) Одељења у којима је наставник реализовао наставу:
V4, V5, V6, VI4, VI5, VIII6
Б) Број одржаних часова
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Одељење
V4
V5
V6
VI4
VI5
VIII6

Број одржаних часова
Редовненаставе
36
36
36
36
36
36

В ) Разлози због којих Школски програм и Годишњи план рада наставника није у потпуности
реализован:
Школски план и програм је регулисан у складу са препорукама Министарства. Све наставне јединице и
у првом и у другом полугодишту су успешно реализоване. Када су поједина одељења, због ситуације са
пандемијом прешла на онлајн наставу, настава је реализована путем Viber групе. Ученици су садржаје
извели на приредбама за Дан школе и Дан Св. Саве.
2.

РАД СА УЧЕНИЦИМА КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА
Број урађених индивидуалних прилагођавања/
Број ученика који су радили по ИОП 1 плану/
Број ученика који су радили по ИОП 2 плану/
Број ученика који су радили по ИОП 3 плану/

3.
УСПЕХ УЧЕНИКА
А) Успех на крају школске године
Одељење
Просечна
оцена
V4
Истиче се
V5
Истиче се
VIII6
Истиче се
4.

Одељење
VI4
VI5

Просечна
оцена
Истиче се
Истиче се

РАД СА РОДИТЕЉИМА
Број одржаних родитељских састанака:
/
Број индивидуалних састанака са родитељима: 0
Број родитеља који су позвани на разговор:
0
Број одржаних активности у којима су учествовали родитељи:

0
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Предметни наставник: Владимир Адамовић
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ ЗА
ШКОЛСКУ 2021. – 2022. ГОДИНУ.
Стручно веће чине наставници ликовне културе:
1.
Милоје Митровић
2.
Јасмина Митровић
Циљеви рада(укратко) Циљ васпитно образовног рада у настави ликовне културе јесте да подстиче и развија
учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог
наставног предмета.
Одговорно лице: Милоје Митровић (5 – 1 , 5-2, 5-3, 5 -4, 6 -1, 6 -2, 6 -3, 6-4, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4)
ИО Боговађа и Бајевац: Јасмина Митровић: (5-5 ,6-5, 7-5, 8-5 , 5-6, 6-6, 7-6, 8-6,)
Месец реализације

Активност

СЕПТЕМБАР

Ликовна култура,
цртање, сликање и
вајање и ликовна
секција
Организационо –
технички послови
Формирано је стручно
веће ликовне културе
Дневни ред:
Конституисање
стручног већа ликовне
културе , подела
задужења, избор
руководства.
Одговорно лице.
Милоје Митрович и
члан Јасмина
Митровић.

РЕДОВНА НАСТАВА

Кључни појмови
различитих области 5.
6. 7. и 8. разреда као
што су увод у програм
ликовне културе,
(историју уметности,
боју и композицију, су
међусобно чврсто
повезани и чине
конструкцију, основу
за развијање програма.
Централни појам је
простор јер се све што
видимо и доживљавамо
налази у простору из
овог појма изведени су
и остали кључни
појмови, облик линија
боја текстура и
светлина.

Садржај активности
(укратко)
Прва седница стручног
већа ликовне културе
Дневни ред:
Конструисање
стручног већа ликовне
културе, подела
задужења, избор
руководства (Милоје
Митровић и Јасмина
Митровић)
Анализа глобалних и
оперативних планова за
школску 2021. – 2022.
годину.
Анализа рада:
Предлог расподеле
одељења за предмет
цртањем сликање и
вајањеи ликовну
секцију и предмет за
израду плана истих.
С обзиром да се
налазимо у вандредној
ситуацији може доћи
до померања плана
услед убацивања рада
на даљину.

Носиоци (и сарадници
на) активности
Стручно веће Ликовне
културе
Одговорно лице
Милоје Митровић и
члан Јасмина
Митровић
Сарадници у реализији
плана: Директор,
помоћник директора,
стручна служба,
руководиоци других
стручних већа и актива
и кординатори
стручних тимова.
Сарадња са локалном
самоуоравом, Дом
Здравља Лајковац и
Културни Центар Хаџи
Рувим.

Друга седница
стручног већа Ликовне
културе
Дневни ред:
Прикупљање ликовних
експоната од стране
ученика и наставника у
декоративну сврху у
холу школе. Како у
централној тако и у ИО
Боговађа и Бајевац.
Уређење кабинета
ликовне културе
Анализа задужења
према листама и
расподела одељења за
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Понављање истих
кључних појмова из
разреда у разред не
подразумева
понавњање истих
садржаја и активности.
У сваком разреду
кључни појмови се
разматрају из другог
угла и надограђују
новим појмовима и под
појмовима. У програму
су назначени кључни
појмови који се
нарочито надограђују у
датом разреду.

предмет цртање,
сликање и вајање и
ликовну секцију
Анализа оперативних и
глобалних планова за 5.
6. 7. и. 8. Разред из
предмета ликовна
култура
Поставка ликовне
изложбе на паноима у
холу
На одељенском већу је
констатовано да је
стручно веће доставило
сву потребну
документацију
Као и да је уписана у
ЕС – дневник сва
потребна
документација
(годишњи број часова
по разредима и
уџбеници за рад)
АКТИВНОСТИ
НАСТАВНИКА
Креира и осмишљава
наставу и учење
САДРЖАЈ
АКТИВНОСТИ
Анализа глобалнбих и
оперативних планова за
школску 2021. – 2022.
годину
Израђен је део Анекса
Школског програма за
5. 6. 7. И 8. разред за
предмет Ликовна
култура.
1.
Усвајањем
учењем тако што ће
ученицима бити
омогућено да стичу
знања из области за 5.
разред ритма, 6. разред
боје 7. разред простор
и композиција и 8.
разред композиција
(Наставни садржаји
који се односе на
савладавање ликовног
језика и упознавање
садржаја ликовне
културе, познавање
ритма у природи и
уметности, упознавање
са бојом, са историјом
уметности и уопште
културном баштином
код нас и у свету.
Задаци мотивациони
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РЕДОВНА НАСТАВА

ЦРТАЊЕ СЛИКАЊЕ
И ВАЈАЊЕ

21. 09. 2021.
СЕМИНАР

садржаји треба да буду
тако осмишљени да
подстичу ученика на
учење и стварање а
атмосвера
непосредности, лакоће
и спонтаности
ученицима значи
пострек за практичан
рад (активност)
Наставник треба да се
са ученицима договори
о времену за
реализацију задатака и
похвали напредак
ученика и уздржи се
критиковања радова
или истицања
успешних радова
Ученици од 5. до 8.
разреда самостално
истражују изражајне
могућности материјала
и техника које су
упознали у првом
циклусу
Улога наставника је да
помаже саветима и да
подстиче ученике на
експериментисање као
и да покаже додатне
технике уколико
процени да су важне за
стицање предметних
компетенција или
корисне за свакодневни
живот.
Ова изборна настава
такође омогућава и
подстиче развој
учениковог спонтаног
и креативног мишљења
у области ликовне
културе
Развија већу
осетљивост за визуелно
памћење и повезивање
опажених информација
као основе увођења у
креативно визуелно
мишљење.
Омогућава разумевање
и повезивање
емоционалног става
према ликовној
уметности као и
различитих подручија
уметности.
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Обука за запослене –
породично насиље дана
21. 09. 2021.
Признаје се 16. бодова
за остварено стручно
усавршавање
ЧУВАМ ТЕ
Милоје Митровић
Обука за запослене –
Стратегије у раду са
ученицима који
показују проблеме у
понашању дана 21. 09.
2021.
Признаје се 16. бодова
за остварено стручно
усавршавање
ЧУВАМ ТЕ
Милоје Митровић
ОКТОБАР

РЕДОВНА НАСТАВА

АКТИВНОСТ
НАСТАВНИКА
Креира и осмишљава
наставу и учење
На почетку сваког
месеца израђени су
оперативни планови у
складу са препорукама
школског програма и
годишњег плана рад
ашколе. Сачињени у
складу са прописима

КОНКУРСИ
ТАКМИЧЕЊА И
НАГРАДЕ УЧЕНИКА

Сви планови израђени
су према плановима и
програмима наставе и
учења за 2021. – 2022.
школску годину
У складу са Стручним
упуством Завода за
унапређење образовање
и васпитање

6. и 7. октобар
Манифестација ,,Дечија
недеља“ ученици од 5.
до 8. разреда
реализовали су
заједнички плакат под
називом ,,дете је дете
да га волите и
разумете“.
30. октобар
Остварена је сарадња
са ПП службом по
питању едукативног
програма.
Регионални конкурс
Институт за јавно
здравље ,,Др Милан
Јовановић Батут“
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Центар за промоцију
здравља
Мрежа института
завода за јавно здравље
у Републици Србији.
Регионални конкурс за
избор најбољих
ликовних радова на
тему.
,,Промоција здравља,
бирам паметније,
храним се здравије
2021.- 2022.
Ученици ОШ ,,Миле
Дубљевић“ Лајковац су
добили све награде у
конкуренцији од петог
до осмог разреда.
1.
Место:
Ђурђија Пажиновић 64
2.
Место: Момир
Лончар 6 -2
3.
Место: Огњен
Матовић 6 -3
Специјалне награде
Александра Јеремић 6 4
Ивона Јевтић 6 -4
Теодора Милијановић
7-4
,,Промоција здравља,
чувам своје зубе,
поносим се осмехом“
2021. – 2022.
Ученици ОШ ,,Миле
Дубљевић“ Лајковац су
добили све награде у
конкуренцији од петог
до осмог разреда.
1.
Место Милица
Марковић 6 -4
2.
Место: Огњен
Ивановић 6-3
Специјална награда
Николина Пантић 8-3
,,Промоција здравља
Дојење је поклон за цео
живот „ 2021. – 2022.
Ученици ОШ ,,Миле
Дубљевић“ Лајковац су
добили све награде у
конкуренцији од петог
до осмог разреда.
1.
Место: Данило
Пажиновић 7-1
2.
Место: Анита
Продановић 7-2
3.
Место: Лука
Јовановић 5-2
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3.
Место Сергеј
Велимировић 5- 4
Органзацију
регионалног конкурса
обавио је Одсек за
промоцију здравња
ЗЗЈЗ Ваљево.
Културни Центар
Крушевац
Мастер Калс радионице
карикатура и стрип
Предавач професор:
Драгутин Вукелић
Професор Ликовне
културе: Милоје
Митровић са ђацима
који су прошли
конкуренцији обавили
су учешће на Мастер
Класу радионицама.
За превоз ученика уз
писмено одобрење
старатеља морао је
лично да се потруди
професор Милоје
Митровић.
Захвалнице Културног
Центра Крушевац за
младе до 18. Година.
Добили су ученици,
школа и профеор.
Невена Миливојевић 63
Дуња Милошевић 6 -3
Марко Живановић 5- 2

СЕМИНАР 30. 10.
2021.- 31. 10. 2021.

Емоционални аспекти
мотивације за школско
учење 16. бодова
Милоје Митровић
Јасмина Митровић
НОВЕМБАР

РЕДОВНА НАСТАВА

Часови редовне наставе
реализују се у
потпуности према
измењеном Плану
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наставе и учења и
календару рада
ЦРТАЊЕ СЛИКАЊЕ
ВАЈАЊЕ

Часовима изборног
предмета Цртање
сликање и вајање
обухваћена су сва
одељења која су и
планирана

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА
Секције су успешно
радиле у скалду са
свим упуствима који су
дати правилником као
и путем наставе на
даљину.
ДЕЦЕМБАР
РЕДОВНА НАСТАВА

ЦРТАЊЕ СЛИКАЊЕ
ВАЈАЊЕ

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА

КОНКУРСИ
ТАКМИЧЕЊА И
НАГРАДЕ УЧЕНИКА

Израђен је критеријум
оцењивања (чланови
стручног већа, израђен
је извештај о раду
стручног већа за прво
полугодиште школске
2021. – 2022. године
(јануар)
Такође извршена је
самоевалуација рада
пред крај првог
полугодишта.

Оцена је да су
планиране активности
реализоване у потрбној
и задовољавајућој мери
Осим оних који нису
реализоване из
објективних разлога на
које наставник није
могао да утиче

У континуитету
наставници и ученици
у складу са наствном
области коју обрађују
од 5. до 8. разреда,
праве изложбу
ликовних радова на
паноима у холу школе.
Такође и часови
ликовне секције
држани су редовно
ученицима који
показују интересовање
и жељу за додатним
радом ван редовне
наставе.

Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја
Центар за ликовно
васпитање деце и
омладине и стрип вести
34. Изложба ауторског
стрипа ученика
Републике Србије
04. 12. 2021. Године
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Жири за избор за
излагање:
Златко Милинковић,
Стрип вести, Нови Сад
Александар Ботић,
Вандредни професор
Академије Уметности,
Нови Сад
Јелена Тишма, стручни
сарадник за ликовно
ПУ ,,Радосно
детињство“, Нови Сад
Мр Ева Феди,
Професор Ликовне
Културе, Нови Сад
Љубица Танкосић,
директор Центра за
ликовно васпитање,
Нови Сад
Од преко хиљаду
радова пристиглих на
конкурс, међу сто
узложених радова за
излагање селектовани
су радови седам
ученика ОШ ,,Миле
Дубљевић“ Лајковац
1.
Лука Ранковић
5- 1
2.
Огњен
Јоксимовић 5-2
3.
Марко
Живановић 5-2
4.
Ива
Радовановић 5- 3
5.
Матеја
Радованоћ 6 -1
6.
Анђела
Брдарић 6- 3
7.
Андреа
Вујичић 7-3
Ментор професор
ликовне културе
Милоје Митровић
Изложба је отворена
18. 12. 2021. у 12.
часова.
Новосадском дечијем
културном центру
Радничка 20. (1. Спрат)
Нови Сад.
ЈАНУАР
РЕДОВНА НАСТАВА

У окввиру наставних
активности ликовне
културе:
Наставник ликовне
културе је организовао
ђачку изложбу у
школском холу
поводом школске славе
Св. Сава. У оквиру
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ЦРТАЊЕ СЛИКАЊЕ
ВАЈАЊЕ
ЛИКОВНА СЕКЦИЈА

прославе школске
славе додељене су
награде књигом
награђеним ученицима
за ликовне радове.
Такође и у ИО
Боговађа и Бајевац
реализована је изложба
ликовних радова
поводом школске славе
Св. Сава.
Евалуација рада
ученика континуирано
праћени анализирани и
евалуирани практчни
радови усмени
одговори и писмени 15.
Минутни тестови као и
активности и напредак
ученика на часовима
где је све успешно
вођено у педагошку
свеску наставника и у
ЕС – дневник.
Унапређивање ученика
и постигнућа ученика
као и старање о
усвајању трајних и
применљивих знања и
развоју компетенција.
Прилагођавање
стицања знања и
оцењивања ученицима
са тешкоћама у учењу и
развоју.

КОНКУРСИ
ТАКМИЧЕЊА И
НАГРАДЕ УЧЕНИКА
Центар за промоцију
здравља Србије ,,Др.
Милан Јовановић
Батут“
,,Бирам паметније,
храним се здравије“
Републички конкурс
Радове је оцењивао
жири у саставу
1.
Мр.сц.
Надежда Николић,
биолог
2.
Татјана
Шљивар, дипл.
Историчар Уметности
3.
Др. Сц. Мед.
Катарина Боричић,
спец. Социјалне
медицине
4.
Др Миријана
Тошић. Спец.
Социјалне медицине
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5.
Марија
Вукотић дипломирани
психолог из промоције
здравља
Ученици ОШ ,,Миле
Дубљевић Лајковац
освојили су
1.
место
Александра Јеремић 64
2.
место Ивона
Јевтић 6-4
Похвала: Огњен
Матовић 6-3
,,Чувам своје зубе,
поносим се осмехом“
Републички конкурс
Обележавање 31.
недеље здравих уста и
зуба
Радове је оцењивао
жири у саставу
1.
Татјана
Шљивар, дипл.
историчар уметности
2.
Прим. Др.
Биљана Килибарда,
шеф канцеларије за
превенцију пушења
3.
Др Миријана
Богуновић спец.
Социјалне медицине
4.
Мр. Сц.
Надежда Николић,
биолог
Циљ конкурса је да
кроз избор и промоцију
најбољих дечијих
радова постакне
здраственоваспитни
рад који прате израду
радова
биће коришћени за
израду здраствено
васпитног материјала у
циљу континуиране
промоције здравља
уста и зуба међу
општом популацијом.
,,Дојење је поклон за
цео живот“
Републички конкурс
Радове је оцењивао
жири у саставу:
1- Др. Сц. Мед.
Јелена Гудељ Ракић.
спец. хигјене
2.
ВМЦ Зорка
Зеба дипл. економиста
– менаџер у здраству
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3.
Др. Сц. Мед.
Катарина Боричић,
спец. социјалне
медицине
4.
Марије
Вуковић, дипл.
психолог
5.
Др. Миријана
Тошић, спец. социјалне
медицине
1.
Место Данило
Пажиновић 7- 1
ФЕБРУАР

РЕДОВНА НАСТАВА

АКТИВНОСТИ
У оквиру дана
државности (Сретење)
одржано је кратко
предавање о овом
значајном историјском
догађају а тематика је
била везана практичног
рада за тај датум где су
најбољи радови
ученика били изложени
на ликовном паноу
школе.
Дневни ред анализа
досадашњег рада
редовне изборне и
слободне активности
ликовне културе као и
онлајн наставе.
Сумирање постигнућа
ученика констатујући
да је настава у првом
полугодишту успешно
приведена крају колико
су услови за то
дозвољавали с обзиром
на епидемиолошку
ситуацију у земљи и
ако се мора признати
да је све то оставило
трага у квалитету
наставе.
Оцене су изведен и
закључене према
донекле измењеом
Правилнику, мада ипак
се може констатовати
да су сви предвиђени
садржаји за овај период
и остварени.
Актив ликовне културе
је на основу
планираног и
оствареног плана и
програма у првом
полугодишту
задовољан резултатима
рада.
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ЦРТАЊЕ СЛИКАЊЕ
ВАЈАЊЕ
ЛИКОВНА СЕКЦИЈА

16. 02. 2022.
СЕМИНАР

МАРТ

РЕДОВНА НАСТАВА

ЦРТАЊЕ СЛИКАЊЕ
И ВАЈАЊЕ
ЛИКОВНА СЕКЦИЈА
АПРИЛ

РЕДОВНА НАСТАВА

Прикупљање ликовних
експоната од стране
наставника и ученика у
декоративну сврху у
холу школе.
С тим што су ученици
у ИО Боговађа са
наставницом
прикупили занимљиве
дрвене комаде из шуме
и саставили у
апстрактне скулптуре
које су обојили и
украсили полицу
специјално намењену
за ликовне експонате.

Улога установа
образовања и
васпитања у борби
против трговине
људима
Признаје се 16. Бодова
за остварено стручно
усавршавање
Милоје Митровић
8.
МАРТ
Изложба ликовних
радова поводом ,,Дана
жена“ како у
Централној школи тако
и ИО Боговађа и
Бајевац.
Анализа реализације
наставног плана и
програма и утврђивање
мера за његово
побољшање.
Настава се редовно
одвија по устаљеном
плану и програму како
је и планирано.
У оквиру редовних
наставних активности
остварена је сарадња са
локалном самоуправом
Васкршња изложба
радова ОШ ,,Миле
Дубљевић“ Лајковац
Културни Центар
,,Хаџи Рувим“
Организација
Милоје Митровић –
академски сликар и
педагог
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Александра Танић –
историчар уметности
Торан Панић –
реализатор програма
Милутин Ранковић –
Директор Културног
Центра
13. 04. 2022. год.
Отварање у 18. Часова
Изложба је била
отворена до 20. 04.
2022.
Редовна настава
ликовне културе се
одвија по планираном
плану и распореду.
КОНКУРСИ
ТАКМИЧЕЊА И
НАГРАДЕ УЧЕНИКА

Културни Центар
Крушевац
30. Међународни
конкурс фестивала
хумора и сатире
,,Златна Кациге“2022.
Жири:
Александар
Стојадиновић
(председник)
Саша Милетић (члан)
Бранислав
Констадиновић (члан)
Ученици ОШ ,,Миле
Дубљевић“ Лајковац
Добили су специјалне
награде:
Сава Радовановић 7-4
Марина Павловић 7 -3
Жири за изложбу је
одабрао 17. Радова
ученика ОШ ,,Миле
Дубљевић“ Лајковац
21. Међународни
ликовни конкурс ,,Деца
воле чудне
приче...авантуре и
јунаке из књиге“
Поводом 11. година од
рођења Душка
Радовића 2022. године
Ниш
Ликовне радове
одабрао жири који је
задесио у саставу.
1.
Слободан
Радојковић професор
Факултета Уметности
Универзитета у Нишу
2.
Др Зоран
Костић Чачански,
писац и ликовни
уредник
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3.
Љубиша
Николић, дипл
библиотекар Народне
библиотеке ,,Стеван
Сремац“ Ниш
Свечана додела награда
одржала се у петак 15.
Априла 2022. године у
народној библиотеци
,,Стеван Сремац“ Ниш
1.
Место Сара
Милић 7- 1
2.
Место Филип
Лацмановић 7-3
2.
Место Никола
Миливојевић 8-3
3.
Место Андреја
Вујичић 7-3
3.
Николина
Пантић 8-3
Похвала – Марко
Живановић 5-2
Дечија школа стрипа
Лајковац
Ретроспективна
изложба најуспелијих и
награђиваних радова
школе 2021. – 2022.
Аутор изложбе проф.
Милоје Митровић

ЦРТАЊЕ СЛИКАЊЕ
И ВАЈАЊЕ
ЛИКОВНА СЕКЦИЈА

Планиране активности
су реализоване у
потребној и
задовољавајућој мери.

МАЈ
РЕДОВНА НАСТАВА

У зависности од
интересовања ученика
и њихових могућности
код различитих метода
рада наставник
прилагођава сваку
методу индивидуално
да би се извукао
максимум код ученика.

ЦРТАЊЕ СЛИКАЊЕ
И ВАЈАЊЕ И
ЛИКОВНА СЕКЦИЈА

Неуједначен развој
дечијих ликовних
способности,
индивидуалне разлике
међу ученицима,
специфичност
стваралаштва као
субјективног
емоционалног односа
и наставникову
потребу за одређеним
индивидуалним радом
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ЈУН

РЕДОВНА НАСТАВА

са појединим
ученицима треба да зна
шта тачно како и на
који начин треба
деловати на сваког
ученика посебно.
Наставник примењује
одговарајућа
дидактичко методичка
решења на часу.
Реализација наставе У
свим одељенима
одржани су планирани
часови редовне наставе
према измењеном
плану наставе и учења
због промене календара
рада (септембар 2021. –
јун 2022. )
Одржано је редовних
часова 178
Цртање сликање и
вајање: 34
Ликовна секција: 250
ИО Боговађа и Бајевац
Редовна настава: 356
Цртање сликање и
вајање: 80.
С обзиром на
чињеницу да су
ученици са успехом
завршили школску
годину (они који су
похађали наставу)
Процена је да је
настава испунила
очекивања.
Учешће ученика на
такмичењима и успеси
који су постигли
сведоче о успешности
одржаних часова.
Бројне награде који су
ученици освојили на
конкурсима и
различитим облицима
такмичењима као и
признања и захвалнице
наставнику Милоју
Митровићу али и
школи говоре о
успешном раду
Ликовне секције али и
редовне наставе
Ликовне културе као и
изборне наставе
Цртање сликање и
вајање.
Због епидемиолшке
часове нису
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ПРОМОЦИЈА
ДЕЧИЈЕГ
СТВАРАЛАШТВА У
ОКВИРУ ЛИКОВНЕ
СЕКЦИЈЕ НАЈБОЉИХ
ДЕЧИЈИХ РАДОВА
2021. – 2022.
Аутор професор
Милоје Митровић

реализовани сви часови
Ликовне културе у 4.
Разреду. Реализовани
су у ИО одељенима
Боговађа и Бајевац.

,,ГАЛЕРИЈА СКЦ
Нови Београд“
9
јун – 4. јул
2022.

СЕМИНАР 3. 6. 2022.

ЈУЛ

СЕМИНАР 28. 07.
2022.

28. 07. 2022.

28. 07. 2022.

28. 07. 2022.

Наставници као
носиоци квалитетног
образовања за сву децу
Милоје Митровић
Oбука за запослене Безбедно коришћење
дигиталне технологије
– превенција
дигиталног насиља“
16 бодова за остварено
стручно усавршавање
ЧУВАМ ТЕ
Милоје Митровић
Oбука за запослене Безбедно коришћење
дигиталне технологије
– превенција
дигиталног насиља“
16 бодова за остварено
стручно усавршавање
ЧУВАМ ТЕ
Јасмина Митровић
Oбука за запослене ,,Стратегије у раду са
ученицима који
показују проблеме са
понашањем“
16 бодова за остварено
стручно усавршавање
ЧУВАМ ТЕ
Јасмина Митровић
Oбука за запослене ,,Заштита деце са
сметњама у развоју у
случајевима
занемаривања и
дискриминације ,
злостављања и насиља“
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16 бодова за остварено
стручно усавршавање
ЧУВАМ ТЕ
Јасмина Митровић
28. 07. 2022.
Обука за запослене
Улога установа
образовања и
васпитања у борби
против трговине
људима
16 бодова за остварено
стручно усавршавање
ЧУВАМ ТЕ
Јасмина Митровић
Обука за запослене
Улога установа
образовања и
васпитања у борби
против трговине
људима
16 бодова за остварено
стручно усавршавање
ЧУВАМ ТЕ
Милоје Митровић

АВГУСТ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ О РАДУСТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ФИЗИЧКО
ВАСПИТАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.ГОДИНУ
Подносилац извештаја: Стручно веће физичког васпитања
(Веће,актив,тим, наставник, сарадник итд)
Одговорно лице: Ђукић Александар
(председник, руководилац,координатор..)
Остали чланови тима: Марко Ивковић,Данијела Гајић, Соња Радојичић
Циљеви рада (укратко): ) задовољење ученика за кретањем, подстицање физичког развоја,очување здравља,
стварање навика код ученика да се физичко вежбање угради у свакодневни живот, развијање културе неопходне
за очување здравља

Реализовани садржаји:
Редовна настава 5-6 разред физичко и здравствено васпитање и обаветне физичке активности
=108 часа реализовано
Редовна настава 7 разредафизичко и здравствено васпитање– 108 часова реализовано
Редовна настава 8 разред физичко васпитање -102 часова реализовано

36+72
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ДНЕВНИК ОСТАЛИХ ОБЛИКА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
Дечаци –фудбал, Девојчице- одбојка
СВЕСКА ЕВИДЕНЦИЈЕ- OБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ
Секције од 7 до 8 разреда –није реализовано због неповољне епидемиолошке ситуације
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ састајало се 6 пута , а по потреби и више пута у
зависности од потреба школе-----------РЕАЛИЗОВАНО---------- СВЕСКА ЕВИДЕНТИРАЊА
СТРУЧНОГ ВЕЋА
Часови физичког и здравственог васпитања, обавезних физичких активностису у потпуности
релизовани- у првом и другом полугодишту. Спортско такмичење у фудбалу је одржано Мионици
14.03.2022 год -Окружно такмичење-освојено 2 место.Спортско такмичење атлетика -међуокружно
такмичење 2 место.Окружно такмичење из пливања одржано је у спортском центру Лајковац
22.11.2021.године
ученика Основне школе „Миле Дубљевић“ се пласирало на републичко такмичење -Петра Пипер,Бојана
Марковић освојено 2 место.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ВЕРСКЕ НАСТАВЕ
У току школске 2021/2022 године по плану и програму реализовани су сви часови верске
наставе,како у централној ОШ “ Mиле Дубљевић” тако и у њеним издвојеним одељењима.
У издвојеним одељењима,у месецу септембру,свештеници СПЦ одржали су молебан за срећан
почетак школске године,уз поштовање епидемиолошких мера.
У месецу децембру,ученици су са наставницом српског језика и вероучитељима организовали су
припреме за приредбе поводом предстојећих празника (Божића и Свтог Саве).
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

Одржан молебан у цркви у
Лајковцу и у ИО школе

септембар

Вероучитељи и свештеници

Посета храма у Лајковцу и
манастира у Боговађи

новембар

Уређење Божићног кутка

децембар

Вероучитељи: Никола
Николић,Владимир Јокић, Весна
Нинковић,Маријана Додовић и
Марко Филиповић
Вероучитељи: Никола
Николић,Владимир Јокић

Припреме поводом школске
славе Свети Сава

јануар

Васкршња радионица

април

Вероучитељи: Никола
Николић,Владимир Јокић , Весна
Нинковић
Вероучитељи: Никола
Николић,Владимир Јокић

Руководилац актива: Никола Николић
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА
ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
Одговорно лице: Милош Милијановић
Наставу из предмета Информатика и рачунарство у другом полугодишту школске 2021/2022.годинеизводили су
наставници:
Милош Милијановић - V, VI, VII и VIII разред у матичној школи и издвојенoм одељењу Боговађа.
Милица Јовичић - V, VI, VII и VIII разред у издвојеном одељењу Бајевац.
Наставни план и програм је у потпуности реализован и испуњен фонд часова редовне наставе. У настави је
коришћена следећа литература:
пети разред: Владан Стевановић, Нови Логос: „Информатика и рачунарство за пети разред основне
школе“, дигитални уџбеник, а за наставну област РачунарствоМинистарство препоручује коришћење онлајн
платформе petlja.org.
шести разред: Др Дијана Каруовић,Душан Мицић,Нови Логос: „Информатика и рачунарство за шести
разред основне школе“, дигитални уџбеник, а за наставну област Рачунарство Министарство препоручује
коришћење онлајн платформе petlja.org.
седмиразред: Др Дијана Каруовић, мр Ерика Елевен, НовиЛогос: „Информатика и
рачунарствозаседми разред основне школе“, дигитални уџбеник,Министарство за наставну област Рачунарство
препоручује коришћење онлајн платформе petlja.org.
осми разред: Др Дијана Каруовић, мр Ерика Елевен, НовиЛогос: „Информатика и рачунарствоза осми
разред основне школе“, дигитални уџбеник, Министарство за наставну област Рачунарство препоручује
коришћење онлајн платформе petlja.org.
У току другогполугодиштазбог пандемије корона вируса, настава се одвијала по првом моделу, а није било подела
на групе као у првом полугодишту, али су чланови стручног већа и у овом полугодишту све часове постављали и
онлајн тј. у Гугл учионици.
Чланови тима су на крајупрвог полугодишта одрадили тестирање апликације на 10 рачунара који ће учествовати у
тестирању „Међународно истраживање рачунарске и информационе писмености 2023“ у ком учествују два
одељења осмог разреда Централне школе. Тестирање ученика ће се обавити у другом полугодишту.
У току другог полугодишта чланови тима су поновно тестирали рачунаре, инсталација добијених USB меморија и
припремили за најављеноICILS тестирање осмака. Изабрана су одељења 8-1 и 8-3, укупно 41 ученик. Координатор
наше школе је учитељица Данијела Митровић, а тест администратор члан тима Милица Јовичић. Тестирање је
завршено 24.05.2022. и 26.05.2022. Извештаји и USB меморија послати на време по договору.
Милица Јовичић је приступила формираном клубу „Клуб за учење“, као члан клуба за помоћ ученицима при учењу,
а Милош Милијановић Дигиталној библиотеци. Клуб формиран током пројекта/обуке „Дигитални јаз“ у ком
учествује школа. У овом полугодишту су одржана два састанка клуба којима су присуствовали и чланови тима.
Чланови тима и ове године учествују у активностима око завршног испита. Милош Милијановић је ове године
дежурни информатичар. Све активности обављене на време. Није било проблема око ажурирања података на
порталу Моја средња школа.
Милош Милијановић је у току јуна месеца израдио нови лого школе и школски сајт.
Поред тога се радило и на стручном усавршавању кроз облике акредитованих стручних семинара и вебинара.
Похађанису следећи семинари / вебинари, и узето учешће у следећим активностима:
Милица Јовичић:

„Обука за заполене-породично насиље“ – бесплатна онлајн обука са сајта Чувам те (cuvamte.gov.rs) у
трајању од месец дана (23.06.2022.).

„Природне науке кроз НТЦ методологију“ Вук Рајовић- вебинар Група Клет Србија, одржан 13.04.2022. у
18 часова.

„Добра припрема за час-успешан час“ онлајн обука ОКЦ семинари. Обука почела 10.12.2021. у току
(завршена почетком другог полугодишта). Обука носи 32 бода.
На крају другог полугодишта сви ученици који су оцењени у матичној школи, ИО Боговађа и ИО Бајевац су имали
позитиван успех.
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ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ХЕМИЈЕ ЗА 2021/2022.ГОДИНУ
Подносилацизвештаја: Данијела Лаловић, руководилац већа
Осталичлановивећа: Радмила Милентијевић
1.

ОРГАНИЗАЦИОНЕ-ТЕХНИЧКЕ ПРИПРЕМЕ:

Стручно веће хемије чине два члана: Радмила Милентијевић и Данијела Лаловић. Урађена је расподела
по одељењима: Радмила Милентијевић: 7-1, 7-4, 7-5, 8-5;
Данијела Лаловић: 7-2, 7-3, 7-6, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-6.
2.

ИЗРАДА ГЛОБАЛНИХ И ОПЕРАТИВНИХ ПЛАНОВА

Оперативни планови су и ове године израђени према препоруци Министарства просвете и технолошког
развоја, због епидемиолошке ситуације.
Глобални план за 8. разред је урађен и усклађен са новим планом и програмом.
3.

АНАЛИЗА ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21.

На завршном испиту 2020/21. године из хемије на комбинованом тесту постигнути су следећи
резултати: 5. задатак – основни ниво – тачан број одговора дало је 86% ученика наше школе.
6. задатак – средњи ниво – тачан број одговора дало је 60% ученика.
7. задатак – напредни ниво – тачан број одговора дало је 11% ученика.
Закључак је да су ученици солидно урадили задатке са завршног испита, изузев 7. задатка. Међутим, сви
задаци су лошије урађени у поређењу са школама у Р. Србији. Овај резултат нам говори да се за наредни
завршни испит више припремамо.
4.
АНАЛИЗА ПРОБНОГ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.
На пробном завршном испиту из хемије су били по један задатак из сва три образовна стандарда.
Забележени су веома добри резултати, а на трећи задатак је дата примедба због наставне јединице која је
дата. Анализа и примедба је предата.
5.
ПРИМЕНА ДИДАКТИЧКИХ ИНОВАЦИЈА У НАСТАВИ
У току ове школске године, чланови већа су учествовали на стручним семинарима (уживо и онлјан).
Уверења о савладаним обукама су предата.
6.
ЕВАЛУАЦИЈА РАДА УЧЕНИКА. ОРГАНИЗАЦИЈА ДОДАТНОГ РАДА И ДОПУНСКЕ
НАСТАВЕ
Ученици су учествовали на школском, општинском и окружном такмичењу. На окружно такмичење
пласирали су се Никола Симић и Ђорђе Нинковић, ученици седмог разреда.
Према потреби, реализована су и допунска и додатна настава. Припремна настава за полагање завршног
испита за 8. разред је реализована у току другог полугодишта.
У мају месецу изврешено је тестирање ученика седмог разреда из једног од пет предмета са
комбинованог теста завршног испита. Из наше школе, пет ученика је изабрало предмет.
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУСТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ТЕХНИКУ И
ТЕХНОЛОГИЈУ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022ГОДИНУ
Подносилац извештаја:Стручно веће за Технику и технологију
(Веће,актив,тим, наставник, сарадник итд.)
Одговорно лице: Гордана Симић, наставник техничког и информатичког образовања
(председник, руководилац, координатор)
Остали чланови тима: име, презиме, радно место:
1.
Иванка Алексић, наставник техничког и информатичког образовања
2.
Марина Живковић, наставник техничког и информатичког образовања
Распоред наставника по разредима
1.
Гордана Симић: 51,52, 53, 54,73, 74, Бајевац- (сви разреди)
2.
Иванка Алексић:62, 63, 64, 82, 83, 84,Боговађа (сви разреди)
3.
Марина Живковић: 61,71, 72, 81
Реализовани садржаји:
- формирање стручног већа и избор руководиоца
- договор о изради годишњих и оперативних планова
- израда годишњих планова
- израда оперативних планова
- примена савремених метода рада и коришћење савремених наставних средстава
- праћење стручних семинара ради усвајања и примене иновација у настави
- израда контролних задатака за евалуацију рада ученика
Постигнућа рада (укратко):
- Постигнута је добра сарадња међу наставницима који предају овај предмет, што показују добра воља и
излажење у сусрет приликом потребе сваке замене.
-Одржавана је секција „Шта знаш о саобраћају”.
- Ученици приликом израде контролних задатака показали завидан ниво знања, што показују оцене.
- Ученици од стране наставника су мотивисани за израду практичних радова који имају не само вредност
оцене већ и употребну вредност.
Планирани
фонд
часова
редовне
наставеодржан
у
потпуности,
а
часовисекцијенисусвиодржанизбогболовањанаставника (ковид)

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САОБРАЋАЈНЕ СЕКЦИЈЕ ЗА 2021/2022
ГОДИНУ
ОШ“Миле Дубљевић“ – Лајковац

Одржано је укупно 23 часова саобраћајне секције „ Шта знаш о саобраћају“у Лајковцу и у Боговађи.
Секција је почела са радом Септембра 2021. године и похађало је укупно 17 ученика од V до VIII
разреда. Ученици су разврстани по групама и тогрупи „Б“и групи „Ц“у зависности од годишта.
Похађајући саобраћајну секцију ученици су научили основна правила у саобраћају везана за кретање
пешака и бициклиста, савладали су решавање ситуација на раскрсницама, првенство пролаза и упознали
се са елементима полигона као и правилима кретања по полигону спретности, развијали спортски и
такмичарски дух.
144

Ученици се припремају за учествовање на школском такмичењу, међутим због боловања наставника
(ковид) школско такмичење није одржано па ученици нису могли да учествују ни на даљим нивоима
такмичења.
Наставне теме, и садржаји обрађени у токурадасекцијесу следећи:
1.

Пешак у саобраћају - 4 часова

- формирање секције
- саобраћај, историјски развој
-основна правила, саобраћајна средства
- основна правила кретања пешака
-кретање пешака по коловозу
2.

Саобраћајни знаци – 6 часова

- изглед и значење знакова
- изглед и значење знакова
- знакови на коловозу
-знаци саобраћајног полицајца
-светлосни саобраћајни знаци
-правила поступања по саобраћајним знацима
-правило десне стране
- раскрснице

3.

Бициклисти у јавномсаобраћају -- 3 часа

-кретање бициклиста коловозом
-обилажење и претицање
-бицикл са мотором у јавном превозу

Наставник ТИТ и реализатор саобраћајне секције
Иванка Алексић

Закључак:
Из приложеног се види да је годишњи план овог предмета у потпуности остварен.
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ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ИСТОРИЈЕ ЗА
2021/2022.ГОДИНУ
Наставници су усвојили План рада Стручног већа за школску 2021/2022. годину. Стручно веће чине наставници
Рајко Сарић, Станица Милошевић и Јелена Симић и Маријана Марковић.Због пандемије ковид вируса Годишњи
план је прилагођен и једнообразан на нивоу Републике Србије.

Расподела одељења у којима ће предавати као и распоред часова наставника донети су на почетку
школске године . ''Свакодневни живот у прошлости '' реализују наставници Рајко Сарић, Станица
Милошевић и Јелена Симић.За реализацију поменутог предмета, на почетку другог полугодишта,
наставници Станици Милошевић додељено је одељење 5-2 .
Настава школске 2021/2022. године у првом полугодишту одвијала се редовно . Поједина одељења због
пандемије ковид вируса била су подељена на две групе у трајању од две недеље и тада се настава
одвијала преко Гугл учионице. Часови допунске и додатне наставе су одржани у складу са
четрдесетчасовном расподелом.
На општинском такмичењу пласирали су се Немања Мештеровић, ученик 5-2, треће место и Анастасија
Шарић,ученица 8-3, треће место. Ученици нису остварили пласман на окружном такмичењу.
Наставница Станица Милошевић присуствовала јесеминару ‘’ Мултимедијални садржаји у фумнкцији
образовања’’ ( 24 сата, одржан у школи) и на стручном скупу ‘’ Примена едукативне платформе у раду
са ученицима’’ ( 1 бод, у Београду), на семинару ‘’Учење о ратовима 90-их на простору бивше
Југославије’’ (16 сати) као и на вебинару ‘’ Дигитални алати и занати’’ (1 бод).Наставница учествује у
пројекту Дигитални јаз, Подршка ученицима из осетљивих група у дигиталном окружењу-G 3.
Присуствала је у Београду на стручном скупу ‘’Клубови за учење и психосоцијална подршка:размена
искустава и добре праксе’’.
Наставница Јелена Симић присуствовала је, такође, семинару у школи „Мултимедијални садржаји у
функцији образовања“, као и семинару „Развој кључних компетенција за целоживотно учење“ и онлајн
обуци „Настава оријентисана ка исходима учења“ и ‘’Дигитална учионица’’.
Наставник Рајко Сарић је присуствовао семинаруЕмоционални аспекти мотивације за школско
учење.(16) сати. Наставник учествује у пројекту Дигитални јаз,Подршка ученицима из осетљивих група
у дигиталном окружењу-G 3.
Наставница Маријана Марковић присуствовала је на обуци ‘’Дигитална учионица’’.
Пробни комбиновани тест из историје за 7. разред радило је 20 ученика. Тест је носио 20 питања и 20
бодова. Просечно постигнуће ученика на нивоу теста је 11,80 а у процентима 58,20%.
Председник стручног већа: Станица Милошевић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И
САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРA ШКОЛЕ
У ОШ „ Миле Дубљевић“ у школској 2021/2022.години има 55 одељења. Укупно 874ученика и 132
запосленa радникa.Своје активности директор школе је спроводио у оквиру шест области рада на
основу Закона о основама система образовања и васпитања (Сл.Гласник РС бр.72/09,52/11,55/13 и 88/17)
и на основу правилника о Стандардима компетенција директора установе образовања и васпитања
(Сл.Гласник РС бр.38/2013).
1.област:Руковођење васппитно-образовним процесом у школи
Стандарди:
1.2.1. Развој културе учења
1.2.2. Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика
1.2.3. Развој и осигурање квалита наставног и васпитног процеса у школи
1.2.4. Обезбеђење инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу
1.2.5. Праћење и подстицање постигнућа ученика
Сви облици образовно-васпитног рада испланирани су у складу са законском регулативом и образовним
и другим потребама ученика и сви су реализовани у складу са изменама школског календара и
упутствима МПНТР.
Због епидемиолошке ситуације васпитно –образовни процес је организован на основу упутства МПНТР
која су стизала сваког петка током целе школске године. Школска година је започела по 1.моделу, а
касније се неко време прелазило и на комбиновани модел,па опет стабилизациојом епидемијске
ситуације поново по 1.моделу. Ученици првог циклуса наставу су похађали у првој смени, а ученици
другог циклуса у другој смени у току првог полугодишта ,док су у другом полугодишту наставу
похађали у две смене наизменично. Ове школске године по први пут имамо и две групе продуженог
боравка.
У школи је организован рад Ученичког парламента.Председник Ученичког парламента био је наставник
Рајко Сарић. Такође, Директор је члан Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и
занемаривања.У школи се поштују права ученика,родитеља и наставника.Директор је у сарадњи са
помоћником и стручном службом водио рачуна о томе да правила понашања буду поштована.
У току првог полугодишта директор школе се континуирано стручно усавршавао и подстицао
запослене на стручно усавршавање.
Директор је присуствовао и анализирао часове редовне наставе и ваннаставних активности.Директор
подстиче и ствара услове за квалитетно образовање за све ученике обезбеђујући примену програма
учења и инсистирајући на томе да наставници у свом раду имају индивидуалан приступ,уважавају
специфичности и посебности сваког ученика и примену диференциране наставе.У децембру је успешно
завршен пројекат „ Различити, а једнаки“, а пројекат „ Премошћавање дигиталног јаза за најугроженију
децу“ тече предвиђеном динамиком. Школа је учествовала у истраживању ИЦИЛС Међународноистраживањео рачунарској и
информатичкојписменостикојепроцењујезнањеинформационих и комуникационихтехнологијаученика и
наставникаширомсвета. Школа учествује у Међународном пројекту „ Еко –школа“. Директор прати рад
и резултате ученика,обавља индивидуалне разговоре са ученицима који имају тешкоћа у учењу и
проблема у понашању,а изузетно успешни ученици се јавно похваљују и награђују.Такође,директор
анализира постигнућа ученика на класификационим периодима и у договору са стручним сарадницима
и наставницима предлаже мере за унапређење истих. Све активности школе које су од значаја за
учеснике наставног процеса и локалну средину су промовисани у локалним медијима и порталима.
Планирани стандарди у овој области су у већој мери остварени.
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2.област: Планирање,организовање и контрола рада установе
Стандарди:
2.1. Планирање рада установе
2.2. Организација установе
2.3. Контрола рада установе
2.4. Управљање информационим системом установе
2.5. Управљање системом обезбеђивања квалитета у установи
На почетку школске године директор школе је дао детаљна упутства која се односе на планирање
образовно-васпитног процеса и равномерно расподелио задатке запосленима.Годишњи план рада школе
усвојен је на седници Школског одбора 15.септембра 2021.године и заведен под деловодним бројем
802/3. На предлог стручних већа директор је урадио четрдесеточасовну радну недељу.
29.11. 2021. године усвојен је Школски програм за период од четири године.
Лица именована за приступ ИС „ Доситеј“, као и координатори за ес дневник и лица именована за
приступ ЈИСПУ нису мењана.
Сви стручни органи и тимови радили су у складу са плановима.Директор је пратио,координирао рад
и обезбеђивао услове за рад.Запослени и ученици су о свему били благовремено обавештавани.
Планирани стандарди у овој области су остварени.
3.област:Праћење и унапређивање рада запослених
Стандарди:
3.1. Планирање,селекција и пријем запослених
3.2. Професионални развој запослених
3.3. Унапређивање међуљудских односа
3.4. Вредновање резултата рада,мотивисање и награђивање запослених
На почетку школске године директор је обезбедио потребан број и одговарајућу структуру запослених у
установи.Нестручно је заступљена настава дела математике ,физике.Све замене одсутних наставника
због боловања су биле углавном стручно заступљене.
Директор обезбеђује да сви запоослени имају једнаке могућности за учење и стручно усавршавање у
складу са годишњим планом и могућностима установе.
Ради унапређивања међуљудских односа директор школе подстиче и учествује у свим облицима
дружења у оквиру колектива .
Директор школе прати и вреднује рад запослених. Заједно са стручним сарадницима посетио је 39
часова редовне наставе. Извештај о посећеним часовима прочитан је на Наставничком већу уз сугестије
за унапређење.
Планирани стандарди у овој области су остварени.
4.област:Развој сарадње са родитељима/старатељима,органом управљања,репрезентативним
синдикатом и широм заједницом
Стандарди:
4.1. Сарадња са родитељима
4.2. Сарадња са органом управљања и репрезентативним синдикатом у установи
4.3. Сарадња са државном управом и локалном самоуправом
4.4. Сарадња са широм заједницом
Директор школе је посветио пажњу сарадњи са родитељима и њиховом укључивању у живот и рад
школе.У школи функционише Савет родитеља који је благовремено обавештаван о свим активностима
рада школе . У току ове школске године оформљена је и Вајбер група Савет родитеља, тако да постоји
интеракција између школе и родитеља и мимо званичних непосредних састанака Све примедбе и
конструктивне идеје Савета родитеља и свих осталих родитеља а које имају за циљ унапређење
наставног процеса или побољшање сарадње школе и родитеља као и веће укључивање родитеља у
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живот школе се разматрају и уважавају. Директор школе иницира да разредне старешине
благовремено обавештавају родитеље о напредовању њихове деце.
Директор школе остварује добру сарадњу са Школским одбором који је правовремено информисан о
свим актуелним збивањима у школи, непосредно и преко Вајбер групе..
Директор школе је омогућио репрезентативном синдикату у установи да ради у складу са ПКУ и
Законом и са истим добро сарађује.
Директор сарађује са органима Државне управе и локалне самоуправе.
Редовно присуствује састанцима које организују представници Школске управе.
Са представницима локалне самоуправе је у конструктивним контактима и са истим добро сарађује.
Председник општине је посетио прваке почетком септембра , а и отворио Дечију недељу.
Планирани стандарди у оквиру ове области су у већој мери остварени.
5.област: Финансијско и административно управљање радом установе
Стандарди:
5.1. Управљање финансијским ресурсима
5.2. Управљање материјалним ресурсима
5.3. Управљање административним процесима
У сарадњи са шефом рачуноводства директор је израдио предлог финансијског плана за 2022.годину, а
касније и предлога ребаланса У оквиру одобрених апропријација за 2021.годину директор је ефикасно
управљао финансијским ресурсима,планирао финансијске токове,приходе,расходе и издавао
благовремене и тачне налоге за плаћање рачуна.
Поред финансијких ресурса,директор је ефикасно управљао и материјалним ресурсима и учествовао
у изради плана јавних набавки. Директор је обезбедио покривеност рада установе потребном
документацијом и обезбедио ажурност и тачност административне документације.
Планирани стандарди у оквиру ове област су остварени.
6.област: Обезбеђење законитости рада установе
Стандарди:
6.1.Познавање,разумевање и праћење релевантних процеса
6.2.Израда општих аката и документације установе
6.3. Примена општих аката и документације
На почетку школске године директор се упознао са изменама законске регулативе која се односи на
образовање,радне односе,финансије и управни поступак и пратио је све измене и допуне законске
регулативе.Ова година је била специфична због епидемије и спровођења епидемиолошких мера и
посебне организације рада .
Редовно је прегледана непосредна документација наставника и
сугерисано на пропусте и недостатке.
Израда општих аката и докуменације установе обављена је у законском року,
Обезбеђена је доступност документима свим заинтересованим лицима.
Директор школе:
Биљана Жујовић,проф.р.н.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА
Помоћник директора: Верица Адамовић Тешић
У складу са законским одредбама, помоћник директора: организује, руководи и одговоран
је за педагошки рад установе, координира рад стручних актива и других стручних органа
установе, обавља друге послове, у складу са статутом установе.
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СЕПТЕМБАР - Учествовање у свечаном пријему ученика првог разреда;
- Учествовање у изради задужења наставника за 40 часовну раднунедељу;
- Организовање седнице стручних органа;
- Уношени подаци у информациони систем ЈИСП;
- Праћен и верификован есДневник;
- Урађен Годишњи извештај за школску 2020/21. годину;
-Редовно праћени захтеви МПНР и редовно извршавани.
- Посета часовима;
ОКТОБАР
- Учествовање у унапређивању организације обрaзовно-васпитног рада;
- Праћени планови педагошко-инструктивног рада;
- Вршена контрола вођења педагошке документације (матичне књиге за
прошлу школску годину) и есДневника;
- Извршен увид у рад разредних старешина, стручних актива, слободних
активности ученика и секција;
- Извршен предлог набавке опреме и наставних средстава за унапређење
наставног процеса;
- Уношени подациу информациони систем ,,Доситеј“;
-Учествовање у планирању и реализацији Дечје недеље;
-Учешће у организацији распореда предавања, посета, систематскихпрегледа;
-Организовање и присуствовање седницама Већа;
-Према утврђеном распореду обилажене ваннаставне активности и евидентирано
присуство ученика;
- Редовно праћени захтеви МПНР и редовно извршавани.
- Посета часовима;
НОВЕМБАР -Учествовање у организацији и раду Одељењских већа и Наставничкогвећа;
-Анализирање
успеха и изостајања ученика на крају првог
класификационог периода од 1- 8. разреда (помоћ ПП служби);
- Учествовањеу предлагању евентуалних мера за унапређење образовноваспитног рада;
- Уношени подаци у информациони систем ,,Доситеј“;
- Вршена контрола вођења педагошке документације и есДневника;
-Према утврђеном распореду обилажене ваннаставне активности и евидентирано
присуство ученика;
- Учествовање у организацији школских такмичења;
- Посета часовима наставника;
- Редовно уношени подаци у Школски летопис;
- Посета часовима;
ДЕЦЕМБАР - Учествовање у унапређивању организације обрaзовно-васпитног рада;
- Уношење података у информациони систем ,,Доситеј“;
- Вршење контроле вођења педагошке документације и есДневника;
- Према утврђеном распореду обилажење ваннаставних активности и
евидентирање присуства ученика;
- Посета часовима;
- Одржана радионица у V2 у сарадњи са разредним старешином (Станица
Милошевић- разредна) :Идентитет и самопоштовање;
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АВГУСТ

-У сарадњи са директором утврђена организациона шема рада школе;
-Пружена помоћ одељењским старешинама у формирању одељења и
евидентирању бројног стања ученика за потребе Годишњег плана рада
школе;
-Учествовање у изради распореда часова као и распореда
дежурстава
наставника;
-Утврђивање броја
и састава група за изборне предмете и њихово
уношење у електронску базу и Годишњи план;
-Учествовање у организовању седница стручних органа;
- Вршен преглед педагошке документације и извештавање о
евентуалнимнеправилностима;
-Учествовање у изради Годишњег плана рада школе за школску
2021/22.годину.
- Редовно праћени захтеви МПНР и редовно извршавани;

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
Одговорно лице: Верица Адамовић Тешић , помоћник директора
Педагошки колегијум је највиши стручни орган у школи.
Педагошки колегијум чине председници Стручних већа и Стручних актива,
координатори Стручних тимова и стручни сарадници. Формиран је у циљу што бољеорганизације рада
у школи као и брже и ефикасније комуникације и обављања различитих послова у школи.
Стара се о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада установе; прати
остваривање школског програма; о остваривању циљева и стандарда постигнућа; развоја компетенција;
вреднује резултате рада наставника и стручних сарадника; прати и утврђује резултате рада ученика;
предузима мере за јединствен и усклађен рад са ученицима у процесу образовања и васпитања и решава
друга стручнапитања образовно-васпитног рада. Реализацију предвиђених задатака сви чланови
Педагошког колегијума остварују на основу Плана и програма Педагошког колегијумаза школску
2021/2022. годину.
Задаци Педагошког колегијума су да остварује што ефикаснију комуникацију на релацији руководство
школе – запослени, затим учествује у подели часова по предметима и наставницима, учествује у избору
уџбеника и стручних часописа, у опремању кабинета, набавци наставних средстава и потрошног
материјала. Педагошки колегијум учествује и у предлагању мера за осавремењавање наставе и отклањање
евентуалних пропуста у реализацији часова, затим у уједначавању критеријума оцењивања. Овај стручни
орган се бави и сагледавањем успеха који су ученици постигли и предлагањем мера за побољшање истог.
Неке од активности су и организација додатне и допунске наставе, затим израда и проучавање различитих
правилника о раду у школи као и предлагање мера за побољшање квалитета рада и организације у школи.
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Области рада

Планирање и
програмирање
образовноваспитног рада

Подршка
ученицима

Реализовани садржаји

Исходи/ показатељи успешности(шта
је постигнуто и шта доказује
успешност)

•

Разматрање и усвајање
Годишњег плана рада Педагошког
колегијума

Израђен Годишњи план
•
рада Педагошког колегијума

•

•
Записници са одржаних
састанака

Утврђивање потреба за
инклузивним радом ученика
Рад са осетљивим групама,
•
нередовно похађање наставе ученика
ромске популације
Пружање образовне подршке
•
ученицима мигрантима

•
Месечни извештаји о
реализацији подршке ученицима
мигрантима/тражиоцима азила
који похађају ИО Боговађа

•
Постигнућаученика

Анализа реализације
васпитно-образовног рада и
унапређење квалитета васпитнообразовног рада
Анализа и вредновање
•
резултата пробног завршног и
завршног испита
Анализа и вредновање
•

•
Евиденција и записници о
успесима ученика на пробном
завршном и завршном испиту за
ученике осмог разреда
Извештаји са такмичења
•
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остварених резултата на свим
нивоима такмичења

•

Стручно
усавршавање

Праћење и
вредновање
образовноваспитног процеса

Самовредновање и
остваривање
ШРП-а

Предлагање акредитованих,
•
уже стручних семинара од стране
стручних већа
•
Извештавање о стручном
усавршавању запослених
Праћење примена иновација у
•
настави, угледни часови
Информације о раду школских
•
тимова и комисија
Праћење успеха ученика и
•
вођење евиденције о истом
Вођење евиденције о успесима
•
на такмичењима, пробном завршном, као
и завршном испиту
•
Праћење остваривање ИОП-а
Праћење реализације
•
самовредновања према планираним
областима

Извештај са реализованог
угледног часа

•

Евиденција о
реализованим семинарима,
угледним часовима,
радионицама...
.
•
Извештаји о реалзованим
предавањима

•

Постојање извештаја,
записника и друге евиденције

•

Записници са састанака
школских тимова и комисија

•

Израђен план
самовредновања и предузете мере
за побољшање

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
Одговорно лице: Рајко Сарић
Остали чланови тима: чланови Школског одбора
- Данијела Лаловић – представник запослених у школи, председник
- Иван Живановић– представник запослених у школи
- Рајко Сарић - представник запослених у школи
- Игор Пакић- представник Савета родитеља
- Јулијана Пажиновић- представник Савета родитеља
- Слађана Радовановић- представник Савета родитеља
- Дарко Јевтић - представник локалне самоуправе
- Никола Петровић- представник локалне самоуправе
- Данијела Арсеновић-представник локалне самоуправе
3. седница Школског одбора одржана је 15.09.2021. године. Усвојен је записник са претходне седнице
Школског одбора, што је рађено на свакој седници. Извештај о раду шкoле за школску 2020/21. годину
поднела је помоћник директора Верица Адамовић Тешић. Одбор је једногласно усвојио овај извештај. Уз
дискусију изнет је и Извештај о раду директора школе за школску 2020/21. годину, који је такође
једногласно усвојен. Годишњи план рада школе за школску 2021/22. годину поднела је педагог школе
невена Гајић. Извештај о припремљености школе за почетак школске 2021/22. године поднела је директор
школе. Испуњени су сви услови за почетак школске године.
4. седница Школског одбора одржана је 29.11.2021. године.
Састанак је одржан преко Вајбер групе.чланови су упознати са Школским програмом након чега је
уследило усвајање. Школски програм је једногласно усвојен.
5.седница Школског одбора одржана је 31.12.2021. преко Вајбер групе.
На састанку је усвојен Финансијски план за 2022. годину и План јавних набавки за 2022. годину.
Склопљен је и Уговор о међусобним правима и обавезама директора и ОШ „ Миле Дубљевић“ Лајковац
и дата сагласност електродистрибуцији за постављање трафостанице у ИО Село Лајковац.
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6.седница Школског одбора одржана 27.4.2022. године
Једногласно донета одлука о доношењу Правилника о начину евидентирања, класификовања и чувања
архивске грађе и документационог материјала, Правилника о начину евидентирања, класификовања и
чувања електронског материјала и Листе категорија документационог материјала са роковима чувања.
Усвојен анекс развојног полана и Измене и допуне Статута школе у складу са Изменама и допунама
ЗООСОВ-а.
Усвојен Правилник о ближем уређењу поступка јавних набавки у школи.
7.седница Школског одбора одржана је 16.7.2022. преко Вајбер групе.
Члановима презентован пројекат „ Учимо заједно“ и жељ школе да се укључи у исти.
Школски одбор дао сагласност.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА
Одговорно лице:Александра Филиповић
Остали чланови тима:представници родитеља свих одељења
Циљеви рада:
-разматрањепредлогапрограма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада,
извештајао њиховом остваривању и самовредновању
-учествовање у поступку предлагања изборних предмета-учествовање у поступку предлагања уџбеника
-праћење безбедности и заштите ученика
-предлагање мера заунапређење квалитета образовно-васпитног рада
-давање сагласности на програм о организовању екскурзија и осталих активности
-предлагање чланова органа управљања из реда родитеља
-разматрање и праћење услова за рад школе
Прва седница Савета родитеља одржана је 15.9.2021. године
За председника Савета родитеља изабрана је Александра Филиповић,а за заменика Зорица
Лазаревић.Савет родитеља је упознат са Извештајем о раду школе за школску 2020/2021. годину ,
Извештајем о раду директора школе за школску 2020/2021.годину, са Годишњим планом рада ОШ
„Миле Дубљевић”за школску 2021/2022. годину , летописом школе и припремљеношћу објеката за
почетак школске године.
Ученици су осигурани преко Осигуравајуће куће „Триглав осигурање“.
Извршен је избор родитеља за општински савет родитеља. Представник је Маријана Пантелић, а
заменик Дајана Ненадовић.
Дата је сагласност за реализацију екскурзија и наставе у природи.
Поједини родитељи су били незадовољни радом појединих наставника, онлајн наставом и
организацијом наставе у поподневној смени за други циклус. Такође, представнице Савета родитеља из
Боговађе и Доњег Лајковца замерају што на објектима у поменутим одељењима ништа није рађено . на
састанку је изнето више конструнктивних предлога од стране родитеља.
Друга седница Савета родитеља одржана је 28.1.2022. године.
На састанку је разматран полугодишњи извештај о раду школе и о раду директора у школској 2021/2022.
Години. Родитељи су упознати и са начином извођења екскурзија и рекреативних настава, а и са
планираним радовима у наредној календарској години.
Трећа седница Савета родитеља одржана је 23.3.2022. године на вајбер групи.
Тема је била избор дистрибутера уџбеника. Једногласно изабрана књижара Уна из Ваљева.
Четврта седница Савета родитеља одржана је 6.6.2022. године .
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На иницијативу Ученичког парламента родитељи су одлучивали о начину прославе мале матуре .
Пета седница Савета родитеља одржана је 8.6.2022. године.
Родитељи су покренули иницијативу за три групе продуженог боравка.
Шеста седница Савета родитеља одржана је 16.6.2022. године на Вајбер групи.
Пошто смо одлучили да учествујемо у пројекту „ Учимо заједно“, требало нам је мишљење Савета
родитеља о томе. Предлог је једногласно прихваћен.
Седма седница Савета родитеља одржана је 22.7.2022. године на вајбер групи.
Разматрано је питање забране употребе мобилних телефона за ученике на часовима, без надзора
наставника и осигурање ученика у наредној школској години. Родитељи су масовно подржали забрану
употребе мобилних телефона.
Што се тиче осигурања ученика родитељи желе да плаћају осигурање јер досадашњи начин плаћања
никако не одговара онима који се повреде и којима осигуравајућа кућа треба да надокнади трошкове.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ
Подносилац: Наставничко веће
Одговорно лице: Мирјана Вујковић, проф. руског језика, записничар
Школске 2021/2022. године одржано је укупно 6 редовних седница, 1 посебна седница
и 1 радни састанак.
Првапосебнаседница Наставничког већа је одржана у среду 3. новембра 2021. са почетком у 12
часова.Сви радници школе су се изјашњавали о давању мишљења за избордиректора . Једини кандидат
на конкурсу је досадашња директорка,Биљана Жујовић.Регуларност гласања је пратила
комисија.Резултат је следећи:
од укупно 126 преузетих листића
- „за“ 122 ,
- „против“ 0,
- неважећа 4.
Закључак: Колектив Основне школе „Миле Дубљевић“ је сагласан да Биљана Жујовићи у наредне 4
године обавља функцију директора.
Прваредовнаседница НВ у школској 2021/2022. годинијеодржана у уторак 9. новембра 2021. са
почетком у 12 часова.Једногласно је усвојен извештај са претходне, посебне седнице, као и извештај
оуспеху и дисциплини ученика на првом класификационом периоду. Нашу школупохађа 871 ученик, од
тога је 47 неоцењених, а недовољне оцене има 148 ученика.Врло добро владање је изречено за 18
ученика, 2 има добро владање.Редовна настава је реализована по плану (са малим одступањима), али у
другомобразовном циклусу није одржан предвиђени број часова допунске и додатненаставе, па то треба
надокнадити.Директорка се захвалила наставницима и учитељима на благовременој израдикритеријума
оцењивања који су на овој седници усвојени једногласно.Наглашено је да треба активирати дигиталне
кодове, упознати родитеље саплатформом „Чувам те“ и бити активан на њој.Директорка је говорила о
посети часовима, скренула пажњу на дежурство- свадешавања обавезно евидентирати у Књигу
дежурства. Родитељи могу доћи наразговор са директорком ако су заказали преко одељењског
старешине. Требазаписати и истаћи термине за Дан отворених врата.Педагог, Невена Гајић је
информисала веће о Школском програму за наредне 4године који треба усвојити до краја
новембра.Соња Миловановић је обавестила веће да је у акцији Црвеног крста скупљено 70хиљада
динара.
Другаредовнаседница НВ од 31. децембра 2021.Седници присуствује 76 чланова већа.Предложени
дневни ред је једногласно усвојен, као и записник са прве редовнеседнице.Извештај о успеху и владању
ученика на крају првог полугодишта поднела је ЉиљанаРадић.Укупно су уписана 874 ученика.
Неоцењена су 42. Недовољан успех има 98 .Врло добро владање има 28 ученика, добро 7 и
задовољавајуће, тј. укор директора,један ученик.Директорка је констатовала да је, на основу извештаја
са Одељењских већа, наставареализована по плану.Педагог, Невена Гајић је изнела план пружања
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психосоцијалне помоћи ипремошћавања дигиталног јаза. Наставничко веће је једногласно усвојило
план.Директорка је саопштила резултате упитника који су попуњавали ученици нашешколе. Питања су
се односила на задовољство школом, разлоге одбојности преманастави, омиљене и неомиљене
предмете, објективност у оцењивању…Уследила је дискусија и сумња наставника у тачност добијених
резултата. Примедбесу да је језик анкете недовољно разумљив млађим ученицима, да сви нису
ималиозбиљан приступ попуњавању упитника…Директорка је упознала веће са евалуацијом посете
часовима на основу које језакључено да треба више радити на вршњачком учењу, користити
расположиванаставна средства, прилагођавати рад могућностима ученика, сваком дати прилику дабуде
успешан…У другом полугодишту настава ће се изводити по сменама од 3. до 8. разреда.Рок за слање
полугодишњих извештаја је 10. јануар 2022.
Трећаредовнаседница Наставничког већа,одржана је 19. априла 2022. са почетком у 11 часова и 50
минута.Присутна су 64 члана већа.Усвојен је записник са претходне седнице и извештај о успеху
идисциплини ученика на крају трећег класификационог периодакоји су поднеле Невена Гајић и Јована
Милашиновић. Одуписаних 874 ученика неоцењено је 30, а са недовољнимоценама је 137. Врло добро
владање има 37, добро 7 ученика.Настава се реализује по плану.Извештаје са наставе у природи и
екскурзије седмог разреда супрочитале Драгана Перић, Љиљана Лучић и Ана Пајић.У последњој тачки
је директорка говорила о текућим питањимабитним за рад школе.На крају седнице је вођена жучна
дискусија коју је покренуонаставник Владимир Адамовић, а тиче се слабог предзнањаученика петог
разреда из предмета - музичка култура.После седнице председник синдиката, Александра
ЧолаковићНинковић је поднела извештај о раду и дала предлог заизвођење дводневне екскурзије за
раднике наше школе.
Четврта редовна седница Наставничког већа, одржана у понедељак 13. јуна 2022.године с почетком у
12 часова.Присутно је 67 чланова Наставничког већа.Предложени дневни ред је једногласно прихваћен
и прешло се на његову реализацију.Извод из записника са претходне седнице је једногласно
усвојен.Извештај о успеху и владању ученика осмог разреда поднела је Јована Павловић. Уосми разред
је уписано 99 ученика, неоцењено је четворо, а остали са позитивнимуспехом завршавају разред.
Владање је примерно за 95, а добро за 9 ученика.Извештај је једногласно усвојен.Констатовано је да су
све наставне активности у потпуности реализоване.Веће је упознато са именима носилаца посебних и
Вукове дипломе. Вукову дипломудобијају: Анђелија Јанковић, Николина Пантић и Анастасија Шарић.
За ђака генерацијеизабрана је Николина Пантић.Припреме за полагање завршног испита су у току.
Полагање ће бити обављено уфискултурној сали средње школе.Прочитани су извештаји са екскурзија од
1. до 8. разреда.Директорка је прочитала 2 извештаја: о ванредном и о посебном инспекцијскомнадзору.
Било је речи и о предстојећем тестирању ученика 7. и 4. разреда.Седница је завршена у 13 часова.
У четвртак 18.августа 2022. године одржан је Радни састанак Наставничког већа.Усвојен је записник са
пете седнице Наставничког већа.Директорка је говорила о организацији полагања разредних испита и
поправног испита,припреми за почетак нове школске године,подсетила на рок за слање извештаја о раду
до 20. августа, заказала последњу седницу ушколској 2021/2022. години за 30.август.
Пета редовна седница Наставничког већа одржана је 29.6.2022. године у 15 часова.
Присутно 73 члана већа.
Усвојен записник са претходне седнице, као и извештај о успеху и дисциплини ученика од првог до
седмог разреда .Сви одлични ученици биће награђени књигама.
Наставни план и програм реализован по плану.
Припремна настава почиње 18.8.2022. до 24. 8.2022.. Разредни и поправни испити биће
реализовани 25.,26. и 29. 8.2022. Извештаје о раду доставити до 15.8., а планове до 19.8.2022.. 25
ученика наше школе ићи ће на море у организацији Црвеног крста. Наставничко веће дало сагласност на
иницијативу Савета родитеља за формирање три групе продуженог боравка.
Шеста редовна седница Наставничког већа , одржана је 31. августа 2022. године са почетком у 12
часова. Једногласно су усвојени: Извод из записника са Радног састанка од 18. августа 2022. године,
Извештај о успеху и владању ученика после поправних и разредних испита, Извештај о раду школе у
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школској 2021/2022. години, предлог Плана рада Наставничког већа за школску 2022/2023. годину,
Годишњи план рада за 2022/2023. годину. У овој школској години разред су завршила 873 ученика, а
шесторо понавља.
Директорка је прокоментарисала школски календар за наредну годину, прочитала имена одељењских
старешина, задужења наставника у оквиру предмета слободних наставних активности, као и имена
руководилаца школских тимова. Нагласила је да је задовољна заинтересованошћу запослених за
стручно усавршавање, посебно ван школе, а више се треба активирати у одржавању угледних часова.
Психолог, Миодраг Павловић, је замолио наставнике да не упућују ученике саме у ПП службу, већ да са
њима дођу или закажу термин, па да заједно са психологом обаве разговор.
Директорка је скренула пажњу да је у пети разред уписан ученик са аутизмом и замолила наставнике
који ће му предавати да се информишу о овој болести. Такође је предложила покретање хуманитарне
акције за помоћ у лечењу нашој колегиници Светлани Ковачевић.
У оквиру тачке Разно директорка је говорила о дежурству које се мора одговорно обављати, забрани
употребе мобилних телефона у току часова, осигурању које ће ученици плаћати 550 динара; дала је
потребне информације о почетку нове школске године- непарни разреди су прва смена ,што пре
изабрати представнике за Савет родитеља, старе дневнике завршити до 15. септембра,предлог писмених
провера за прво полугодиште доставити до 9. септембра.
Седница је завршена у 13 часова и 15 минута.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКО СЛУЖБЕ
Подносилацизвештаја: Миодраг Павловић, психолог, Јована Павловић, логопед и Марина Ранковић,
логопед
Циљеви рада (укратко): Доприноси остваривању и унапређивању образовно – васпитног рада у
установи, у складу са циљевима и принципима образовања и васпитања који су дефинисани Законом о
основама система образовања и васпитања.
Рад педагошко-психолошке службе био је прилагођен потребама које је изнедрила епидемиолошка
ситуација изазвана корона виусом. Стручно упутство за организацију и реализацију образовноваспитног рада у основној школи у школској 2021-22.години одредила су приоритете нашег рада.
Унутар службе дошло је до неколико важних промена. Психолог Сенка Вучић прешла је почетком
другог полугодишта у другу установу, па је на позицији психолога ангажован Миодраг Павловић.
Почетком маја месеца педагога Славицу Милисављевић, односно Невену Гајић почиње да мења логопед
Марина Ранковић. Како логопед нема завршену обуку за тестирање будућих првака тестом ТИП-1,
целокупно тестирање урадио је психолог. Почетком другог полугодишта на место логопеда се враћа
Јована Павловић, након истека породиљског одсуства. Промене су значајно утицале на ниво оптерећења
стручних сарадника и динамику рада тимова које воде стручни сарадници.
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Области рада

Реализовани садржаји

Планирање и
програмирањеобр
азовноваспитног
рада

-Учешће у израдиГодишњег
плана -Учешће у
изрaдиГодишњег извештаја о
раду школе
-Израда годишњег плана рада
стручних сарадника
-Израда месечних планова рада
-Пружање помоћи приликом
израде ИОП-а
-Пружање помоћи
наставницима током израде
месечних и дневних припрема
-Организовање школских
такмичења и културних
манифестација унутар установе

Праћење и
вредновањеобразо
вноваспитногпроц
еса

Реализовање и
координисањепроцесомсамовре
дновања -Учешће у
израдиШколскогразвојног
плана -Праћење успеха ученика
и вођењеевиденције о истом Вођењеевиденције о успесима
на такмичењима, пробном
пријемном, као и
завршномиспиту Пратилиостваривање ИОП-а Водили евиденцију о
стручномусавршвањузапослени
хКонтинуиранапосетаредовнојна
стави, као и свим другим

Нереализовани
садржаји/непланир
ани реализовани
Напомена:
већинапланираних
догађаја
организована је,
али у
обимукојијебиомог
ућуследпрепоруче
них мера за
очувањездравља и
безбедности или
модела
рада(онлајн)

Исходи, показатељи
успешности
Израђенисви рада школе
и
његовихпојединихнаведе
ни делова документи
-Већина наставника
уредно предаје своје
месечне планове рада
-Израђен ИОП за
ученике који наставу
похађају по њему
-Ирађен сопствени
годишњи и месечни план
Извештаји о
реализованомсамовредно
вању ИзрађенШколскиразвојн
и план -Евиденција о и
записници о успесима
ученика -Евиденција о
стручномусавршавању Извештајисапосећенихна
сатавнихчасова Евиденција о
реализованимрадионица
мапрофесионалнеоријент
ације -Записни о
одржанимсаветодавнимр
азговорима у
севсциевиденције ЗаписнициНаставничких
и одељењскихвећа
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Рад
санастaвницима

Рад саученицима

Рад сародитељима

Рад са
директором,
стручнимсарадни
цима

наставнимактивностима
(угледничасови, радионице,
приказичланака...)
Сарађивали у израдимесечних и
дневнихприпрема Пружалисаветодавнупомоћ при
реализацијиугледнихчасова, као
и одржавањуодељенскихчасова
-Учествовали у раду тимова Анализиралипосећененаставнеч
асовезаједносаколегама Пружалипомоћнаставницимапо
четницима -Обавештавали
наставнике о променама у
закону и другим
активностимавезаним за
васобраз.процес
-Тестирање ученика за полазак
у првиразред Саветодавниразговорииндивиду
ални и групни -Радионице из
програма ПО и ЗИ Организовали смопредавање о
техникамаучења,превенцијибол
естизависности,решавањуконфл
иката -Радилирадионице у вези
сапонашањем ученика и
превенцијивршњачкогнасиља Учествовали у
израдипедагошкогпрофила и
пратилинапредовање тих
ученика
-Водили
смоиндивидуалнесаветодавне
разговоре по потреби Присуствовалисмородитељским
састанцима Подстицалисмородитеље да се
укључе у рад школе Ангажовање у Саветуродитеља
Заједноорганизовањеобразовнов
аспитногпроцеса -Сарадња на
израдишколскедокументације,
замени одсутних наставника,
прављењураспореда,
стручногусавршавања и томе
слично

-Свеска о
педагошкоинструктивно
мЗаписницисасастанакаУч
еничкогпраламента Извештајсареализованогу
гледног часа

-Евиденција о
реализованимразговорим
аБројродитељасакојимајес
арађивано -Евиденција у
Дневнику рада
саприсуствародитељским
састанцима и
сарадњисањима
Двосмернакомуникација
и међусобноуважавање
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Рад у
стручниморганим
а, тимовима

Сарадњасанадлеж
нимустановама,
организацијам а,
удружењима и
јединцимлокалнес
амоуправе

Вођењедокумента
цијеприпрема за
рад и
стручноусавршава
ње

-Руковођење, учешће и
допринос у готово
свимтимовима- израда плана
тимова и активно
присуствовањесастанцима Учествовање у раду
Одељењског и
Наставничкогвећапрезентовањеиновација- измене
плана за петиразред,
стручноусавршавањеПрисуство
вањеседницамаШколскогодбора
по потреби и Саветародитеља
-Сарадњаса Центром за
социјални рад и
интерресорномкомисијом Сарадњаса Домом здравља Присуствовањесастанцимакоји
су били у организацијишколске
управе -Учествовање на
састанкусапредставницимаопшт
ине и удружењаБази Мили
поводом иницијативе да се
покрене услуга
Личнипратилацдетета сарадњасапредставницимаМини
старства, и
члановимаудружењаГрупа 484 у
циљуунапређењаинклузивног
приступа у раду
саученицимакоји су тражиоци
азила.
-Континуирановођење
Дневника рада ИзрадаГодишњег и
месечнихпланова Вођењесвеске о
педагошкоинструктивном раду
саученицима, наставницима и
родитељима -Читањестручне
литературе и праћењеиновација
-Похађање семинара у
организацији школе

Било је промена
унутартимова,
узрокованихпроме
нама у редовима
ПП службе

Записницисаодржанихсас
танака -Извештаји о
реалзованимпредавањим
а

-Вођењеевиденције о
сарадњисапоменутимуст
ановама

-Постојањеизвештаја,
записника и друге
евиденције

160

ГОДИШЊИГ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
Извештај о раду библиотекара
Подносилац извештаја: Марина Пажиновић, библиотекар
Одговорно лице: Марина Пажиновић, библиотекар
Радно место: библиотекар
Циљеви рада :

организован и програмиран библиотечко-наставни рад као основ васпитно-образовног процеса;


оспособљавање ученика за самостално коришћење свих извора знања;



подршка и побољшање образовних циљева наставе;



развијање и неговање навика читања и учења и уживања у читању и учењу код ученика;



промоција читања;



учешће у културним дешавањима у школи.

РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Израда годишњег плана рада
Израда плана и програма
обуке ученика да се служе
изворима информација
(самоoбразовање)
Индивидуални рад са
ученицима на изради
семинарских радова и
реферата, проширених
домаћих задатака
Учешће у изради плана и
програма Стручних већа
Упознавање ученика са
библиотеком и библиотечким
пословањем
Организовање и системско
упознавање ученика са
књигом и осталом
библиотечком грађом
Гостовање ученика првог
разреда у градској библиотеци
за време трајања Дечје недеље
Привикавање ученика на
одређено понашање у
библиотеци и читаоници, на
чување и заштиту
библиотечке грађе

август
август

ОДГОВОРНА ОСОБА
(НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ)
Библиотекари школе

током школске године

август
током школске године
током школске године

октобар
током школске године
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Усмеравање ученика у правцу
интересовања и потреба,
развијање читалачких,
истраживачких и других
способности ученика

током школске године

Пружање помоћи ученицима
при избору литературе и друге
библиотечке грађе
Припрема за извођење
васпитно-образовног рада у
библиотеци
Реализација програма обуке
ученика да се служе изворима
информација на часовима у
библиотеци
Учествовање у реализацији
угледних часова колега, као и
реализација наставних часова
у библиотеци и учионици
Наставницима, директору и
стручним сарадницима давана
је на коришћење стручна
литература и часописи
Извршена је координација и
обезбеђена грађа за
остваривање разних програма
и пројеката у школи
Формирање и коришћење
библиотеке дигиталних
технологија у оквиру пројекта
„Премошћавање дигиталног
јаза у Србији за најугроженију
децу“
Остварена је сарадња са
наставницима у припреми и
изради дидактичког
материјала
У сарадњи са педагошко
психолошком службом и
одељењским старешинама
упућивани су поједини
ученици у правцу развоја
интересовања за поједине
области
Пружена је помоћ
наставницима и ученицима у
прибављању неопходне
литературе путем
међубиблиотечке позајмице.

током школске године

Помоћ ученицима при избору

током школске године

током школске године
током школске године

током школске године

током школске године

током школске године

током школске године

током школске године

током школске године

током школске године
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литературе
Организовани су часови
током школске године
вршњачке едукације на којима
су старији ученици млађима
препоручивали књиге и
читали најзанимљивије
одломке
Организовани су
током школске године
мултимедијални часови
Обележени су важни датуми
везани за књигу, годишњице
рођења и смрти писаца
Гостовали смо у градској
библиотеци у Лајковцу
поводом Дечије недеље
Ученици су учествовали на
конкурсима поезије
Организоване су тематске
изложбе
Организоване су радионице
поводом празника

током школске године

Обележени су датуми рођења
значајних личности из
области културе, науке,
књижевности, уметности и
других области
У току ове школске године
учествовала сам на следећим
семинарима: „Емоционални
аспекти мотивације за
школско учење“, Весна
Петровић , ,,Мултимедијални
садржаји у функцији
образовања'', обукама: ,,Улога
установа образовања и
васпитања у борби против
трговине људима'', ,,Обука за
запослене – породично
насиље '', ,,Заштита деце са
сметњама у развоју у
случајевима занемаривања и
дискриминације, злостављања
и насиља'', ,,Обука за
запослене – Стратегије у раду
са ученицима који показују
проблеме у понашању'',
стручним скуповима,
трибинама (онлајн):
,,Природне науке кроз НТЦ

током школске године

током школске године
током школске године
током школске године
током школске године
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методологију'', ,,Настава
ликовне културе – подршка
реализацији и практични
примери'', ,,Ко се боји
медијске писмености још... '',
,,Комуникацијске вештине у
школској арени'', ,,Образовне
неуронауке у школи – пут од
науке до праксе'', ,,Из наше
учионице – интегративна
настава'', ,,Настава природе и
друштва – подршка
реализацији и практични
примери'', ,,Настава Музичке
културе – подршка
реализацији и практични
примери'', ,,Школски
библиотекари – носиоци
промена'', онлајн курс
медијске писмености;
Промишљено & Проверено,
онлајн конференцији:
Пројектно учење, медијска и
информациона писменост,
учешће на састанку и
саветовању школских
библиотекара Колубарског
округа
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМОВА ШКОЛЕ
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЂАЧКЕ ЕКСКУРЗИЈЕ
Предлагач плана: Тим за ђачке екскурзије
Одговорно лице: Рајко Сарић проф. историје
Остали чланови тима: Дијана Поповић проф. географије, Станица Милошевић проф. историје,
Никола Николић вероучитељ, Зорица Милиновић проф. разредне наставе, Ива Крушкоња проф.
Разредне наставе
Сарадници у реализацији плана: Сви предметни наставници, педагошко-психолошка служба,
директор школе
Делокруг рада(укратко): Реализација ђачке екскурзије и наставе у природи.
Циљеви (укратко): Успешна реализација ђачке екскурзије. Стицање и проширивање знања о
важности неговања културно-историјске баштине. Непосредно упознавање појава и односа у
природној у друштвеној средини у циљу остваривања образовно-васпитне улоге школе.
Садржај рада

Области
рада

Оријентацион о
време
Носиоци
реализације
посла
или учесталост

Циљна
група
(са киме
се ради)

Планиране
активности

Лајковац- Лелић БранковинаВаљево-Лајковац

Екскурзиј а
ученика
основне
Лајковац – Београд школе
Лајковац
Лајковац-ТршићТроноша-Бања
Ковиљача-ТекеришЛајковац
Лајковац, Горњи
Милановац,
Крагујевац ,Топола,
Орашац,
Аранђеловац,
Лајковац
ЛајковацКрушедол- С

Мај, јун

Мај ,јун

Мај, јун

Мај, јун

Мај, јун

Одељенск Учениц
е старешин и 1.
е
разреда

Очекивани
ефекти
плана
И предлог
критеријум а
успешности
за план

Особа или
тим који
врши
евалуациј
у плана

Успешно
изведена
екскурзија

Одељенск Учениц
е старешин и 2.
е
разреда
Одељенск Учениц
е старешин и 3.
е
разреда

Тим за
ђачке
екскурзије

Одељенск Учениц
е старешин и 4.
е
разреда

Одељенск
е

Учениц
и 5.
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.Карловци ПетроварадинНови Сад-Лајковац
Лајковац-Жича ЉубостињаКрушевац-В.БањаЛајковац

старешин
е

Мај, јун

Лајковац-ВаљевоБајина Башта-ТараМећавник Мај,Јун
Шарганска осмицаЗлатибор(Сирогојно
)-Ужице-ЧачакЛајковац

Настава у
природи

ЛајковацАранђеловацВишевац-Манастир Април, мај
Манасија-Ресавска
пећина-ЈагодинаЛајковац
Соко Бања
Март

разреда

Одељенск Учениц
е старешин и 6.
е
разреда
Одељенск Учениц
е старешин и 7.
е
разреда

Одељенск Учениц
е старешин и 8.
е
разреда

Учитељи
од 1. до 4.
разреда

Учениц
и од 1.
до 4.
разред

Због пандемије изазване корона вирусом, Тим за ђачке екскурзије је предложио промену планираних
екскурзија за 7-и и 8-и разред. Уместо планираних дводневне за седми разред и тродневне за осми
разред ,да се изведу једнодневне екскурзије. Једнодневне екскурзије је лакше реализовати у условима
када не знамо како ће се пандемија корона вирусом понашати у наредном периоду.

ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ТКЈД ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. године
Подносилац извештаја:Тим за културну и јавну делатност
Одговорно лице:Соња Миловановић, руководилац тима
Остали чланови тима, сарадници у реализацији плана:Сања Тодоровић, Милоје Митровић, Владимир
Адамовић, Зорица Милиновић, Ана Живковић, Александра Чолаковић Нинковић, Марина Пажиновић,
Драгана Перић, Снежана Рулић, Невена Добросављевић, Никола Николић, Бојана Николић, Јелена Бајић,
Зорана Марковић
Циљеви (укратко): У циљу афирмације културно-уметничког стваралаштва ученика и активног
присуства школе у културном животу друштвене средине, школа у пригодним приликама, јавно наступа
у активностима заједнице и при различитим културним и јавним трибинама, где манифестује постигнућа
ученика и доприносе културном животу средине. Носилац активности на ово мпослу су секције и то:
музичка, рецитаторска, ликовна, литерарна, драмска, новинарска, шаховска. Ради се на
реализацији садржаја који афирмишу дечја права, дечје стваралаштво, активности које промовишу дух
заједништва, дружења, сарадње, дељења, дружење деце из школе и вртића, спортске и хуманитарне
акције; циљ да доприносе подизању опште и уметничке културе ученика и друштвене средине.
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ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Септембар

Октобар

РЕАЛИЗОВАНИ САДРЖАЈИ АКТИВНОСТИ
–Конституисање комисије
Израда плана рада
–Обележен 8. септембар – светски дан
писмености
–Тим је саставио план који прати све важне
догађаје и установи и изван ње (планови, свеска
са записницима и извештаји комисије)
–Тим организовао и учествовао са осталим
тимовима, стручним већима и секцијама у
обележавању Европског дана језика
–У дечјој недељи, ТКЈД је водио рачуна о уређењу
хола школе, у сарадњи са литерарном секцијом,
Стручно веће наставник асрпског
језика организовало часове додатне наставе на
којима се причало о обавезама и правима. Урађени
панои који се налазе у ходнику школе испред
кабинета број1. и 2.
–Следећа акција коју је Тим подржао, а у
организацији је Подмлатка за црвени крст је Трка за
срећније детињство.
–ТКЈД је учествовао заједно са Дечјим свезом и
Подмлатком школе у акцији Друг–другу.
Тим учествовао у обележавању јубилеја 60 година од
Андрићеве Нобелове награде ( радионице, пано)

РЕАЛИЗАТОРИ
АКТИВНОСТИ

Чланови комисије

Чланови комисије

Новембар

Децембар

–Тим учествовао у припремама за учешће на
манифестацији Улица отвореног срца.
–Тим организује Светосавски литерарни конкурс

Чланови комисије

Тим организовао пославу школске славе Савиндана

Чланови комисије

Јануар

Фебруар

Март и април

„Читајмо гласно“ четврти пут (28.02.2021)
Тим организовао радионице и урадио видео
компилацију за школски сајт.
Тим организовао школско такмичење рецитатора
„Песниче народа мог“ и био координатор у
организацији на осталим нивоима такмичења.

Чланови комисије

Чланови комисије
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23.4. 2021. Светски дан књиге и ауторских права

Април

Тим учествовао у организацији обележавања
дана; тим урадио видео компилацију за школски
сајт.

Чланови комисије

Тим организовао обележавање Дана школе

Чланови комисије

Мај
Тим организовао свечану доделу Вуковох и
посебних диплома

Јун
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРЈЕНТАЦИЈУ
Подносилац извештаја: МиодрагПавловић
(Веће,актив,тим, наставник, сарадник итд)
Одговорно лице: Миодраг Павловић
(председник, руководилац,координатор..)
Сарадници у реализацији плана: директор, помоћник директора, ПП служба, Ученички
парламент
Циљеви рада (укратко): Упознати ученике са што већим бројем занимања, указати на
њихове захтеве и развијати способности и интересовања за поједине делатности, створити
код ученика реалан став према сопственим способностима и у складу са способностима
усмеравати њихово интересовање.
У првом полугодишту школске 2021/22.године, садржаји на тему професионалног
информисања и професионалне оријентације реализовани су на часовима одељењског
старешине, у неким случајевима, по плану рада на тим часовима. Састанак са одељењским
старешинама 7.и 8.разреда у вези са договором око задужења, који је планиран у септембру
месецу био је одложен због препрека изазваних повећаним бројем оболелих међу ученицима
и наставницима. Ученици завршног разреда похађали су наставу у једном периоду по
комбинованом моделу. На часовима који су организовани као замена за предметне наставнике
било је одређених активности и разговора на тему важности професионалног избора. Том
приликом ученицима је предочен план за друго полугодиште, када ће се радити радионице и
тестирања са ученицима. У октобру месецу стручни сарадник психолог посетио је ученике
завршног разреда у Бајевцу и том приликом разговарали су на тему дечјих права, права на
избор, као и њихових планова за скорију будућност.
Стручни сарадник психолог је приликом сусретања са ученицима, сем радионица које су
обухваћене ГИЗ-овим моделом, представила могућност тестирања инструментом ТПИ-ОШ
„Тест професионалних интересовања“, те могућност саветодавног консултовања након
добијених резултата. Већина ученика је већ направила свој избор будуће средње школе, као и
алтернативни избор, али им свака додатна активност на тему професионалних интересовања
може донети разрешење неких недоумица или јачање аргумената већ начињених избора у
погледу образовних смерова.
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА МЕДИЈСКУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ И УРЕЂЕЊЕ САЈТА
Подносилац извештаја: Данијела Шалипур, руководилац Тима за медијску презентацију и уређење
сајта
Одговорно лице:Данијела Шалипур, руководилац Тима за медијску презентацију и уређење сајта
Остали чланови тима: Ива Јеремић, учитељица; Љиљана Јеремић; учитељица, Милош Милијановић,
наставник; Марина Пажиновић, библиотекар; Маријана Селенић, учитељица; Данијела Терзић,
учитељица; Марица Николовски; учитељица, Даринка Рисовић, учитељица; Јелена Бајић , наставница,
Данијела Богдановић, наставник; Марија Јовановић, учитељица; Иванка Алексић, наставница; Невена
Пантелић, наставник;Соња Миловановић, наставница; Сања Тододровић; наставница, Александра
Чолаковић; наставница, Александра Јагодић; наставница.
Делокруг рада(укратко): Презентовање рада школе јавности путем сајта школе и других средстава
јавног информисања.
Циљеви(укратко): Упознавање родитеља и шире јавности са дешавањима у школи; Уређење и редовно
ажурирање школског сајта.
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ
Избор председника Тима и
записничара
Усвајање плана рада
Анализа рада Тима
Израда извештаја о раду
Обавештење о почетку школске
године за сајт школе
Обавештење о трајању,
новогодишњих и божићних
празника
Прилог о почетку школске
године за сајт школе
Обавештење о продужењу
распуста због сезонског грипа
Обавештење о почетку
реализације образовноваспитног рада на даљину
Обавештење о упису деце у
први разред за школску
2021/2022. Годину
Прилози о семинарима
одржаним у току школске
године

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ОДГОВОРНА ОСОБА

септембар

Чланови тима

септембар
јануар
јануар
септембар

Чланови тима
Чланови тима
Чланови тима
Чланови тима

децембар

Чланови тима

септембар

Чланови тима

фебруар

Чланови тима

март

Чланови тима

март

ПП служба

Током школске године

Чланови тима

Семинар под називом Семинар “Развој
кључних компетенција за
целоживотно учење и општих
међупредметних компетенција”
одржан је у Амфитеатру школе.
Због епидемиолошке ситуације
запослени наше школе присуствовали
су онлајн стручним
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скуповима,вебинарима,презентацијама
уџбеника,трибинама,конференцијама...

Прилози о предавањима и
трибинама одржаним у току
школске године

Током школске године

Чланови тима

Током школске године

Чланови тима

Током школске године

Чланови тима

Током школске године

Чланови тима

„Укључивање финансијског
описмењавања у систем образовања и
васпитања Републике Србије“;
Трибина „ Насиље у школи - чија
одговорност“;
„ Диференцијација наставе“...

Прилози о важним датумима
1 СЕПТЕМБАР посвећен
ПРВАЦИМА
- 8. СЕПТЕМБАР – СВЕТСКИ ДАН
ПИСМЕНОСТИ
- 26. СЕПТЕМАР - ЕВРОПСКИ ДАН
ЈЕЗИКА – „ПРOЂИМО ЕВРОПОМ“
- 18. ОКТОБАР ‒ ЕВРОПСКИ ДАН
БОРБЕ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ
ЉУДИМА
- 10 ДЕЦЕМБАР – 60 ГОДИНА ОД
ДОДЕЛЕ НОБЕЛОВЕ НАГРАДЕ ИВИ
АНДРИЋУ

Прилози о наградним
конкурсима
- 33. Међународни фестивал хумора за
децу у Лазаревцу
- Четврти међународни фестивал
литерарног стваралаштва ФЕЛИС
2020
- Међународни поетски конкурс за
децу под називом „Сунце стихова“
Ликовни:
- “Здравље на уста улази“
- „Здраве навике за здраве зубе“;

Прилози о манифестацијама и
радионицама
Прилози о манифестацијама и
радионицама
- Дани дечје поезије и прозе,
- Дечија недеља:
- Радионица на тему "Од клинцезе до
принцезе, од дечака до суперјунака".
- Радионица на тему Дечијих права са
ученицима првог разреда.
- Предавање - Безбедност у саобраћају
- Предавање о хуманитарном раду.
- Учешће на манифестацији Улица
отвореног срца
Прилози о угледним часовима
Прилози о изложбама
Дан јабуке
Прилози о састанцима:
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САСТАНАК ШКОЛСКИХ
БИБЛИОТЕКАРА ПОДРУЖНИЦЕ
КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА
Прилози о прославама
Прилози о хуманитарним акцијама
Трка за срећније детињство;
Хуманитарна акција „Друг – другу“;
„Један пакетић-много љубави“
допринос акцији Црвеног крста
Допринос акцији „Најслађи караван“
Прилози о гостовањима
Позоришна представа „Чудне речи“,
Позоришна представа „Чудесни свет
мале Зоје“
Прилози о успесима наших ученика
на такмичењима свих нивоа:
Окружно такмичење пливача
школског и средњешколског узраста.
„Разиграно перо“- литерарни
конкурси
Школско такмичење из математике
Ликовна секција наше школе
Сарадња са локалном телевизијом
„Пруга“ и порталом „Лајковац на
длану“
Договор са другим тимовима,
стручним већима, о презентовању
њиховог рада и начина остваривања те
промоције
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА РАД РАЗГЛАСНЕ СТАНИЦЕ
Подносилацизвештаја:Тимза рад разгласне станице
Одговорно лице: Зорана Марковић, координатор Тима
Остали чланови тима: Душица Милосављевић, наставница српског језика; Вера Теофиловић, учитељица;
Драгана Перић, учитељица
Делокруг рада (укратко): информисање о дешавањима у школи и важним датумима, култура
Циљеви рада (укратко):континуирано и правовремено информисање ученика и запослених о дешавањима у
школи, неговање и промоција културе говора, оспособљавање ученика за рад са разгласном станицом,
учествовање у обележавању важних датума
Садржај рада(следити годишњи план рада)

Области
рада

Организацио
-нотехнички
послови

Информиса
ње

Култура

Реализовани садржаји

Није
реализован
о

Израда и анализа Плана
рада и извештаја о раду
Подела задужења
члановима Тима
Одржавање састанака
Тима
Сарадња са директором,
помоћником директора,
стручном службом,
учитељима/наставницим
аи члановима других
тимова, стручних већа и
секција;
Одабир ученика за
читање обавештења;
обучавање ученика и
чланова Тима за
коришћење разгласне
станице
Праћење дешавања у
школи, припремање
текстова обавештења за
читање преко разгласа и
читање припремљених
текстова
Обележавање важних и
актуелних дешавања од
значаја за школу и
живот школе
емитовањем пригодних
садржаја преко разгласа

Садржаји
рада који
нису
планиран
иа
урађени
су током
школске
године

Исходи/ показатељи
успешности
(шта је постигнуто и
шта доказује
успешност)

Израђени и
анализирани План рада
и полугодишњи и
годишњи извештај о
раду;
Одржани састанци
Тима према потреби;
Обучени ученици за
читање обавештења
путем разгласа;
Ученици и запослени
према потреби
обавештени путем
разгласа о актуелним
дешавањима у школи;
Остварена сарадња са
директором,
помоћником
директора, стручном
службом,
учитељима/наставници
ма и члановима других
тимова, стручних већа
и секција;
Обележава
ње важних
датума
емитовањем
пригодних
садржаја

Оцена
успешности од
стране тима
или особе
задужене за
евалуацију

Самоевалуацијо
м Тима
оцењено је да
су
организационотехнички
послови у
потпуности
реализовани.
Циљеви из
области
културе и
информисања
реализовани су
делимично, с
обзиром на то
да се
информисањен
а свим
релацијама
унутар школе
(запослени–
ученици–
родитељи) у
великој мери
преместило у
онлајн простор.

Прочитана обавештења
обједињена у архиви.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУТИМА ЗА ДРУШТВЕНО-КОРИСТАН РАДШКОЛСКЕ
2021/2022. ГОД.
Подносилац извештаја:Тим за друштвено-користан рад (руководилац Љиљана Пеладић)
Остали чланови: Јелена Радивојевић, Александра Јагодић, Гордана Симић, Невенка Раонић,
Љиљана Јеремић, Јасмина Митровић, Радмила Милентијевић, Верица АдамовићТешићпомоћник директора
Циљеви рада:да се ученици у сарадњи са учитељима и наставницима оспособе за друштвенокористан рад и да се посвете естетском уређењу своје околине. Важно је да ученици схвате значај
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уређивања и улагања у своје окружење и да развију љубав према природи и својој околини. Значај
заједничке сарадње у овој области је и образовање ученика из области здравих животних навика,
очувању животне средине и квалитету живота.

Садржај рада
Области рада

Реализовани
садржаји

Екологија и
заштита
животне
средине

Обележавање
4.октобра- Дана
животиња

Израда ликовних
радова из области
биологије,
очувања животне
средине,
екологије....
Уређење
школског
дворишта и хола
школе
Брига о садницама
и акваријуму
током лета
Стихови и
текстови на тему
екологије и
очувања животне
средине
Чишћење
просторија школе
Израда кућица и
хранилица за
птице као и
натписи о заштити
природеСарадња
биолошке,
еколошке секције
и чувара природе у
уређењу школског
дворишта
(орезивање,
окопавање
садница,
постављање
кућица за птице,
брига о птицама,
чишћење
дворишта)

Није
реализовано

Садржаји рада
који нису
планирани а
урађени су током
школске године
Прикупљање
секундарних
сировина
(пластични
затварачи) у
хуманитарној
акцији за помоћ
особама са
посебним
потребама „Чеп за
хендикеп“
Прикупљање
секундарних
сировина (папир и
пластичне флаше)
за рециклажу
Акција „Очистимо
Колубару заједно“
Уређење школског
дворишта у
Бајевцу

Исходи/
показатељи
успешности
(шта је
постигнуто и шта
доказује
успешност)
Повећана
интересовања за
биолошке садржаје
код ученика;
Задовољство
ученика;
Побољшана је
сарадња са
локалном
самоуправом,
медијима и
предшколском
установом; Код
ученика подигнут
ниво еколошке
свести о значају
очувања животне
средине; Повећано
интересовање за
друштвенокористан рад и
естетско уређење
окружења;
Повећана сарадња
ученика са
наставницима као
и међусобна
сарадња
наставника и
учитеља из
различитих
области; Повећан
ниво хуманости
код ученика.

Оцена
успешности од
стране тима или
особе задужене
за евалуацију
Успешност је
оцењена одличан
(5)

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ДЕЧЈ ШТАМПУ
На основу, а у складу са одлуком Стручног већа наставника разредне наставе, одобрене су и усвојене
понуде издавачких кућа за дечију штампу, контролне задатке и осталу литературу (речник, правопис,
граматика, географска карта..), која ће се користити у току школске 2021/2022. године.
На основу одлуке у понуди су:
Дечја штампа:
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„Витез“ 1, 2, 3, 4 ; Издавачке куће“ Витез“ из Београда
Математички лист- Друштво математичара Србије
У току првог полугодишта ученици централне школе и издвојених одељења су били претплаћени
„Витез“ 1 – 17 ком.
„Витез“2- 22 ком.
„Витез“ 3 –28 ком.
„Витез“ 4- 6 ком.,
Полугодишња претплата је 1100 динара.
За „Математички лист“ је пријављено 25 ученика и учитеља.
Полугодишњу претплату од 900 динара ученици су уплатили у току октобра и добиће по пет
бројева часописа у току школске године.
Комисија за штампу: Љиљана Лучић
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ИНФОРМАТИЧКУ ПОДРШКУ ЗА
ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
Одговорно лице: Милош Милијановић
Остали чланови тима: Иванка Алексић, Гордана Петровић, Иван Живановић, Живота Ђорђевић, Дејан
Филиповић, Невена Пантелић (замена Бојан Симић), Милица Јовичић
Комисија за информатичку подршку је имала један састанак у току полугодишта ради договора о
расподели послова у току године.
Милош Милијановић је учествовао у помагању око Гугл учионице за ученике петог разреда који се први
пут срећу са овом платформом, а због евентуалног преласка на онлајн наставу.
Договорено је да Милош Милијановић, Иван Живановић, Иванка Алексић, Бојан Симић и Милица
Јовичић узму учешће у активностима око завршног испита.Живота Ђорђевић, Дејан Филиповић и
Гордана Симић ће бити ангажовани по потреби ради помоћи на пољу информационих технологија
колегама и стручним службама, што неће спречавати и остале чланове да обављају ове послове. За ИО
Боговађа ову врсту помоћи ће реализовати Иван Живановић и Иванка Алексић, док ће то у ИО Бајевац
радити Милица Јовичић и Гордана Симић.
Милош Милијановић је био информатички координатор на завршном испиту. Све активности су
обављене на време. Ажурирање података на порталу Моја средња школа протекло без икаквих проблема.
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.
ГОДИНУ
Подносилац извештаја: Тим за школско развојно планирање
Одговорно лице: Душанка Јовановић
Остали чланови тима:
представник локалне заједнице, родитељ - Ненад Милошевић , Мирјана Вујковић (наставник руског језика), Биљана Жујовић (директор) ,
Гордана Станојевић (учитељ) , Мирјана Николић (наставник енглеског језика) , Љиљана Јеремић (учитељ) , Невенка Раонић (учитељ),
Биљана Перић (учитељ ) , Тања Милошевић (учитељ) , Данијела Томић (учитељ ) ,Верица Адамовић Тешић, (учитељ), Даринка Рисовић
(учитељ) , Лидија Јовановић Марић (наставник српског језика), Ана Пајић (наставник енглеског језика) , Александра Јагодић (наставник
биологије) , Данијела Лаловић (наставник хемије), Александар Ђукић (наставник физичког васпитања) , Иванка Алексић (наставник
техничког образовања) , Вера Теофиловић (учитељ) , Гордана Пејчић (учитељ) , Марија Милановић(учитељ), Душица Кузнецов (учитељ),
Ана Живковић (учитељ) ,Снежана Рулић (учитељ) , Рајко Сарић (наставник историје) , Милица Живојиновић (наставник географије) ,
Јелена Бајић (наставник енглеског језика)
Циљеви рада :Праћење остваривања планираних задатака и активности из Акционог плана и унапређење рада школе који обухвата све који
су непосредно или посредно укључени у рад школе ( ученици, наставници, родитељи, представници локалне заједнице, институције)
Реализовани
садржаји
Извештај о раду
Тима за школско
развојно
планирање у
2021/2022.години;

Време
реализације
септембар
2021.

Акциони план

Исходи/ показатељи успешности
(шта је постигнуто и шта доказује успешност)
Чланови тима су упознати са извештајем о раду у школској 2021/2022.

Одговорна особа
( носиоци активности)
Руководилац Тима за школско
развојно планирање

Дат је предлог Акционог плана за школску 2021/2022. који је и усвојен

Руководилац Тима за школско
развојно планирање,

септембар
Усвајање
Акционог плана 2021.
за
2021/2022.
годину;

Праћење
остваривања
планираних

Токомшколске Област квалитета: Настава и учење
године
У току првог полугодишта посећено је 17 часова у предметној и 21 час у
разредној настави. Угледне часове су одржалe учитељице Љиљана Јеремић у
другом разреду и Ива Јеремић у четвртом разреду.Одржанасу два часа пред
комисијом за лиценцу (Марко Ивковић, наставник физичког и здравственог
васпитања и учитељица Данијела Митровић). На основу пртокола за праћење
часова који су сачинили Тим за квалитет и чланови ПП службе, а на основу
177

задатака и
активности из
Акционог плана

индикатора за вредновање кључне области Настава и учење, коначна оцена
посећених часова је 3.
Област квалитета:Постигнућа ученика
ЧлановиЛитерарнесекције „Разиграноперо”,својпесничкиталенат су
представили на наЧетвртоммеђународномфестивалулитерарногстваралаштва
ФЕЛИС 2021.

У међународној конкуренцији, у категорији Деца ствараоци до 14 година:
Првунаградуза диптих песама освојио је ученик 7. разреда Мартин Микић.Другу
наградуосвојио је ученик 8. разредаЛука Радовановић.Специјалну награду
освојила је ученица 8. разреда Марија Јеремић.
Похвалнице за успешно учешће на фестивалу добили су: КалинаТомашевић,
(ученица 6. разреда),Вукашин Марковић, Стева Мацура, Анита Проданић, Ана
Радовановић, ФилипПавловић( ученици 7. разреда), Никола Васовић и
НиколиниПантић ( ученици 8. разреда).
Литерарна секција „Разиграно перо” добила је захвалницу за допринос
фестивалу.
Међународни поетски конкурс за децу под називом „Сунце стихова“, који је
организовала Народна библиотека Бечеј, окончан је церемонијом проглашења
победника у недељу, 24. октобра 2021. године у сали КУД-а,,Петефи Шандор“
у Бечеју.
У конкуренцији од 100 ауторских радова на конкурсу „Сунце стихова“ Марија
Јеремић, ученица 8/2, члан литерарне секције „Разиграно перо“, освојила је 2.
награду.
Маријинапесма
„Одсновадосреће“
освојилатрећеместо
у
категоријидечјепоезијенајошједномпознатом
и
садугомтрадицијомфестивалуМеђународномконкурсу
„Оловко,
нећути“,
којиорганизујеЦентарзакултуруБарајево и ушла у Зборник „Оловко, нећути“ за
2021. годину.
МаријаЈеремић, ученица 8/2 разреда, чланЛитерарнесекције „Разиграноперо“
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учествовала је на Међународном фестивалу „Децамеђунарцисима,,
којисеодржао у Чајетини и наЗлатибору 21. маја 2022.
Освојила је 1. место са песмом „Уберимизвезду“ .
Литерарнасекција „Разиграноперо” остварилајевишеструкиуспехна 16.
међународномфестивалудечијепоезије „Дјечијецарство”одржано 28. и 29.
априла
2022.
године
у
Бањалуци.. Тричлана
„Разиграногпера”
нашласусемеђуфиналистима
и
светројеималојезапаженуспех.
АндрејВукашиновић, ученикпетогразреда, освојиоје 2.наградузапесму
„Љубавнијадиђакапетака”, а МаријаЈеремић, ученица 8. разреда,
билајетрећепласиранасапесмом
„Трен”.
Песма
„Путљубави”
АнитеПроданић,ученице 7. разреда, похваљенаје и уврштена у
зборникфестивала у комесусенашле и Андрејеванаграђенапесма и
чакдвеМаријинепесме,
награђена
„Трен”
и
похваљена
„Уберимизвезду”.МенторкенаграђенихученикаЛидијаМарићЈовановић и
СоњаМиловановвићнаграђенесудипломамазауспешан
и
преданменторскирадсаталентованимученицима.
Члановилитерарнесекције
учествовалису
у
радуДечјегжирија
„ТаблаФеста
22”оцењујући
и
рангирајућилитерарнерадовеученикакојисупристиглинаконкурсизцелеСрбије и
региона.
На
Међународномфестивалухуморазадецу,
којивећ
34.
путорганизујеНароднабиблиотека „ДимитријеТуцовић” изЛазаревца, ученица 8.
разредаМаријаЈеремићосвојилајетрећунаградузапесму „Мукеједногдеке”, а
песма
„Осмех”
ученице
7.
разредаАнаРадовановићнашласемеђумалобројнимпохваљенимрадовима.
На конкурсу ,,Витезово пролеће 2022.“ награђени су ученици другог, трећег и
четвртог разреда из Пепељевца. На 34. Међународном фестивалу хумора за децу
у Лазаревцу четири ученика из Пепељевца су освојила награде: Стефан
Јанковић (ликовни рад,2. место), Магдалена Митровић (стрип, 3. место), Вук
Вукашиновић (литерарнирад, 2. место) и Јана Мацура похвала ( литерарни рад)
.

На регионалном ликовном конкурсу Института за јавно здравље „Др
Милан Јовановић Батут“ на тему,, Бирам паметније- храним се здравије“
награде су освојили: 1.место – Ђурђија Пажиновић 6/4,
2.место Момир Лончар 6/2,
3. место Огњен Матовић 6/4. Специјалне награде освојили су: Александра
Јеремић 6/4, Ивона Јевтић 6/4, Теодора Милијановић 7/4.
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На другом конкурсу на тему ,,Чувам своје зубе - поносим се осмехом“
награђени су:
1.
2.

1.место-Милица Марковић 7/4,
место Огњен Ивановић 7/3.

Специјална награда припала је Николини Пантић 8/3 .
На трећем конкурсу ,,Дојење је поклон за цео живот“, награђени су:
1.место Данило Пажиновић 7/1
2.место Анита Продановић 7/2,
3.место Лука Јовановић 5/2
4. место Сергеј Велимировић 5/4
За 34. Изложбу ауторског стрипа за излагање је изабрано 7 радова наших
ученика виших разреда под менторством наставника ликовне културе
Милоја Митривића. Одабрани су радови ученика: Луке Ранковића 5/1,
Матеје Радојчић 6/1, Огњена Јоксимовић 5/2,Андрее Брдарић 6/3 , Иве
Радованчевић 5/3, Андрее Вујичић 7/3 и Марка Живановића 5/2.
Захвалницу је добио и наставник ликовне културе Милоје Митровић.
На Међународном фестивалу хумора и сатире- 29. Златна кацига
награђени су радови Невене Миливојевић 6/3, Дуње Милошевић 6/3 и
Марка Живановића 5/2.Поред ученика, награђен је и професор ликовне
културе Милоје Митровић.
На конкурсима Завода за јавно здравље Ваљево награђена су три ученика
из Пепељевца: Сара Радовановић, ученица 4.разреда добила је 2.наградуу
категорији од I-IV разреда за ликовни рад на тему ,,Чувам своје зубепоносим се осмехом“, док је 3. награду освојио Вук Вукашиновић, ученик
3.разреда. Прву награду за литерарни рад на тему ,, Бирам паметније,
храним се здравије“, добила је Одељењска заједница 3/5 и 4/5.
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Лена Савковић, ученица 3/5 учествовала је у литерарном конкурсу
,,Радовићев венац 2021“ и њен радсе нашао у Зборнику награђених и
објављених радова.Захвалнице су добиле и учитељице из ИО Пепељевац,
Гордана Станојевић и Катарина Марковић, за учешће Међународног
фестивала у Битољу.
На 21. Међународном ликовном конкурсу нишке библиотеке ,,Деца воле
чудне приче...авантуре и јунаке из књига“, награђено је шест ученика
наше школе. То су: Сара Милић, Филип Лацмановић, Никола
Миливојевић, Андреа Вујичић, Никола Пантић и Марко Живановић.
Традиционално , за Дан школе, награђени су најуспешнији ученици и
њихови наставници.Сви ученици који су на Општинском такмичењу
освојили једно од прва три места су похваљени и награђени дипломом.
Сви ученици који су на даљим нивоима освојили једно од прва три места
и пласман на Републичко такмичење , награђени су књигом:
Српски језик- Анђела Брдарић 6/3, 2. место, Никола Симић 7/4, 2. место.
Књижевна олимпијада- Анђелија Јанковић 8/1, 3. место
Математика- Михајло Јовановић 5/4, 2. место
Рецитатори- Ленка Јовановић 5/4, 3. место
Биологија- Анђела Брдарић 6/3, 2. место, Ана Марковић 5/4, 3.место,
Наталија Костић 6/5, 3. место , Михајло Јовановић 5/4, 3. место.
Награђени су и чланови литерарне секције, као и ученици који су у овој
школској години на литерарним конкурсима највише награђивани:
Марија Јеремић 8/2, Лука Радовановић 8/2, Андреј Вукашиновић 5/3,
Анита Проданић 7/2, Мартин Микић 7/2. Литерарна секција је награђена
за освојено 1. место на Републичком такмичењулитерарних секција и
дружина основних и средњих школа Србије. Екипа у малом фудбалу
освојила је 2. место. Ученици су у атлетици освојили једно прво место,
два друга места и једно треће место. Награђене су одељењске заједнице
првог, другог, трећег и четвртог разреда ИО Пепељевац .
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Област квалитета:Подршка ученицима
У току првог полугодишта вертификовано је девет ученика која ће пратити
наставу по ИОП-2 и два ученика која ће пратити наставу по ИОП-1.
Од ове школске године организованје продужениборавакзапрви и
другиразредзакојисеизјаснило 58 родитеља. Трајањеборавкајеод 11h до 16h.
Обележен је 8. септембар- Светски дан писмености.
У нашојшколије 24.09.2021. годинеобележенЕвропскиданјезика где су учешће
узели ученици 8/3 и 8/2.
У првој недељи октобра прикупљена су средства од продаје стартних бројева за
„Трку за срећније детињство“ у организацији Црвеног крста Лајковац . Због
тренутне епидемиолошке ситуације трка није организована.
Од 4. до 10. октобра 2021. године обележена је Дечја недеља. Овогодишњи
слоган Дечје недеље је гласио: „Дете је дете да га волите и разумете“.

Целу ову недељу прате две хуманитарне акције у организацији Подмладка
Црвеног Крста: „Деца-деци“ током које смо сакупили потребан прибор и
гардеробу за децу којима је то потребно и „Трка за срећније детињство“ у
којој су учешће узели сви ученици и централне школе и издвојених
одељења.
Психологнашешколе,
СенкаВучићјеодржаларадионицунатемуДечијихправасаученицимапрвогразреда
у току Дечје недеље.
18. октобра је обележенЕвропскиданборбепротивтрговинељудима.За ученике 7.
и 8. разреда одржано је предавање и презентација у сарадњи са Црвеним крстом
из Лајковца.
Обележен је Дан јабука 21.10. 2021.

22.11. Лајковац је био домаћин Окружног такмичења пливача школског
и средњешколског узраста. Организатор такмичења је био Савез за
школски спорт и физичко васпитање Србије. На такмичењу је
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учествовало 170 пливача, а нашу школу је представљало 27 пливача.
Награђени су:
1.
o
o

2.
o
o

3.
o
o
o
o
o
o

место
ПетраПипер (9-10 г.) леђно
БојанаМарковић (7-8 г.) прсно
место
ВладимирМарковић (12 г.) леђно
МашаЈокић (14 г.) краул
место
ЈованЈевтић (13 г.) краул
ДамјанСимић (13 г.) леђно
МилошМарковић (12 г.) делфин
АнаМацура (12 г.) леђно
МартаЧанчаревић (11 г.) прсно

У децембру наша школа је дала свој допринос хуманитарној акцији ,,Најслађи
карневал“ у којој су прикупљени слаткиши за децу из угрожених подручја
Косова и Метохије.
30.12.2021. ученици наше школе узели су учешће на традиционалној
манифестацији ,,Улица отвореног срца“ коју организује КЦ ,,Хаџи Рувим“ , а
покровитељ је Општина Лајковац.
30.12.2021. Црвени крст Лајковац поделио је пакетиће ученицима нижих
разреда у ИО Бајевац.
Обележен је Свески дан поезије, 21. марта у читаоници градске библиотеке.
Том приликом награђени су дипломама и захвалницама учесници поетског
конкурса ,,Пролећна бајка“. Овај конкурс је за основце реализовала Градска
библиотека Лајковац. Награђени су: Стефан Јаковљевић 3/5 , Андрија Брдарић
2/5, Андреј Вукашиновић 5/3, Марија јеремић 8/2. Истовремено је обележен и
Светски дан особа са Дауновим синдромом.
Поводом обележавања 2. априла, Међународног дана књиге за децу у школи је
гостовала Данијела Квас, дечји писац. 7. априла је одржан хуманитарни базар
у организацији одељењске заједнице 7/1 уз помоћ разредног старешине и
руководства школе. Циљ акције је био да сви ученици иду на екскурзију, без
обзира на њихове материјалне могућности.
21. априла је обележен Дан планете Земље у нашој школи.
Ученици и учитељице из продуженог боравка су пригодним радионицама
обележавали значајне датуме:
7. фебруар- Међународни дан живота, 24. фебруар- Међународни дан борбе
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против вршњачког насиља, 26. фебруар- Међународни дан књиге, 14. мартМеђународни дан река, 21. март- Светски дан шума, 21. март- Светски дан деце
са Дауновим синдромом, 22. март- Светски дан вода, 10. мај- Међународни дан
птица.
21. јуна у Градској библиотеци обележен је Међународни дан деце.
Област квалитета: Етос
1.
септембра
2021.
годинепрвакенаше
матичне
школејепосетиопредседникопштинеАндријаЖивковић.
Првацимајеподелиобесплатне
уџбенике
и
школски
прибор
којиједаровалаОпштинаЛајковац.
109 ђака првакајеодОпштинеЛајковацдобилонапоклонбесплатнеуџбенике и
комплетешколскогприбора.
Првацису,
такође,
добили слаткипакетодтрговинскекомпаније "Еуропром".
За свеученикепрвогразреда, , обезбеђенајеодстранеМинистарствапросвете и
технолошкогразвојабојанкаподназивом „НашаСрбија - Неговањесрпскекултуре
и традиције“.
4.10.2021. за ученике нижих разреда је у КЦ,, Хаџи Рувим'' одржана представа
,,Чудне речи“.У току Дечје недеље Библиотека Лајковац поделила је првацима
бесплатне чланске карте.
Полицајцииз ПУ
Лајковацсу уамфитеатрунашешколеодржалипредавањеученицима 1. и 3.
разреданатему "Безбедност у саобраћају".
Ниученицистаријихразреданисубилиускраћенизапредавањенаистутему.
10.децембра 2021. у КЦ ,,Хаџи Рувим“ одржана је представа ,,Велики свет мале
Зое“.
Избрани су родитељи за учешће у раду Тимова школе.
У априлу ,у Галерији КЦ ,,Хаџи Рувим“ традиционално је била васкршња
изложба радова ученика наше школе .
Ученици наше школе узели су учешће у акцији ,,Очистимо Колубару“.Поводом
90 година школе у Ћелијама лајковачко ЈП,, Градска чистоћа“ засадило је дрво
трешњу. Мештани Ћелија донирали су два пројектора са платноми штампач
том издвојеном одељењу.
За Дан школе, поред ученика , награђени су и њихови наставници: Соња
Миловановић, Лидија Марић Јовановић (литерарна секција), Милоје Митровић
(ликовна секција). Похваљени су наставници за успешну припрему ученика на
такмичењу: Соња Радојичић, Аца Ђукић, Марко Ивковић, Живота Ђорђевић ,
Зорана Милошевић , Соња Миловановић, Лидија Марић Јовановић, Душица
Милосављевић, Гордана Станојевић, Катарина Марковић, Ива Јеремић, Јелена
Радојевић, Александра Јагодић, Милоје Митровић и Станица Милошевић.
Школа у Ћелијама је пригодним програмом обележилајубилеј- Деведесет
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година постојања и рада. Учествовао је публициста и уметник Милутин
Ранковић, а одиграна је дечја представа ,,Здраво је оно право“.
1. јуна у амфитеатру наше школе одржана је промоција Музичке школе
,,Живорад Грбић“.
Дводневна екскурзија за наставнике реализована је 4. и 5. јуна. Том приликом
посетили смо Ниш и његову околину- Чегар, Меморијални комплекс ,,12.
фебруар“, Нишку тврђаву, Ћеле кулу, Нишку Бању.
8.јула запослени су организовали дружење поводом краја школске године на
Колубари.
НаОбласт квалитета:Организаија рада рада школе, управљање људским и
материјалним ресурсима
18. септембра 2021. године, у нашојшколијеодржансеминарзанаставнике и
учитељенашешколе.

Семинар под називом “Развој кључних компетенција за целоживотно
учење и општих међупредметних компетенција” реализовале су Ана
Савковић и Санела Крстић, а било је присутно 30 наставника и учитеља
као и представници стручне службе, директор и заменик директора.
Наведени програм је програм од јавног интереса.
30.10.2021.одржан је семинар ,,Емоционални аспекти мотивације за школско
учење“, Весна Петровић, Александра Степанов
Сабор учитеља одржан је онлајн 27. новембра 2021. године .
Кроз пројекат
,, Премошћавање дигиталног
јаза“ формирана је дигитална библиотека,а у току је и формирање Клуба
ученика. Захваљујући истом пројекту школа је опремљена столицама и
ормарићима.
Министарство просвете, науке и технолошпког развоја донирало је нашој
школи 16 рачунара и 2 штампача.
Од 2. јуна онлајн обуку ,,Учимо заједно“ прошло је тридесет наставника и
стручних сарадника наше школе.
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
Подносилац извештаја: Тим за самовредновање рада школе
Одговорно лице: Тања Милошевић
Остали чланови тима: Верица Адамовић Тешић, Маријана Селенић, Данијела Лаловић, Снежана
Трајковић, Драгана Перић, Станица Милошевић, Љиљана Пеладић, Јелена Матић, Биљана Жујовић,
Светлана Гавриловић, Зорица Милиновић, Гордана Станојевић, Гордана Пејчић, Лидија Веселиновић,
Иван Живановић, Јелена Бајић, Мирјана Вујковић, Свелана Илић, Бојана Николић, Радмила
Милентијевић, Јелена Гавриловић, Гордана Симић, Милица Бојичић.родитељ-Драган Јовановић
Циљеви рада:
Анализа стања у школи - услова, процеса, продуката и резултата рада како бисмо проценили рад
школе, кључне недостатке, слабости, као и јаке стране, а затим предлог мера којима би се уочени
недостаци отклонили,а рад школе унапредио. Праћење остваривања планираних задатака и
активности из Акционог плана и вредновање кључних области у циљу унапређивања рада школе.
Реализовани
садржаји

Време
реализације

Извештај о раду
Тима за
самовредновање у
школској
2020/2021.
години;
Усвајање
Акционог плана
за
2020/2021.
годину;

Септембар
2021.

Септембар
2021.

Исходи/ показатељи
успешности
(шта је постигнуто и шта
доказује успешност)
Чланови Тима су упознати са
извештајем о раду у школској
2020/2021.

Одговорна
особа (носилац
активности)
Руководилац
Тима за
самовредновање
рада школе

Дат је предлог Акционог плана Руководилац Тима
за школску 2020/2021. који је и за
усвојен
самовредновање
рада школе
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133Праћење
остваривања
планираних
задатака и
активности из
Акционог плана

Прво
полугодиште
2020/2021.

Област квалитета: Настава
и учење
У току првог полугодишта
посећено је 17 часова у
предметној и 21 час у разредној
настави. Одржан је један
угледни час у другом разреду
(учитељица Љиљана Јеремић)
и два часа пред комисијом за
лиценцу (Марко Ивковић,
наставник физичког и
здравственог васпитања и
учитељица Данијела
Митровић). На основу
пртокола за праћење часова
који су сачинили Тим за
квалитет и чланови ПП службе,
а на основу иникатора за
вредновање кључне области
Настава и учење, коначна
оцена посећених часова је 3.

Тим за
самовредновање у
корелацији са
члановима Тима
за школско
развојно
планирање

Област квалитета:
Постигнућа ученика
Чланови Литерарне секције
„Разиграно перо”, представили
су се на на Четвртом
међународном фестивалу
литерарног стваралаштва
ФЕЛИС 2020.
У међународној конкуренцији, у
категорији Деца ствараоци до
14 година резултати су следећи:
1. награду за диптих песама
освојио је ученик 7. разреда
Мартин Микић. 2.
награду
освојио је ученик 8. разреда
Лука Радовановић. Ученица 8.
разреда
Марија
Јеремић
освојила је специјалну награду.
Калина Томашевић, ученица
6. разреда, Вукашин Марковић,
Стева Мацура, Анита Проданић,
Ана Радовановић,
Филип
Павловић, ученици 7. разреда;
Никола Васовић и Николини
Пантић, ученици 8. разреда
добили су похвалнице за
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успешно
учешће
на
фестивалу, а литерарна секција
„Разиграно перо” добила је
захвалницу
за
допринос
фестивалу.
На Међународном поетском
конкурсу за децу под називом
„Сунце стихова“, који је
организовала
Народна
библиотека Бечеј 24. октобра
2021. ученица 8/2, Марија
Јеремић, освојила је 2. награду у
конкуренцији од 100 ауторских
радова.
Маријина песма „Од снова до
среће“ освојила треће место на
Међународном
конкурсу
„Оловко,
не ћути“,
који
организује Центар за културу
Барајево и ушла у Зборник
„Оловко, не ћути“ за 2021.
годину.
На регионалном ликовном
конкурсу Института за јавно
здравље „Др Милан Јовановић
Батут“
на
тему
,,Бирам
паметније- храним се здравије“
награде су освојили:
1. место – Ђурђија Пажиновић
6/4,
2. место Момир Лончар 6/2,
3. место Огњен Матовић 6/4.
Специјалне награде освојили су:
Александра Јеремић 6/4, Ивона
Јевтић
6/4,
Теодора
Милијановић 7/4.
На другом конкурсу на тему
,,Чувам своје зубе - поносим се
осмехом“ награђени су:
место-Милица Марковић
1.
7/4,
2. место Огњен Ивановић 7/3.
Специјалну награду освојила
је Николина Пантић 8/3.
На трећем конкурсу ,,Дојење
је
поклон
за
цео
живот“,
награђени су:
1.место Данило Пажиновић 7/1
188

2. место

Анита

Продановић

7/2,
3. место Лука Јовановић 5/2
4. место Сергеј Велимировић
5/4
За 34. Изложбу ауторског
стрипа је изабрано 7 радова
наших ученика старијих разреда
за излагање. Одабрани су
радови
ученика:
Луке
Ранковића 5/1, Матеје Радојчић
6/1, Огњена Јоксимовић 5/2,
Андрее Брдарић 6/3 , Иве
Радованчевић
5/3,
Андрее
Вујичић
7/3
и
Марка
Живановића 5/2. Захвалницу је
добио и наставник ликовне
културе Милоје Митровић за
менторство
поменутим
ученицима.
Радови
ученика
Невене
Миливојевић
6/3,
Дуње
Милошевић 6/3 и Марка
Живановића 5/2 награђени су на
Међународном
фестивалу
хумора и сатире- 29. Златна
кацига Такође је награђен и
професор ликовне културе
Милоје Митровић.
На конкурсима Завода за јавно
здравље Ваљево награђена су
три ученика из Пепељевца: Сара
Радовановић, ученица 4. разреда
добила је 2.награду категорији
од I-IV разреда за ликовни рад
на тему ,,Чувам своје зубепоносим се осмехом“, а 3.
награду
освојио
Вук
Вукашиновић,
ученик
3.
разреда. Прву награду за
литерарни рад на тему ,,Бирам
паметније, храним се здравије“
освојила
је Одељењска
заједница 3/5 и 4/5 под
менторством
учитељица
Гордане Стнојевић и Катарине
Марковић.
Лена Савковић, ученица 3/5

189

учествовала је у литерарном
конкурсу ,,Радовићев венац
2021“ и њен рад се нашао у
Зборнику
награђених
и
објављених
радова.
Учитељице из ИО Пепељевац,
Гордана Станојевић и Катарина
Марковић добиле су захвалнице
за
учешће
Међународног
фестивала у Битољу.
Област квалитета: Подршка
ученицима
У септембру школске године
почео је са радом продужени
боравак за ученике првог и
другог разреда за који се
изјаснило 58 родитеља.
Трајање боравка је од 11h до
16h.
- Обележен је 8. септембарСветски дан писмености.
- 24.09.2020. године обележен
је Европски дан језика а
учествовали су ученици 8/3 и
8/2.
- У првој недељи октобра
прикупљена су средства од
продаје стартних бројева за
„Трку за срећније детињство“ у
сарадњи са Црвеним крстом
Лајковац . Због тренутне
епидемиолошке ситуације трка
није организована.
Од 4. до 10. октобра 2021.
године обележена је Дечја
недеља. Овогодишњи слоган
Дечје недеље је гласио: „Дете је
дете да га волите и разумете“.
Током
Дечје
недеље
реализоване
су
две
хуманитарне
акције
у
организацији
Подмладка
Црвеног Крста: „Деца-деци“
током које су сакупљени
школски прибор и гардероба за
децу којима је то потребно и
„Трка за срећније детињство“ у
којој су учешће узели сви
ученици и централне школе и
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издвојених одељења.
Психолог школе, Сенка Вучић је
одржала радионицу на тему
Дечијих права са ученицима
првог разреда у току Дечје
недеље.
- 18. октобра је обележен
Европски дан борбе против
трговине људима.За ученике 7. и
8. разреда одржано је предавање
и презентација у сарадњи са
Црвеним крстом из Лајковца.
- Обележен је Дан јабука
21.10. 2021.
22.11.2021. у Лајковцу је
организовано
Окружно
такмичење пливача школског и
средњешколског
узраста.
Организатор такмичења је био
Савез за школски спорт и
физичко васпитање Србије. На
такмичењу је учествовало 170
пливача, а нашу школу је
представљало
27
пливача.
Награђени ученици су:
4. место Петра Пипер (9-10 г.)
леђно
Бојана Марковић (7-8 г.) прсно
5. место Владимир Марковић
(12 г.) леђно
Маша Јокић (14 г.) краул
6. место
Јован Јевтић (13 г.) краул
Дамјан Симић (13 г.) леђно
Милош
Марковић (12 г.)
делфин
Ана Мацура (12 г.) леђно Марта
Чанчаревић (11 г.)
прсно
У децембру школа је
учествовала у хуманитарној
акцији ,,Најслађи карневал“ у
којој су прикупљени слаткиши
за децу из угрожених подручја
Косова и Метохије.
- 30.12. 2021. ученици наше
школе учествовали су на
традиционалној
манифестацији ,,Улица
отвореног срца“ коју
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организује КЦ ,,Хаџи Рувим“ , а
покровитељ је Општина
Лајковац.
30.12. 2021. Црвени крст
Лајковац поделио је пакетиће
ученицима нижих разреда у
ИО Бајевац.
Област квалитета: Етос
1. септембра 2021. године
ученике првог разреда матичне
школе посетио је председник
општине Андрија Живковић.
Првацима је поделио бесплатне
уџбенике и школски прибор
који је даровала Општина
Лајковац.
109 ђака првака је од Општине
Лајковац добило поменуте
поклоне. Прваци су добили и
слатки пакет од трговинске
компаније "Еуропром".
За све ученике првог разреда, ,
обезбеђена је од стране
Министарства просвете и
технолошког развоја бојанка
под називом „Наша Србија Неговање српске културе и
традиције“.
- 4.10.2021. за ученике млађих
разреда је у КЦ,, Хаџи Рувим''
одржана представа ,,Чудне
речи“.
У току Дечје недеље Градска
библиотека Лајковац поделила
је првацима бесплатне чланске
карте.
Полицајци из ПУ Лајковац су у
амфитеатру наше школе
одржали предавање ученицима
1. и 3. разреда на тему
"Безбедност у саобраћају".
Изабрани су родитељи за учешће
у раду Тимова школе.
Област квалитета: Организаија
рада рада школе, управљање
људским и материјалним
ресурсима
- 18. септембра 2021. године, у
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школи је одржан семинар за
наставнике и учитеље под
називом „Развој кључних
компетенција за целоживотно
учење и општих
међупредметних
компетенција”. Семинар су
реализовале Ана Савковић и
Санела Крстић, а
присуствовало је 30 учесника.
- 30.10. 2021.одржан је
семинар ,,Емоционални
аспекти мотивације за
школско учење“, Весна
Петровић, Александра
Степанов
- Сабор учитеља одржан је
онлајн 27. новембра 2021.
године .
- Кроз пројекат
,,Премошћавање дигиталног
јаза“ формирана је дигитална
библиотека, а у току је и
формирање Клуба ученика.
Преко истог пројекта школа је
опремљена столицама и
ормарићима.
Донација од 16 рачунара и 2
штампача стигла је нашој
школи од Министарства
просвете.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА УЧЕНИКА
Одговорно лице: Јована Павловић
Чланови Тима: Љиљана Јеремић, Верица Адамовић Тешић, Биљана Жујовић, Мирјана Вујковић, Иван
Живановић, Рајко Сарић, Миодраг Павловић, Марина Ранковић, Данијела Богдановић, представник
савета родитеља, представник ученичког парламента.
Циљеви:Мера превенције за стварањебезбедне средине за живот и рад ученика. Мера интервенције у
ситуацијамакада се јављанасиље, злостављање и занемаривање у школи. Спровођење и
неговањеклимеприхватања, толеранције и уважавања. Укључивање свих интереснихгрупа (ученици,
наставници, стручнисарадници, административно и помоћноособље, директор, родитељи, старатељи,
локалназаједница) у доношење и развијањепрограмапревенције. Подизањенивоа свести свих
укључениху живот и рад установе за препознавањенасиља, злостављања и занемаривања. Дефинисање
процедура и поступака за заштиту од насиља и реаговања у ситуацијаманасиља. Информисање свих
укључениху живот и рад установе о процедурама и поступцима за заштиту од насиља и реаговање у
ситуацијаманасиља.
Делокруг рада:Превентивне мере за заштиту ученика од дискриминација, насиља, злостављања и
занемаривања; Интервентне мере у случајусумње или појаведискриминације, насиља, злостављања и
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занемаривања ученика.

Садржај
Превентивне мере

Реализоване активности
Формирање/именовање Тима за заштиту од
насиља
УпознавањеНаставничкогвећасановинама у
Протоколу за заштиту ученика од насиља,
злостављања и занемаривања;
улозиШколскогтима;
задужењимасвакогчланаколектива,
Програмомзаштите и планом рада
тимаУпознавањеСаветародитељасагодишњим
планом рада Тима, извештајем о раду у
протеклојгодини, Програмомзаштите ученика
од насиља, злостављања и занемаривања
Самостални рад саученицима под ризиком

Радионица за ученике на „Умеће
комуиникације“, радионица
Израда памфлета за родитеље на тему
дигиталног насиља
Предавање за ученике осмог разреда
на тему вршњачког насиља и
међусобне толеранције
Турнири у малом фудбалу
организовани са ученицима осмог
разреда
Обележавање Дана розе мајица
Интервентне мере

Поступање у случајевима насиља или
сумњи на насиље

Време реализације
Септембар 2021.

Реализатори
Директор школе

Септембар 2021.

Директор школе

Током школске
године

Стручни
сарадници,
одељењске
старешине
Логопед, ученици
шестог разреда
Логопед

Друго
полугодиште
Друго
полугодиште
Друго
полугодиште

Психолог

Друго
полугодиште

Наставници
физичког

Друго
полугодиште
Током године

Учитељице,
стручни сарадници
Чланови тима,
разредне
старешине,
родитељи

Током другог полугодишта Тим се састао четири пута. Три пута у циљу интервентних мера, када је
постојала сумња да се десило насиље. У сва три случаја у питању је било насиље првог и другог нивоа.
Ученицима учесницима догађаја додељен је друштвено-користан рад и одговарајућа оцена из владања.
О свему наведеном сведоче записници са састанака Тима, као и дневници образовно-васпитног рада.
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ
ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ
Руководилац тима: Ана Живковић
Чланови тима: Снежана Трајковић, Бојана Симић, Тамара Мештровић, Вера Теофиловић, Марија
Милановић, Светлана Гавриловић, Светлана Миловановић, Невенка Раонић.
Циљеви Тима за унапређење Годишњег плана рада школе су: праћење предвиђеног плана рада и
остваривање постављених циљева и задатака, као и евалуација управних, руководећих и стручних
органа школе.
У току првог полугодишта школске 2021/2022. године одржана су два састанка Тима за унапређење
Годишњег плана рада школе.
Први састанак је одржан у септембру и на њему је конституисан Тим за унапређење Годишњег плана
рада школе. Такође је усвојен план рада тима за текућу школску годину. На састанку је извршена и
анализа ефеката припремне наставе у претходној школској години. Утврђено је да је припремна настава
имала ефекта и организоваће се и у овој школској години.
Други састанак је одржан у децембру. На њему је разговарано о планирању угледних часова. Угледни
часови су примери добре праксе и сви учитељи и наставници би требало да одржавају угледне часове и
да присутвују часовима колега. Постоје учитељи и наставници који су у овој школској години већ
одржали угледне часове. Разговарано је о вођењу портфолија – личног и за ученике. Сваки наставник и
учитељ мора водити лични портфолио, као и портфолије својих ученика. Једна од тачака било је и
унапређење сарадње Стручних већа у тематском планирању, хоризонталном и вертикалном повезивању
градива.
Трећи састанак је одржан у априлу. Разговарано је о сарадњи са другим стручним већима и учествовано
у раду Педагошког колегијума. Такође је разговарано о успостављању сарадње са Стручним тимом за
инклузивно образовање.
Четврти састанак је одржан у јуну. На њему је извршена евалуација плана рада током целе школске
године, праћење усклађености школских докумената и планова. Једна од тачака била је и праћење и
примена наученог током стручног усавршавања. Чланови тима су извештавали са посећених програма
обуке наставника.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИЈУ
Подносилац извештаја :
Миодраг Павловић
Одговорно лице:
Миодраг Павловић
Сарадници у реализацији плана: директор, помоћник директора, ПП служба, координатори тимоваодељењске старешине и предметни наставници
Циљеви рада (укратко): Креирање могућности за развој и добробит сваког ученика, пружањем
подршке оним ученицима којима је неопходна помоћ за приступање, укључивање и учествовање у
образовању и васпитању, помоћ при напредовању и осамостаљивању у вршњачком колективу,
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подршка ученицима код којих постоји ризик од раног напуштања школовања, као и реализација
одређеног вида подршке за ученике са изузетним способностима.
На основу члана 77. Закона о основама система образовања и васпитања школа је дужна да
ученицима којима је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога
потребна додатна подршка у образовању и васпитању, обезбеди отклањање физичких и
комуникацијских препрека и донесе индивидуални образовни план.
Планирани задаци тима за инклузивно образовање
Доношење плана и програма рада
1.
2.
Организовање активности на основу програма
3.
Сарадња са интерресорном комисијом
3.
Анализа актуелне школске ситуације, идентификација деце са потешкоћама, и
потреба за додатном подршком
Помоћ у изради и примени ИОП планова, праћење реализације ИОП-а, и евалуација
4.
5.
Вредновање остварености и квалитета програма рада
6.
Вођење евиденције-педагошког досијеа ученика
7.
Пружање додатне подршке ученицима са инвалидитетом или сметњама у развоју
Пружање додатне подршке родитељима ученика са инвалидитетом или
8.
сметњама у развоју
9.
Пружање додатне подршке наставницима-планирање и реализација
стручног усавршавања наставника
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Активности у оквиру Тима за инклузију су започете у септембру школске 2021/22. године. Прво је
конституисан тим и усвојен план за 2021/22. годину. Сагледавањем постојеће ситуације утврђено је
да постоји 7 верификованих ИОП-а из прошле године. Током првог полугодишта су урађени ИОП
са прилагођеним програмом наставе и учења за три ученика. Постоји потреба за још једним
индивидуалним образовним планом са смањеним стандардима код ученика седмог разреда, али због
промене старатеља раније није ни било покретања поступка пред Интерресорном комисијом општине
Лајковац. Питање старатељства је у међувремену решено и ученику је прво омогућено похађање по
прилагођеном програму.
У складу са препоруком Мреже за подршку инклузивном образовању ради се у складу са
могућностима детета индивидуализовано а на начин могућности по индивидуално образовном плану
са смањеним стандардима. Настављено је праћење да ли има ученика који имају потешкоћа у праћењу
и савладавању наставног градива, да ли ученик не остварује очекиване исходе образовања и
васпитања или су резултати које ученик остварује значајно изнад нивоа општих и посебних
стандарада. Тим за инклузивно образовање очекује сарадња са Интерресорном комисијом за два
ученика којима је претходно пружена могућност за похађање наставе по прилагођеном програму, али
је након вредновања активности утврђено да је неопходно ученику омогућити индивидуални
образовни план по смањеним стандардима. Наставницима је образложено шта треба да стоји у
предлогу, као и кораци који су неопходни у процесу инклузије. Највећи изазов у раду тима
представља сарадња са родитељима, као и велика међуинституционална подршка ученицима из
осетљивих група, који често изостају са наставе, а неопходна им је додатна помоћ у образовном
процесу.
Након вредновања, подтимове очекује нови циклус планирања. Сем тога, два ученика похађаће
завршни испит по индивидуалном образовном плану. Том приликом добиће прилагођене задатке за
полагање испита на крају осмогодишњег образовања. Психолог, у сарадњи са родитељима ученика,
обавиће саветодавне разговоре у циљу одабира образовног профила који је у складу са интересовањем
и јаким странама ученика.
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРАЋЕЊЕ И УКЉУЧИВАЊЕ У НОВЕ
ПРОЈЕКТЕ
Школа учествује у пројекту Премошћавање дигиталног јаза у Србији за најугроженију децу. Циљ
пројекта је стварање једнаког и инклузивног приступа образовању, као и да се оснаже капацитети и
наставника и педагошких асистената да би могли да пружају додатну подршку најугроженијој деци у
контексту пандемије Ковид-19.
Пројекат реализују Министарство просвете, науке и технолошког развоја и UNICEF уз финансијску
подршку Европске уније. Партнери у реализацији су Завод за унапређење образовања и васпитања,
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Центар за образовне политике и Педагошко
друштво Србије. Реализација пројекта ће трајати до априла 2023. године.
Пројектом је за школу набављено 63 таблета, 3 лаптоп рачунара, са инсталираним софтвером за
наставу и додатном опремом у виду слушалица, тастатура и све неопходне пратеће опреме. Поред
тога, школа је добитла грант од 5000 евра за реализацију пројектних активности. Биће успостављена
библиотека дигиталних технологија, доступна свим ученицима и наставницима. Поред библиотеке,
биће успостављен и клуб за учење који би представљао инициран облик пружања подршке у учењу,
првенствено ученицима којима је подршка потребна из било ког разлога, а затим и другим ученицима
повремено и континуирано. У клуб ће такође моћи да се укључе и ученици који желе да пруже
подршку другим ученицима.
За сада наставници су прошли три недеље обуке. Послати су извештаји, тјс табела за идентификацију
ученика и месечни план рада.
Руководилац тима: Станица Милошевић

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИЗРАДУ , ПРАЋЕЊЕ ИРАЗВОЈ ШКОЛСКОГ
ПРОГРАМА
Подносилац извештаја: Актив за израду, праћење и реализацију школског програма
Одговорно лице: Вера Теофиловић
Остали чланови тима: Светлана Гавриловић, Зорица Милиновић, Љиљана Лучић, Катарина Марковић
– учитељи
Јасмина Митровић, Соња Радојчић, Невена Добросављевић – предметни наставници.
Циљеви рада: Израдом праћењем и развојем Школског програма остварује се унапређење
образовно – васпитног радау школи, обезбеђује се праћење остваривања циљева и задатака, као и
евалуација стручних, руководећих и управних органа школе. Годишњи план рада школе представља
основни радни документ којим се обезбеђује синхронизована, рационална и ефикасна
делатност, свих учесника у раду на реализацији образовно-васпитних активности у току школске
године, као и измене у годишњим плановима рада које происује Министарство. Напомена: Због
посебног програма рада, по коме је почела ова школска година, због епидемиолошке
ситуације, путем вибер групе одржана су два састанка Актива, 25. септембра 2020. године и 15. јуна
2021. године.
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РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ОДГОВОРНА ОСОБА
(НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ)
Поднет извештај о раду Тима за 30. септембар 2021 годнине – Вера
Теофиловић,
израду, праћење и развој први састанак Тима.
руководилац Актива
школског
програма
за Због актуелне епидемијске
2020/2021. годину.
ситуације, због различитих
смена чланова Актива и рада
чланова Актива у различитим
школама, седница је одржана
телефонским путем Договор је
да се и наредне седноце
организују на исти начин.
Усвајање плана рада Тима за
израду,
праћење
и
реализацију
школског
програма
Сарадња са стручним већима,
тимовима,
активима
Педагошким колегијумом

30. септембар 2021.годнине –
први састанак Актива

Усвајање
програма

новог

Септембар – децембар 2021.
године
Руководилац Актива је редовно
присуствовала
седницама
Педагошког
колегијума и наставничких
већа.
Школског У току првог полугодишта
усвојен је ШП за наредни
период као и анекси плана рада
за други, четврти и осми
разред

Вера Теофиловић,

Тимови,
Активи, Стручна
већа, Педагошки колегијум

Школски
одбор,
Савет
родитеља, Актива за израду,
праћене и развој школског
програма.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА
МИГРАНТИМА
Одговорно лице: Верица Адамовић Тешић
Чланови тима су: Биљана Жујовић директор, Верица Адамовић Тешић помоћник директора,
Миодраг Павловић психолог, Јована Павловић логопед , Марина Ранковић логопед, Сања Тодоровић
професор српског језика, Светлана Ковачевић професор разредне наставе, Ана Пајић професор
енглеског језика, Јелена Бајић професор енглеског језика, Данијела Богдановић професор физичког
васпитања, Соња Радојчић професор физичког васпитања, Марина Пажиновић библиотекар, Ана
Живковић професор разредне наставе, Ива Јеремић професор разредне наставе, Гордана Пејчић
професор разредне наставе, Витомир Вучетић секретар, и одељењске старешине у ИО Боговађа.
Тим за пружање подршке ученицима и ученицима избеглицама/тражиоцима азила бринуо
се о личном и социјалном развоју ученика, њиховој професионалној oријентацији и пружао
подршку у учењу како би ученици остварили своје пуне потенцијале. Микротим за процену
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и проверу, као и израду плана подршке, чинио је школски педагог, психолог и логопед,
према потреби учитељи, одељењске старешине и предметни наставници.
Тим за пружање подршке ученицима и ученицима избеглицама/тражиоцима азила активно је
учествовао у прављењу и реализацији Плана подршке за ученике тражиоце азила у нашем издвојеном
одељењу у Боговађи. Број ученика тражилаца азила на крају првог полугодишта школске 2021/2022.
год. у нашој школи, односно у ИО Боговађа је 3, током новембра 2021.дошло је 4 ученика без
родитељског старања који су повремено присуствовали настави а 1 ученик је из здравствених разлога
прешао у други азил Мухамед Фахим Захел . Сада их је троје у уписани су у 5. разред Сабаум Азизи ,
Осман Гул, Рохид Јабаркхел. За ученике мигранте који су отишли из наше школе, по Стручном упутству
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије уредно су урађени Школски
извештаји и предати Центру за азил Боговађа. Настављена је досадашња успешна сарадња са НВО
сарадницима Центра за азил Боговађа и Центром за азил Боговађа.
Школа има Правилник о безбедности ученика, у којем постоје јасне процедуре за заштиту ученика,
са чијим су садржајем упознати сви актери (наставници, ученици, родитељи...). Задужења, обавезе и
одговорности свих актера обухваћених Правилником су јасно и прецизно дефинисани. Сви актери
савесно и одговорно испуњавају задужењаи обавезе које произилазе из Правилника и благовремено и
адекватно се реагује на утврђене пропусте.
.

200

ИЗВЕШТАЈ РАДА ТИМА ЗА РАД ДЕЧЈЕГ САВЕЗА ЗА КРАЈ ШКОЛСКЕ
2021/2022.
У току школске године је одржано шест седница на којима су се планирале активности предвиђена планом
тима.
Тим за рад дечјег савеза је организовао активности у оквиру Дечје недеље која се одиграла од 4.октобра
до 8.окобра под слоганом „Дете је дете да га волите и разумете“. Низ активности, углавном везане за
ученике првог разреда, су релизоване веома успешно у дечјој недељи. Ученике је посетио председник
општине, ченици су посетили Градску библиотеку, долазили су нам у госте школски полицајац и
волонтери Црвеног Крста који су држали предавања. У оквиру дечје недеље је организовано више
хуманитарних акција у сарадњи са подмладком Црвеног Крста.
Месец октобар је обележио и Дан јабуке који смо организовали у школи 21.октобра. У школском
дворишту су деца излагала храну и друге производе од јабука.Одржана је приредба у част овог воћа.
Истакнут је значај јабуке у свакодневној исхрани. Учешће својим присуством су узели и предшколци из
ПУ „Лептирић“ као и припадници Црвено Крста.
Децембар месец су обележиле активноси везане за Нову годину. Ученици су учествовали на
Новогодишњем вашеру који је организован испред Градске куће. Куповали су и продавали рукотворине.
Учешће игром и песмом смо узели и у Улици отвореног срца коју је организовао Културни центар.
У месецу јануару је обележена школска слава Свети Сава. Ученици су спремили приредбу за госте.
Свечаност ломљења коача се одиграла у холу школе на спрату а ручак у зборници. Издвојена одељења су
у оквиру својих школа организовали активности.
Месец фебруар је био посвећен љубави. Деца су цртала и писала на ту тему.
У месецу марту су биле организоване приредбе и радионице посвећене мајкама и бакама, Дану жена.
Такође је организовано такмичење у рецитовању. С обзиром да је дошло пролеће, организоване су акције
уређења школског дворишта.
У априлу је Васкрс био најзаступљенија тема, мада су обележени и 8.април (Светски дан Рома), као и
22.април (Дан планете Земље).
У мају је обележен Дан школе 25.маја.
Тим за рад Дечјег савеза је реализовао све планиране активности.
Руководилац тима
Маријана Селенић
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОДМЛАТКАЦРВЕНОГ КРСТА
Подносилац извештаја:Подмладак црвеног крста
Одговорно лице:Соња Миловановић, координатор
Остали чланови тима:име, презиме, радно место: Јелена Бајић, Рајко Сарић, Мира Вујковић, Станица
Милошевић, Душица Милинчић, Љиљана Јеремић, СањаТодоровић, Александра Нинковић Чолаковић,
Рајка Митровић и Соња Миловановић.
Општи циљ Програма подмлатка је јачање људских ресурса организације како би се адекватно
одговорило на потребе корисника Црвеног крста.
Посебни циљеви су: развијање здравих стилова живота међу младима, промоција хуманих вредности и
значаја хуманитарног рада, повећање броја младих волонтера Црвеног крста, превазилажење конфликта
мирним путем, развијање толеранције, смањење насиља међу младима, поштовање различитости–
култирног идентитета, развијање и унапређивање животно корисних вештина , развијање вршњачке
едукације
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

РЕАЛИЗОВАНИ САДРЖАЈИ АКТИВНОСТИ
–ДоношениусвајенПланарадасакалендаромактивности

Август

Септембар

Октобар

–Реализацијапројекта„Промоцијахуманихвредности ˮ
–Увођењеновихчланова у ПодмладакЦрвеногкрста –
предавањестаријихчлановаподмлатка о
значајурадаЦрвеногкрста
Реализованје пројекат„ТРКА ЗА СРЕЋНИЈЕ
ДЕТИЊСТВОˮ
Наша школа узела 700 стартних бројева, куповином
стартног броја од 50,00 динара постајемо учесници
једне веома хумане акције са дугом традицијом.
Чланарина Црвеног крста Србије је још једна
активност којом обезбеђујемо нашим ученицима
материјалну подршку. Она и ове године за ученике
износи 50,00 динара, а за све запослене који желе да на
овај начин доприносе реализацији хуманих вредности
износи 100 динара.
Овим акцијама обезбеђено је 70. 000,00 динара
хуманитарне помоћи.
Уплаћен износ од 15.0000, 00 динара помоћи
ученицима из ИО Боговађа.

РЕАЛИЗАТОРИ
АКТИВНОСТИ

Координатор и
чланови тима
Координатор и
чланови тима,
одељењскестрешине
и одељењске
заједнице од 1. до 8.
разреда

Координатор и
чланови тима,
одељењскестрешине
и одељењске
заједнице од 1. до 8.
разреда
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Новембар

У заједничкој акцији више тимова наше школе „Друг
другу“,
која је
трајала током месеца октобра,
прикупљена је гардероба, школски прибор за ученике
наше школе којима је тај вид помоћи неопходан. Део
прикупљених средстава прослежени су Црвеном крсту
Лајковац.


Реализована је акција Један пакетић многи љубави.

ЦрвеникрстЛајковацподелионовогодишњепакетиће у
ИО Бајевац.

Наша школа се одазвала позиву хуманитарне

Децембар

Јануар

Мај

Јул

организације „Српска солидарност“ и дала свој
допринос акцији „Најслађи караван“, у којој смо
прикупили слаткише за децу из угрожених подручја
Косова и Метохије.

Ове године смо за Новогодишње празнике
издвојили одређену суму новца за БазиМили.

Координатор и
чланови тима,
одељењскестрешине
и одељењске
заједнице од 1. до 8.
разреда

Координатор и
чланови тима,
одељењскестрешине
и одељењске
заједнице од 1. до 8.
разреда

Организовање слања пакетића за Нову годину и Божић
Прикупљање помоћи ученицима којима је неопходне
подршка за прославу Мале матуре.
Оргмизовано прикупљање новчане помоћи ученику из 7/2
чији је отац погинуо, одељењски старешина Лидија Марић.
Уплаћено 50.000 прикупљено у трци за срећније детињство;
затим уплаћено 25,600,00 динара прикупљених у посебној
акцији.
У сарадњи са Црвеним крстом Лајковац, организовано
летовање за 27 ученика наше школе.Деца су

боравилауодмаралиштуЦрвеногкрстаСрбије
,,КристаЂорђевић'' уБаошићима,
намењеномуправозаорганизованборавакгрупадецеод 5
до 14 годинаузпратњуваспитача. Васпитач Данијела
Митровић.
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ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ
2021/22. ГОДИНЕ
Подносилацизвештаја:Драмска секција
Одговорно лице: Соња Миловановић, вођа секције
Циљеви (укратко): упознавање са културом драмског стваралаштва, упознавање са основама драмског
истраживања, развијање стваралачке способности, богаћење и развијање маште и креативног начина
мишљења, развијање способности за концентрацију и способности за јавне наступе, стицање способности
лепог, течног и креативног импровизованог изражавања, стицање искуства и навика за колективни живот
и рад, развој опажања, размишљања и слободног изражавања, емоционално сазревање (емотивни и
сазнајни развој), развијање критичке способности, развијање самоконтроле, досетљивости... подстицање
интересовања за истраживање.Дете у ваннаставним активностима потврђује као стваралац, а кроз
емотивну ангажованост у драми касније показује боље успехе у учењу и памћењу стичући способност
флексибилнеи стваралачке личности.
Драмска секција се бави неговањем говорне и сценске културе ученика, развијањем талената,
природности израза и сценског наступа, креативности и сарадње.
У току рада у школској 2021/2022. години, планирано је 36 часа на којима ће се остварити фонетске
и стилске вежбе, вежбе рецитовања и глуме, драмских имровизација и израза на задату тему. Ова секција
развија код ученика креативан однос према књижевним делима, али и сарадњу и другарство, као и
колективни дух.
Драмска секција обухвата 22 ученика од 6. до 8. разреда, али ће се појединим активностима
прикључити и ученици 5.разреда и нижих разреда. Током рада сарађивали смо са музичком секцијом,
литерарном и ликовном секцијом.
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Септембар

Октобар

РЕАЛИЗОВАНИ САДРЖАЈИ АКТИВНОСТИ
а) Формирање секције (аудиција)
б) Доношење плана рада за текућу школску
2021/2022.годину: избор комада за припрему и
обнављање
в) Организационе и техничке припреме за јавне
планиране наступе
*Одржанo 20 часова у току1.
полугодиштасастављенпланкојипратисвеважне
догађаје и установи и изван ње. (планови,
свескасазаписницима и извештајисекције)
Чланови секције учествовали у обележавању
Европског дана језика.
–У дечјојнедељи секцијајеводиорачуна о
уређењухолашколе, у сарадњисалитерарном
секцијом,

РЕАЛИЗАТОРИ
АКТИВНОСТИ

Чланови секције

Чланови секција
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Урађенипаноикојисеналазе у
ходникушколеиспредкабинета број1. и 2.

Припрема програма везаног за живот и дело
Светог Саве поводом обележавања Школске
славе.

Децембар

Учествовали на манифестацији „Улица
отвореног срца“

Чланови секције

Припремили програм за Бадње вече
„Витлејемска звезда“

Јануар

Фебруар,
март, април

Обележена свечаним програмом школска слава
Свети Сава

Избор текстова за дан школе, редовне читајуће
пробе, сценске пробе и припрема за прославу
Дана школе

Чланови секције

Чланови секције

Мај

Јавни наступ, свечани програм поводом
прославе Дана школе

Чланови секције

Јун

Припрема за свечану доделу Вукових и
посебних диплома и јавни наступ

Чланови секције
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ИНФОРМАРИЧКЕ СЕКЦИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.
ГОДИНУ
Одговорно лице: Милош Милијановић
На почетку школске године је формирана секција са циљем да се ученици упознају са основама
програмирања, роботиком и мехатроником кроз рад са микробит уређајима.
Регистровање секције на предложеном сајту од стране Министарства просвете није успело.
Ученицима није одржан планирани број часова у првом полугодишту због одсуства наставника. За ово
време ученици су се упознали са платформом за рад и неким основнима програмима за рад са улазима и
излазима поменутог микроконтролера.
У току школске године ученици су имали прилику да користе основне наредбе из програмиња у циљу
„учења“ робота и микроконтролера да обављају неке једноставне послове.
План за наредну школску годину је да се уради пројекат који ће обухватати комплетан систем аутоматског
управљања помоћу микроконтролера у неким свакодневним пословима.
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ЛИТЕРАРНЕ СЕКЦИЈЕ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЛИТЕРАРНЕ
СЕКЦИЈЕ „РАЗИГРАНО ПЕРО”
Подносилац извештаја: Лидија Марић Јовановић и Соња Миловановић, руководиоци
Литерарне секције „Разиграно перо”
Одговорно лице: Лидија Марић Јовановић
Делокруг рада: Образовно-васпитни рад, култура, уметност
Циљеви: Циљеви секције су пре свега развојни и oбухватају:

Развијање вербалних (логичких, реторичких, комуникационих...)
способности ученика кроз медијум писаних задатака

Развијање способности логичког закључивања и слободног изражавања
мисли и идеја
Развијање и неговање књижевног укуса и доброг стила

Развијање активног односа према књизи и писаној речи

Развијање афинитета према естетским и етичким вредностима књижевности

Развијање и подстицање литерарног сензибилитета и стваралачких

способности ученика

Развијање креативности ученика

Развијање и неговање језичког израза путем излагања пред публиком
Развијање мотивације за индивидуални рад, истраживачки рад,

сараднички рад у групи

Развијање смисла за уочавање појединости, повезивање, обраду и
класификацију прикупљених података

Развијање и подстицање истраживачке радозналости и свестраности ученика

Развијање социјалних и комуникацијских вештина уз увиђање елемената
који чине један тим успешним
Задаци: Задаци које смо поставили углавном се односе на представљање продуката ученичког рада:

Учествовање на литерарним конкурсима

Организовање радионица и изложби радова у школи
Представљање литерарних радова чланова секције у школи и ван школе


Представљање рада секције ван школе.
Реализација: 13 часова
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АКТИВНОСТИ ЛИТЕРАРНЕ СЕКЦИЈЕ „РАЗИГРАНО
ПЕРО”
Садржај активности

реализатори

продукти

Стваралачки рад ученика

Чланови Литерарне секције
„Разиграно перо”, наставникментор Лидија Марић
Јовановић, наставник-ментор
Соња Миловановић

 Литерарни радови ученика
 Објављени радови на
порталу Интернет
часописа „Табла”
(www.tablа.org.rs)
 Извештај о раду Литерарне
секције „Разиграно перо”
 Портфолио ученика
 Портфолио наставника

Учешће на литерарним
конкурсима, такмичењима
и смотрама литерарног
стваралаштва

Чланови Литерарне секције
„Разиграно перо”, наставникментор Лидија Марић
Јовановић, наставник-ментор
Соња Миловановић

 Дипломе, похвалнице
 фотографије
 Извештај о раду Литерарне
секције „Разиграно перо”
 Текстови у медијима
 Портфолио ученика
 Портфолио наставника
 Гугл учионица „Разиграно
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перо”

Међународни дан
писмености

Чланови Литерарне секције
„Разиграно перо”, наставникментор Соња Миловановић

 Извештај о раду Литерарне
секције „Разиграно перо”
 Гугл учионица „Разиграно
перо”

Европски дан језика
„Прођимо Европом”

Чланови Литерарне секције
„Разиграно перо”, наставникментор Соња Миловановић у
сарадњи са лингвистичком
секцијом и секцијом за енглески
језик

 Извештај о раду Литерарне
секције „Разиграно перо”
 Школски сајт
(www.oslajkovac.edu.rs)
 Гугл учионица „Разиграно
перо”

Низ радионица поводом 60
година од доделе Нобелове
награде за књижевност
Иви Андрићу
Изложба радова поводом
60 година Нобелове
награде Иве Андрића

Чланови Литерарне секције
„Разиграно перо”, наставникментор Лидија Марић
Јовановић, наставник-ментор
Соња Миловановић

 Извештај о раду Литерарне
секције „Разиграно перо”
 Школски сајт
(www.oslajkovac.edu.rs)
 Гугл учионица „Разиграно
перо”
 Изложба у главном холу
школе

Добитник награде
Литерарна секција „Разиграно
перо”
Мартин Микић
Лука Радовановић
Марија Јеремић
Калина Томашевић
Вукашин Марковић
Стева Мацура
Филип Павловић
Анита Проданић

Ниво и назив такмичења,
конкурса/организатор
такмичења, конкурса

награда

Захвалница за
допринос фестивалу
1. награда
ΙV међународни фестивал
2. награда
литерарног стваралаштва ФЕЛИС, специјална награда
Удружење „Коп” Лазаревац
похвалница
НАГРАДЕ
похвалница
похвалница
похвалница
похвалница
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Ана Радовановић
Никола Васовић
Николина Пантић
Марија Јеремић
Марија Јеремић
Андреј Вукашиновић
Лидија Марић Јовановић,
наставник ментор

похвалница
похвалница
похвалница
2. награда

Међународни фестивал „Сунце
стихова”
Међународни конкурс „Оловко, не 3. награда
ћути”
1. награда
5. међународни Таблин божићни
конкурс
захвалница

ОБЛАВЉЕНИ РАДОВИ
УЧЕНИКА
Име ученика
Марија Јеремић
Андреј
Вукашиновић

објављени рад
„Од снова до среће”
„Божић – празник
весеља”

наслов зборника/име портала
Зборник „Оловко, не ћути”
Интернет часопис за подстицање дечјег
стваралаштва „Табла”
https://www.tabla.org.rs/stvaralastvo/andrejvukasinovic-bozic-praznik-veselja/

ЈАВНО ПРЕДСТАВЉАЊЕ
СЕКЦИЈЕ
Наслов

Објављено у/на

Успех „Разиграног пера” на ΙV међународном Сајт ОШ „Миле Дубљевић”
фестивалу литерарног стваралаштва ФЕЛИС https://www.oslajkovac.edu.rs/vestdetaljno.php?IDs=508
2021
Лајковчани бриљирали на на ΙV међународном Независни интернет портал „Лајковац на
длану”
фестивалу литерарног стваралаштва у
https://lajkovacnadlanu.rs/2021/09/22/lajkovcaniЛазаревцу
briljirali-na-iv-medunarodnom-festivaluliterarnog-stvaralastva-u-lazarevcu/
22. 9. 2021.
Сајт ОШ „Миле Дубљевић”
„На крилима среће” на Међународном
https://www.oslajkovac.edu.rs/vestфестивалу „Сунце стихова” у Бечеју
detaljno.php?IDs=513
Независни интернет портал „Лајковац на
Две поетске награде за лајковачког основца
длану”
Марију Јеремић
https://lajkovacnadlanu.rs/category/kultura/page/2/
28. 10. 2021.
Интернет часопис за подстицање дечјег
Резултати 5. Таблиног божићног конкурса
стваралаштва „Табла”
https://www.tabla.org.rs/rezultati/rezultati-5tablinog-bozicnog-konkursa/
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Андреј Вукашиновић „Божић – празник
весеља”

Прва награда на божићном фестивалу

Литерарна секција „Разиграноо перо” трећи
пут најбоља у Србији
Литерарна секција „Разиграноо перо” поново
најбоља у Србији
„Разиграно перо” – најбоља литерарна секција
у Србији
„Разиграно перо” трећи пут најбоље у Србији

Успех „Разиграног пера” на међународном
фестивалу љубавне поезије
Успех „Разиграног пера” на међународном
фестивалу „Пјесма над пјесмама”

Деца Воле изазове (Литерарна секција
„Разиграно перо” поново најбоља у Србији)
„Разиграноо перо” поново најбоље у Србији
Нови успех „Разиграног пера”

Међународни успех литерарне секције
лајковачких основаца
„Разиграно перо” обележило Светски дан дечје
књиге
Финалисти 16. међународног фестивала дјечије
поезије „Дјечије царство 2022.”

Интернет часопис за подстицање дечјег
стваралаштва „Табла”
https://www.tabla.org.rs/stvaralastvo/andrejvukasinovic-bozic-praznik-veselja/
1. 1. 2022.
Сајт ОШ „Миле Дубљевић”
https://www.oslajkovac.edu.rs/vestdetaljno.php?IDs=518
21. 1. 2021.
Сајт ОШ „Миле Дубљевић”
https://www.oslajkovac.edu.rs/vestdetaljno.php?IDs=520
23. 1. 2021.
Независни интернет портал „Лајковац на длану”
https://lajkovacnadlanu.rs/2022/01/23/literarnasekcija-razigrano-pero-ponovo-najbolja-u-srbiji/
23. 1. 2021.
Просветни преглед, 17-24. фебруар 2022. број
2900/1 (4-5), година LXXVIII
Интернет часопис за подстицање дечјег
стваралаштва „Табла”
https://www.tabla.org.rs/vesti/razigrano-pero-treciput-najbolje-u-srbiji/
24. 1. 2022.
Сајт ОШ „Миле Дубљевић”
https://www.oslajkovac.edu.rs/vestdetaljno.php?IDs=522
21. 2. 2022.
Независни интернет портал „Лајковац на длану”
https://lajkovacnadlanu.rs/2022/02/22/uspehrazigranog-pera-na-medunarodnom-festivalupjesma-nad-pjesmama/
22. 2. 2022.
Напред (лист ваљевског краја)
број 3802 од 3. 3. 2022.
Глас Тамнаве
Година XXXI/ број 305/ 3. март 2022.
Сајт ОШ „Миле Дубљевић”
https://www.oslajkovac.edu.rs/vestdetaljno.php?IDs=524
16. 3. 2022.
Независни интернет портал „Лајковац на длану”
https://lajkovacnadlanu.rs/2022/03/17/medunarodniuspeh-literarne-sekcije-lajkovackih-osnovaca/
17. 3. 2022.
Сајт ОШ „Миле Дубљевић”
https://www.oslajkovac.edu.rs/vestdetaljno.php?IDs=532
2. 4. 2022.
Сајт ОШ „Миле Дубљевић”
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Марија Јеремић и Андреј Вукашиновић
финалисти међународног фестивала дечје
поезије
Успех „Разиграног пера” на 16. Међународном
фестивалу „Дјечије царство”

Успех на дечјем фестивалу „Таса Младеновић”

Успех Марије Јеремић на међународном
фестивалу
Лајковачки литерарци у Краљевству белих
рада
Победе „Разиграног пера” на међународним
фестивалима дечије поезије

„Разиграно перо” обележило дан сећања на
Доситеја Обрадовића
Успех на четвртом дечјем фестивалу
„Таса Младеновић”
„Разиграно перо“ у „Краљевству бијелих рада”
Успех „Разиграног пера” на Међународном
фестивалу „Деца међу нарцисима“
Двострука победа „Разиграног пера” на 16.
mеђународном фестивалу „Дјечије царство”
„Разиграно перо” у међународном дечјем
жирију
Нови успеси „Разиграног пера”на
међународним фестивалима

https://www.oslajkovac.edu.rs/vestdetaljno.php?IDs=531
20. 4. 2022.
Независни интернет портал „Лајковац на длану”
https://lajkovacnadlanu.rs/2022/04/21/marijajeremic-i-andrej-vukasinovic-finalistimedunarodnog-festivala-decije-poezije/
21. 4. 2022.
Независни интернет портал „Лајковац на длану”
https://lajkovacnadlanu.rs/2022/05/07/uspehrazigranog-pera-na-16-medunarodnom-festivaludjecije-carstvo-u-banjaluci/
7. 5. 2022.
Независни интернет портал „Лајковац на длану”
https://lajkovacnadlanu.rs/2022/05/17/uspeh-nadecjem-festivalu-tasa-mladenovic/
17. 5. 2022.
Независни интернет портал „Лајковац на длану”
https://lajkovacnadlanu.rs/2022/05/27/uspeh-marijejeremic-na-medunarodnom-festivalu/
27. 5. 2022.
Независни интернет портал „Лајковац на длану”
https://lajkovacnadlanu.rs/2022/06/02/lajkovackiliterarci-u-kraljevstvu-belih-rada/
2. 6. 2022.
Интернет часопис за подстицање дечјег
стваралаштва „Табла”
https://www.tabla.org.rs/vesti/pobede-razigranogpera-na-medjunarodnim-festivalima-decije-poezije/
14. 6. 2022.
Сајт ОШ „Миле Дубљевић”
https://oslajkovac.edu.rs/razigrano-pero-obelezilodan-secanja-na-dositeja-obradovica/
Сајт ОШ „Миле Дубљевић”
https://oslajkovac.edu.rs/uspeh-na-cetvrtomdecjem-festivalu-tasa-mladenovic/
Сајт ОШ „Миле Дубљевић”
https://oslajkovac.edu.rs/razigrano-pero-ukraljevstvu-bijelih-rada/
Сајт ОШ „Миле Дубљевић”
https://oslajkovac.edu.rs/uspeh-razigranog-pera-namedjunarodnom-festivalu-deca-medju-narcisima/
Сајт ОШ „Миле Дубљевић”
https://oslajkovac.edu.rs/dvostruka-pobedarazigranog-pera-na-16-medjunarodnom-festivaludjecije-carstvo/
Сајт ОШ „Миле Дубљевић”
https://oslajkovac.edu.rs/razigrano-pero-umedjunarodnom-decjem-ziriju/
Сајт ОШ „Миле Дубљевић”
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Обележена 100-годишњица рођења Васка Попе

Награде за „Разиграно перо”на међународним
фестивалима
Најбоља литерарна секција у Србији
„Разиграно перо” тријумфално завршава и ову
школску годину

https://oslajkovac.edu.rs/novi-uspesi-razigranogpera-na-medjunarodnim-festivalima/
Сајт ОШ „Миле Дубљевић”
https://oslajkovac.edu.rs/obelezena-100-godisnjicarodjenja-vaska-pope/
Независни интернет портал „Лајковац на длану”
Интернет часопис за подстицање дечјег
стваралаштва „Табла”

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА ЗА ШКОЛСКУ
2021/2022. ГОДИНУ
Продужени дневни рад након или пре редовне наставе-ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК, један је од модела којим
се могу квалитетно и конструктивно решити проблеми запослених родитеља и перманентно иновирати
ваннаставне активности. Нова улога школе на тај начин је максимално и рационално искоришћена, јер
пружа небројене могућности деловања у сврху правилног раста и развоја сваког детета. Од школске
2021/2022. године наша школа има две групе продуженог боравка.
Продужени боравак почео је са радом 1. септембра 2021. године. Ове године продужени боравак се
организује у оквиру једне хомогене групе ученика првог разреда и једне хетерогене групе ученика првог
и другог разреда.. Рад у групама су организовале учитељице Бранка Миливојевић и Марица Николовски
у договору са директорком и ПП службом. Рад се у току ове школске годинеодвијао након завршених
часова редовне наставе у периоду од 11ч до 16 ч. Рад се остваривао на основу припремљеног плана рада
тј. планираних задатака и активности.
Рад се одвијао кроз следеће активности: самосталан рад ученика, слободно време ученика и слободне
активности ученика. Све активности су распоређене и усклађене са наставним планом и програмом и
потребама и могућностима ученика.
У септембру месецу ученици су се упознали са правилима понашања у боравку и својим обавезама.
Домаћи задаци се завршавају у боравку и морају се дати на преглед учитељици. У току септембра одржали
смо три радионице. Међународни дан писмености обележили смо разговором и израдом паноа. Јесење
радионице„ Јесен на прагу „ и „ Мирисна зимница“, са циљем да се, нарочито ученици првог разреда
упознају са карактеристикама јесени, значајем зимнице и начина припремања.
Месец октобар поред редовних задатака везаних за школске обавезе које ученици најпре завршавају , у
току Дечије недеље учествовали смо у радионици под називом „Од клинцезе до принцезе, од дечака
до супер јунака „ том приликом ученици су правили маске. Организоване су и говорне вежбе с циљем
богаћења речника ученика. Учествовали смо у обележавању „Недеље здраве хране“ и том приликом
имали смо угледну активност „ Здраво јело, здраво тело „.
У новембру месецу организовани су разговори са циљем успешног решавања проблема разговором.
Кроз игре су ученици показали свој таленат за плес, певање, глуму и рецитовање. Едукативним и
друштвеним играма које су најчешће организоване у групном облику рада подстицана је сарадња
између ученика , као и такмичарски дух. Угледном активношћу и радионицом „ Пиши као што
говориш, читај као што је написано „ обележили смо дан рођења Вука Стефановића Караџића.
Гледали смо презентацију, направили смо пано и подсетили се народних умотворина које је Вук
сакупљао. Радионицом „ Калиграфија“ ученици су имали задатак да украсе иницијале свог имена и
презимена.
У децембру месецу рад у боравку је протекао у новогодишњем расположењу.Учествовали смо у
припремању новогодишњих украса и честитки, подржавајући тако хуманитарану акцију „ Улице
отвореног срца „ где смо сва прикупљена средства донирали Удружењу „Бази Мили“. У ишчекивању
новогодишњих празника украсили смо наш радни простор. Одржана је и радионица под називом
„Новогодишња чаролија“. Певали смо, гледали цртане филмове и вежбали уз „Веселе столице и
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клупе“.
У јануару смо у боравку обрађивали тему Свети Сава. Припремили смо презентацију о животу и раду
Светог Саве. Ученици су кроз ликовни доживљај украсили портрет Светог Саве колаж техником. Радове
смо окачили на пано.
Фебруар месецпоред редовних активности обележили смо низом радионица. Међунардни дан живота,
кроз разговор са ученицима обележили смо ликовним активностима и асоцијацијама везаним за
породицу и љубав. Угледном активношћу обележили смо Међународни дан борбе против вршњачког
насиља- Дан розе мајица. У сарадњи са нашом библиотекарком Марином кроз заједничку активност
обележили смо Национални дан књиге и подржали акцију Читај гласно.
У мартумесецу поред редовних задатака везаних за израду домаћих задатака и помоћ ученицима у
учењу школског градива прикључили смо се Еко пројекту наше школе где смо кроз низ активности
развијали свест код ученика о очувању животне средине. Обележили смо Међународни дан река,
Светски дан шума и Светски дан вода. Светски дан деце са Дауновим синдромом обележили смо
радионицом „ Шарене чарапе“. Украшавали смо наш радни простор припремајући га за Пролећну
чаролију.
У месецу априлу поред редовних активности имали смо низ радионица. Обележили смо Међународни
дан књизе за децу и Светски дан особа са аутизмом, том приликом правили смо обележиваче за
књиге. Дан сећања на Доситеја Обрадовића у сарадњи са нашом библиотекарком Марином обележили
смо презентацијом и разговором о значају његовог рада и дела за све нас.Направили смо пано. Кроз наш
Еко пројекат обележили смо и Дан планете земље. Такође смо организовали и радионицу у сусрет
најрадоснијем хришћанском празнику Васкрсу где смо са ученицима украшавали јаја од стиропора и
разговарали о народној традицији и обичајима у народу везаним за Васкрс.
Месец мај обележили смо Међународним даном птица где су ученици на ликовној радионици правили
птице од картона. Лепо време нас је измамило напоље, па смо већи део времена после завршених
обавезних активности проводили у природи.
Јун смо провели дружећи се уз спортске активности на отвореном. Последње школске дане у јуну
посветили смо разговору са ученицима који су давали предлоге и сугестије о томе на који се начин
боравак може унапредити и учинити бољим у наредној школској години.
У току овешколске године осим редовних активности које подразумевају помоћ при решавању и изради
домаћих задатака, као и проширивање и утврђивање стечених знања, креативност, маштовитост, забава
и дружење су били саставни део свакодневних активности. Славили смо рођендане својих другара,
обележавали важније датуме који су део наше свакодневице.
У раду је постојала стална тежња ка заједничком и тимском раду, раду у групи и развијању и неговању
сарадње, другарства и пријатељства. Постојала је стална сарадња са родитељима, учитељима, ПП
службом и библиотекарком наше школе.
Учитељице: Бранка Миливојевић и Марица Николовски
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
Подносилац извештаја: Ученички парламент (Веће, актив, тим, наставник, сарадникитд)
Одговорно лице:Рајко Сарић, координатор (председник, руководилац, координатор..)
Остали чланови тима: изабрани ученици 7. и 8. разреда (24члана)
Циљеви рада (укратко): Активно укључивање ученика седмог и осмог разреда у рад школских органа и органа управљања, развој
демократског мишљења и иницирање реализације ученичких интересовања
Садржај рада(следити годишњи план рада)

Областирада

Реализованисадржаји и
времереализациј

Организација и
формирањеУче
ничког
парламент

ФормирањеУченичког
парламента у октобру (24
члана – подваиз 12одељења 7.
и 8. разреда). За координатора
именована РајкоСарић ,
наставник историје и
одељењски сатрешина у VIII1
Избор руководства
(председник– Николина
Пантић VIII -3 разред,
заменик председника
Вукашин Радованчевић
разред-8-2;, секретар Марија
Марковић разред 8-1. разред)
октобар
Избор
представникаУченичког
парламента за рад у
школском одбору,
Наставничком већу и
школскимтимовима (Тиму за
самовредновање, Тиму за

Садржаји
радакојин
исуплани
рани а
урађенису
токомшко
лскегодин
е

Исходи/
показатељиуспе
шности
(штајепостигну
то и
штадоказујеусп
ешност

Оцена успешности од стране тима илиособе
задужене за евалуацију

ФормиранУче
ничкипарламе
нт у
складусаодгов
арајућимпроп
исима.
Одржанечети
риседниц

ЗаписницисаседницаПарламентапоказују
дајерађено у
складусаодговарајућимпрописима.
Поређењемпланираних и
реализованихсадржаја,
координаторрадаУченичкогпарламентаза
кључуједајеуспешнореализованвеликибр
ојсадржаја, али и дазначајанбројније,
измеђуосталог и
збогковида,радапогрупамаи
наставенадаљину. Недостајалаје и
већаученичкаиницијативаванседницаУче
ничкогпарламента и укључивање у
радшколскихоргана и органауправљања.
Ученичкипарламентјеврлоуспешноорган
изовао и реализоваопрославуматуре.

Нијереализовано

/
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Ученици у
наставномпроц
есу и
ваннаставнима
ктивностима

Организацијад
огађаја и
учествовање у
њима
Професионалн
аоријентација

школски развојни план и
Тиму за заштиту ученика од
дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања)
– Октобар
Упознавање ученика са
правима и дужностима
члановаУченичког
парламента, циљевима и
начином рада Парламента септембар
Одржане четири
седницеУченичко
гпарламента – октобар,
децембар,март и јун.
Давањепредлога о
Трибина
вишедневнимекскурзијама у
„Међународни
7. и 8. разреду (дводневна у 7. дандетета“
и тродневна у 8. разреду) –
септембар
Разговор о Начину рада и
потешкоћама у време
епидемиолошке ситуације у
земљи и онлајн наставе
УчешћепредставникаУченичк
огпарламента у
обележавањушколскеславеСв
етогСаве (јануар) и
организовањуматурскепросла
ве (јун,јул)
Учествовање у
радупетофазногмоделаПрофе
сионалнеоријентације у
видурадионица, у
сарадњисапсихологом и
педагогом

Усвојена и
реализованао
бапредлогаУч
еничкогпарла
мента

Учествовање
у дваважна
школска
догађаја
Ученичкипар
ламентучеств
овао у
спровођењуви
шерадионица
изобластипро
фесионалне
оријентације.;
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Учествовање у
радустручних
и
управнихорган
ашколе и
пројектима

учествовао у
организацији
одласка на
промоције у
средње школе
у
Лајковцу,Лаза
ревцу и
Ваљеву.
Присуствочла
новаПарламен
таседницамаН
аставничкогве
ћа
,школскогодб
ора,
тимазасамовр
едновање,
тимазашколск
иразвојнипла
н,
тимазазаштит
уодзлоставља
ња,насиља и
занемаривања
.
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
УЧЕНИКА
Социјална заштита ученика обављена је у сарадњи са Центром за социјални рад путем
пријава о евентуалном занемаривању или злостављању ученика, консултација, разговора,
сугестија.
Посебно је обраћана пажња н акритичне социјалне групе:
•
•
•
•
•
•

посебним

Деца без родитељског старања
Деца из Центра за азил
Деца која су жртве злостављања и грубог занемаривања
Деца и млади из породица са поремећеним односима
Деца и млади са поремећајима у понашању
Деца и млади са
потребамаШкола

је

предузимала различите мере кроз:
Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања
Сарадња са центром за азил, КИРС, УНХЦР
ИОП, упућивање на Интерресорну комисију
Сарадња са Центром за социјални рад
Сарадња са полицијом, преко школског полицајца
Сарадња са Домом здравља (Ромски медијатор)
Саветодавни и други облици рада стручне службе школе са
децом и родитељима,односно старатељима
Хуманитарне акције
Структурирање слободног времена ученика кроз спортскорекреативна такмичењаи секције
Радионице са циљем превенције неприлагођених и нежељених облика понашања
Обезбеђивање физичких услова за несментано похађање школе
деце са физичкомометеношћу (посебни прилази, санитарни чвор и сл.
-

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ
План се реализује кроз следеће активности:
Међусобна сарадња родитеља и наставника ради бољег упознавања ученика и
једноставнијег васпитног деловања састојала сеу међусобном информисању о
психофизичком и социјалном напредовању ученика, о резултатима њиховог рада и
понашања, о условима живота у породици и сл. , а ради побољшања општих резултата
васпитно-образовног рада са ученицима
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Ова сарадња одвијала се путем индивидуалних разговора, „Дана отворених врата“ у
октобру, децембру, фебруару и марту месецу, по потреби групних разговора са
родитељима и путем родитељских састанака.
Родитељски састанци одржани су у септембру, новембру, фебруару и јуну месецу.
Систематско образовање родитеља за васпитни рад реализовао се путем предавања,
разговора са родитељима. Овај вид рада са родитељима обухватио је педагошко и
психолошко образовање родитеља на следеће теме:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Полазак у школу -сарадња породице и школе
Игре – вежбе фине моторике
Свака оцена је за ђака
Пажња и учење
План учења
Развој самопоштовања код детета
Бумеранг родитељског понашања
Безбедност ученика у школи
Конфликти и како их решити.
Шта морамо да знамо при избору средње школе.
Наркоманија – болест савременог доба.
Вршњачко насиље

У оквиру педагошког и психолошког образовања било је речи о психофизичким
особинама појединих узраста, проблемима учења и рада и социјализације детета о односу
родитељ - наставник - ученик, хуманизацији односа међу половима, о утицају и коршћењу
средстава информисања. У оквиру здравствено - васпитног рада било је речи о
здравственој заштити и превентиви, најчешћим обољењима код деце, психофизичким
променама код деце у пубертету, менталној хигијени, хигијенским навикама и
друго.Ови садржаји педагошко психолошког и здравственог образовања формулисани су
у теме. Предвиђа се да се на наредним родитељским састанцима неће дискустовати само
о успеху ученика, већ ће се организовати разговори, о појединим проблемима у развоју и
понашању деце за које су подједнако заинтересовани породица и школа, а која доминирају
у одељењу и траже решења. Реализатор овог програма је одељењски старешина у свом
одељењу, а осим њега разговор са родитељима о појединим темама водиће директор
школе, помоћник директора, педагог и психолог.
Учешће родитеља у реализацији задатака школе остваривало се преко Савета
родитеља школе, одељења, затим ангажовањем у раду секција, спортског душтва, и у
реализацији Програма професионалне оријентације ученика, кроз учешће у пројектима,
школским тимовима.
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА САРАДЊЕ СА
ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ
Локална заједница треба да буде активан партнер образовно-васпитним установама.
Сарадња подразумева размену информација, изградњу поверења, утврђивање
заједничких потреба и циљева, али и планирање заједничких активности.
Циљеви: Унапређење сарадње школе са васпитно-образовним, културним, спортскими
другим институцијама и установама у локалној заједници.
Школа je успешно сарађиваласа васпитно-образовним, културним, спортским и другим
институцијама и установама у свом окружењу. Школа покреће и прикључује се
еколошким, хуманитарним, културним и другим акцијама у локалној заједници. Органи
локалне заједнице упознати су са потребама школе и пружају помоћ и подршку за
задовољење тих потреба.
Школа сарађује са: Основном школом у Јабучју, Средњом школом у Лајковцу, Вртићем у
Лајковцу, Канцеларијом за младе, Саветом за борбу против наркоманије општине
Лајковац, Полицијском станицом у Лајковцу, Домом здравља Лајковац, Комуналним
предузећем у Лајковцу, Невладиним организацијама у граду, Црвеним крстом, Приватним
предузећима, Планинарским друштвом „Ћираˮ у Лајковцу, Градском библиотеком,
Одељењем за друштвену бригу о деци у Општини Лајковац
Сарадња са Културним центром „Хаџи Рувимˮ Лајковац, огледа се у заједничкој
организацији културних манифестација попут такмичења рецитатора, позоришних
представа, активности током Дечје недеље, организацији одлазака у позориште за раднике
школе и активностима у секцијама, дечјем хору, фолклору. Ученици наше школе имали
су штанд где су продавали новогодишње украсе, аранжмане, а новац који су прикупили
донирали су Удружењу „БазиМили“.
Сарадња са Средњом школом „17. Септембар“ у Лајковцу и Основном школом
„Димитрије Туцовић“ у Јабучју није остваривана на до сада уобичајен начин, због
пандемије и наставе на даљину.
Сарадња са Предшколском установом„Лептирић“ остварена је 21. октобра када је у
нашој школи настављена традиција обележавања Дана јабуке. Они су донели на поклон
своје креативне групне радове на тему јабуке. Овај дан је обележен врло маштовитим и
разноврсним садржајем.
Циљ ове манифестације је испуњен где се јабука промовисала као воће доступно свима,
веома здраво и корисно.
Сарадња са Градском библиотеком Лајковац остваривана је кроз активности у току
Дечије недеље посетом наших ученика првог разреда Градској библиотеци где су им
уручене бесплатне чланске карте, објашњен начин функционисања Дечијег одељења,као
и правила понашања у њему.
Сарадња са Црвеним крстом Лајковац о „Трка за срећније детињство“ реализована у је
у складу са календаром активности Црвеног крста Србије организовао је ову акцију у
првој недељи октобра месеца. Масовним учешћем у трци и ове године наши ученици,
њихове одељењске старешине, наставници физичког васпитања и остали запослени у
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нашој школи, показали су своје опредељење ка здравом начину живота и хуманим
вредностима. Прикупљена средства у овој акцији намењена су за помоћ ученицима наше
школе и користила су се за различите врсте помоћи: болест, подршка успешним
ученицима из многочлане породице, помоћ деци из многочлане породице лошег
имовинског стања, помоћ деци из породице лошег имовинског стања, куповина школског
прибора, одеће и слично.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОБОГАЋЕНОГ ЈЕДНОСМЕНСКОГ
РАДА
Припремне активности везане за Обогаћени једносменски рад (у даљем тексту ОЈР) почели су крајем
августа, односно након прве седнице Маставничког већа и формирања тима који ће у школској
2021/2022. години бити задужени за реализацију ОЈР. Тим броји једанаест наставника, и то:
Милош Милијановић – наставник информатике
Јелена Симић - наставник историје
Гордана Пејчић – учитељ
Душица Милосављевић
Миодраг Павловић
Јелена Радовановић - наставник енглеског језика
Дијана Поповић – наставник географије
Соња Радојичић – наставник физичког васпитања
Марија Јовановић – учитељ
Сања Тодоровић – наставник српског језика
Иван Живановић – наставник математике.
У периоду од 1. до 16. септермбра тим се састајао више пута , а тим радним састанцима је
присуствала и директорка школе. Направљен је детаљан план активности за први класификациони
период.
Реализација ОЈР у ИО Боговађа званично стартује у понедељак 19. септембра уводним активностима
којима присуствују сви наставници из тима.
У току првог полугодишта ОЈР реализован је тридесет и девет пута, некада два некада три пута
недељно. Већина активности су биле везане за један термин, док су неке захтевале континуитет кроз
неколико термина. Наставници су у складу са својим афинитетима планирали активности, а свакој
од њих присуствовало је најмање двоје наставника. Често се дешавало да у активностима учествују
сви наставници присутни тог дана у школи.
Саме активности су биле врло разноврсне и што је најважније ученицима интересантне, о чему
сведочи константно висок одзив ученика и ако саме активности нису стриктно обавезне. Озбиљнији
одлив ученика могао се приметити само у периоду пред крај првог и другог класифкационог периода
када ученике очекује велики број контролних вежби, и ово се пре свега, односи на ученике старијих
разреда. Све планиране активности су и реализоване, а списак је дат у табели.
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Везбедност на
друштвеним мрежама

Школски биоскоп

Спортске игре
(полигони, такмичења
група)

Природа и ја – очи у очи

То сам ја – представљање Израда новогодишњих
занимања
украса

Учимо уз помоћ
дигиталних уџбеника

Бонтон предавање и
радионица

Ово је моја земља

Заштити природу значи
заштити домовину!

Дишимо здраво (учење
правилног дисања)
шетња кроз шуму
обилазак краја
школе.

Спортске/старе игре
(badmington, кликери,
клис, ластиш, ћорава
бака, прављење венчића
од цвећа, жмурке)

Ја то могу: квиз –
такмичење

Школски биоскоп

Шетња шумомОткријмо одакле
потичу звукови!

Прављење порука за
Историја цртаног
срећан почетак школске филма; радионица
године/правила понашања стрипа
у школи (израда порука
или паноа)–радионица

У сусрет Новој години

Драмска радионица

Драмска радионица

Декупаж и шарање
акрилним бојама –
радионица

Школски биоскоп „
Богови су пали на теме“

Најлепши споменици
природе у нашој земљи

Учење шаха и
мице,организовање
турнира у шаху и мици.

Због неповољног реда вожње све активности су морале бити скраћене. Школа је пружила
пуну подршку у материјалима и средствима. Руководство школе било је чест и драг гост
на многим активностима.

Координатор :
Иван Живановић
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНОВА
РАЗВОЈА И УНАПРЕЂИВАЊА КВАЛИТЕТА РАДА
ШКОЛЕ И ЗАПОСЛЕНИХ
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ У УСТАНОВИ И
УГЛЕДНИ ЧАСОВИ
Стручно усавршавање се реализовало у складу са Правилником о сталном стручном
усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник
РСˮ, бр. 85/2013 и 86/2015) у школској 2021/2022. години у ОШ „Миле Дубљевићˮ
Лајковац учешћем наставника на семинарима и вебинарима које организује
Министарство просвете науке и технолошког развоја.
Стручно усавршавање се одвијало:
1)
на нивоу школе: праћењем предавања и едукативних садржаја
предвиђених радом Наставничког већа и стручних актива (размена искустава после
одржаних угледних часова, извештаји са семинара и конгреса), кроз рад ментора,
педагога, психолога и директора са приправницима
2)
ван школе:учешће на семинарима, конгресима, саборима, јануарским
данима просветних радника у складу са потребама за свако стручно веће – у организацији
школе:

На основу података добијених самовредновањем рада школе планирала се организација
семинара из следећих кључних области:
Редниброј

Назив области

1.
2.

Настава и учење
Подршка ученицима

У школи се континуирано прати стручно усавршавање запослених. Води се евиденција о
свим одржаним семинарима у школи, као и о семинарима који су наставници похађали
ван школе. Досадашње стручно усавршавање је табеларно приказано за сваког
запосленог и садржи назив семинара, време и место одржавања, сате усавршавања,
водитеље, као и одреднице да ли је семинар обавезни или изборни. На основу овог
прегледа имамо увид за даље планирање стручног усавршавања.
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На почетку ове школске године наставници су преузели у штампаном облику образац где
ће евидентирати све облике личног усавршавања уз које ће на крају школске године
приложити и сертификате и предати на евидентирање и чување у школској
документацији.
У протеклом периоду запослени су у установи похађали семинаре :
18-9-2021. Развој кључних компетенција за целоживотно учење и
међупредметних компетенција (водитељи- Ана Савковић и Санела Крстић);

општих

30.10.-31.10.2021.Емоционални аспекти мотивације за школско учење (Академија
Филиповић)
27.11.-28.11.2021.Мултимедијални садржајио у функцији образовања ( Академија
Филиповић)
Од јануара 2022. Обуке у оквиру пројекта „Учимо заједно“.
Учитељице су узеле и учешће на онлајн одржаном Сабору учитеља (27.новембар 2021.),
«Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава», ДУВ.
Учитељица Љиљана Јеремић одржала је угледни час, Свет око нас- Хранимо се здраво у
одељењу II3.
Школа ће и даље, што се уклапа и са одредбама новог Правилника, водити базу података
о стручном усавршавању наставника и стручних сарадника у електронској форми а и
чувати копије доказа о оствареном стручном усавршавању.

ЗАЉУЧАК СА ПРЕДЛОГОМ МЕРА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА
У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ
У току првог полугодишта школске2021/22. године реализовани су сви облици
образовно-васпитног рада предвиђени Школским програмом, Школским развојним
планом и Годишњим планом рада школе а у складу са препорукама Министарства
просвете, науке и технолошког развоја за планирање, организовање и остваривање
образовно-васпитног рада.
У наредном периоду желимо да створимо добру атмосферу и међуљудске односе,
мотивишемо ученике како би остварили што боље резултате у настави и ваннаставним
активностима, развијамо професионалне компетенције и повећамо ниво опремљености
школе наставним средствима.
Предлог мера за унапређивање у наредном периоуду:
укључивање у израду прројеката и реализацију постојећих што већег

броја наставника и ученика;
наставити са спровођењем акција функционално естетског уређења

учионица и кабинета;



повећати очигледност у настави редовним коришћењем постојећих
наставних средстава;
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спроводити захтеве инклузивног образовања и израде
индивидуалних образовних планова и педагошких профила ученика;


редовним прегледом непосредних припрема за рад, директор и
стручни сарадници школе ће пратити редовност и коректност као и садржајност
истих;

домаће задатке треба задавати водећи рачуна о ученичкој
оптерећености, редовно их прегледати и кориговати;


наставити са спровођењем и разматрањем
критеријума оцењивања на нивоу свих разреда;

уједначености


водити рачуна о ученичкој оптерећености када су писмена
поверавања у питању, поштујући распоред писмених и контролних вежби;

радити и даље на отклањању недостатака на школским зградама (
матична школа и школе ИО);

обогаћивати фонд школске библиотеке новом стручном литературом и
књигама за ученике;


редовно и систематски пратити и анализирати успех ученика;



систематски пратити дисциплину;



подстицати рад ученичког парламента;


уважавати принцип индивидуалности и диференцијације ученика ,
развијање хуманијих односа у школи;

појачати дежурство наставника у смислу појачане одговорности за
безбедност ученика и примене Кућног реда школе од стране ученика и родитеља;
придржавати се спровођења Протокола поступања у установи у

одговоу на дискриминацију, насиље, злостављање и занемаривање;



потенцирати позитивна такмичења ученика у различитим областима;


обогаћивати активности слободног времена у продуженом боравку
разноврсним садржајима;

наставити са естетским
дворишта и спортских терена;

и функционалним уређењем школског



и даље успостављати везу између стандарда постигнућа и програма;



проверавати оствареност прописаних образовних стандарда и исхода учења;



на нивоу предметне и разредне наставе практиковати што чешћа
међусобна присуствовања часовима;



придржавати се одредби Правилника о оцењивању;



организовање за ученике четвртог разреда по два часа
представљања наставника предметне наставе у другом полугодишту;


културне активности школе остваривати у складу са Планом
културних активност
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ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПОЛУГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА
О РАДУ ШКОЛЕ
Годишњи извештај је усвојен на:
Седници Школског одбора
15.09.2022.
РајкоСарић
Председник Школског одбора
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