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На основу члана 57. ст.1 тачка 2.Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС, 

бр. 72/09, 52/11,55/2013 и 68/2015 i 62/2016 – одлука УС) и чл.55.став1.тачка 2. Статута ОШ “Јован 

Јовановић Змај” у Врању, Школски одбор ОШ “Јован Јовановић Змај” у Врању, на седници одржаној 

дана __________________________ године, донео је 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

о   раду школе  
 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 
 

Школска година почела је у четвртак 1.9.2017.године. Настава се реализовала у две смене, са изменом 

смена на недељном нивоу. Прво полугодиште завршено је у среду, 31.1.2018.године. Друго полугодиште 

почело је у понедељак 12.2.2018.год. и завршило се у четвртак 31.05.2018. године за ученике осмог 

разреда а у четвртак 14.6.2018. за ученике од првог до седмог разреда. 

 

Образовно-васпитни рад за ученике од првог до седмог разреда остварен је у180 

наставвних дана (100 у првом и 80 наставна дана у другом полугодишту), а за ученике 

осмог разреда у 170 наставних дана (100 у првом и 70 наставна дана у другом 

полугодишту). 

Распоред звоњења и динамика дневног извођења наставе била је уобичајена изузев у терминима 

одржавања 

Продужени боравак радио је од 10 до16 часова. 

Током ове школске године распусти за ученике били су следећи: 

        -     Јесењи распуст од 9. до 10.11.2017.године 

- Зимски распуст имао је два дела – први део од 3.1. до 8.1.2018., а други  од 1.2. до 9.2.2018. 

- Пролећни распуст од 2.4. до 9.04.2018.године 

- Летњи распуст од 15.06.2018.г. до 31.08.2018. 

  

        На крају протекле школске  године ОШ“Ј.Ј.Змај“ у Врању је похађало 696 ученика, распоређених у 

30 одељења (13 у разредној и 17 у предметној настави) и 76-оро запошљених радника. У следећем 

прилогу  графички је приказан број ученика по разредима. 

1.Бројно стање ученика и одељења 

 

Разред Број ученика Број одељења 
просечан број ученика по 

одељењима 

Први 62           3 20,67 

Други 85 (са ИОП1 89)           3 28,33 

Трећи 65 (са ИОП2 68)           3 21,67 

Четврти 94           4 23,5 

први- четврти 306 (СА ИОП 313)         13 23,54 

Пети 90 (са ИОП 97)           4 22,5 

Шести 92 (са ИОП1 98)           4 23 

Седми 91 (са ИОП2 97)           4 22,75 

Осми 117 (са ИОП 132)           5 23,4 

пети – осми 390 (СА ИОП 424)         17 22,94 

први – осми 696 (737)         30 23,2 

 



 

 
1.  Сви планови рада стручних органа школе: 

 

• Наставничког већа, (утврђивање нивоа опремљености школе; бројно стање ученика иподела одељења; 

подела предмета; излети и екскурзије; Дан школе; усвајање ГПРШ и школских програма , успеха и 

дисциплине и слободних активности и др. ) 

- свих његових чланова – учитеља и предметних наставника и  

- сталних комисија, 

• Разредних већа, (утврђивање планова рада о допунској настави, слободним активностима и др. 

облицима образовно-васпитног рада; анализа и утврђивање успеха и дисциплине; распоред писмених 

задатака, вежби и тестова, организовање излета и екскурзија; усклађивање свих наставних садржаја и 

др. ) 

• Стручних актива, 

• Школских одбора ученичких организација, 

• Стручних сарадника: 

- психолога (учешће у изради ГПРШ; унапређење образ.-васпит. рада; интерна обука са 

наставницима на теме-Школско оцењивање, Правила понашања ученика,наставника и одраслих и 

Посебни протокол за заштиту деце од насиља,злостављања и занемаривања; сарадња са 

родитељима чија деца имају потешкоћа са учењем; сарадња са др. јавним установама у циљу 

бољег остваривања образовно-васпитног рада; посета часовима и др.) 

- педагога  (учешће у изради ГПРШ; унапређење образ.-васпит. рада; рад са ученицима; сарадња са 

родитељима; сарадња са наставницима, рад на презентацијама и анкетама са ученицима )  и 

- библиотекара ( рад са ученицима у библиотеци; сређивање картона и упис нових ученика, 

сарадња са секцијама;учешће у раду стручних актива; сарадња са Народном библиотеком и др.), 

            планови рада управних органашколе:  

• Школског одбора, највишег органа управљања школом (сарадња са управом Школе; услови рада 

школе; припремљеност школе за наредну школску годину; анализа успеха и дисциплине ученика; 

доношење финансијског плана и др.) 

• Директора( израда ГПРШ; подела задужења наставника;набавка опреме и наставних средстава; израда 

финансијског плана; посета часовима;сарадња са родитељима; анализа успеха и дисциплине 

ученика;седнице стручних органа и Школског одбора;организовање излета иекскурзија; сарадња са 

институцијама и организацијама и др.)  

 

  

 

• Савета родитеља школе,  као саветодавног органа у школи, 

            -    међусобно информисање родитеља и наставника, 

            -    учешће у планирању и организовању екскурзија, 

-    учешће у акцији на уређењу школске средине, реконструкцији и санацији постојећих објеката, 

реализовани су у потпуности. 

 

 

                                                

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

Школски одбор – орган управљања установе 

 

                      Школски одбор је орган управљања у школи и он одлучује о свим важним питањима о раду школе. 

Чланови     школског одбора именовани су   Решењем бр.02-140/2018-10 Скупштине Града Врања од 

16.05.2018.године.    

Чланови Школског одбора у новом саставу су : 

1. Светислав Стевановић, члан испред запослених, председник 

2. Драгана Јањић, члан испред запослених 

3. Бранислав Здравковић, члан испред запослених 

4. Игор Милановић, члан из реда родитеља 

5. Предраг Стојковић, члан из реда родитеља 

6. Душица Стошић, члан из реда родитеља 

7. Предраг Крстић, члан  испред локалне заједнице 

8. Горан Спирић, члан  испред локалне заједнице 

9. Маријана Влаховић,   члан  испред локалне заједнице  

 

Школски одбор одржао је током шк.2017/2018. године 13 седницa и то 

:15.9.,3.10.,3.11.2017.,29.1.,14.2.,27.2.,23.3.,10.5.,13.6.,19.6.,29.6.,23.8. и 28.8.2018.године. На   седницама је ШО био 

информисан о свим активностима у школи у усменом излагању и у писаном облику (извештаји саставни део 

записника). Ове школске године Школски одбор донео је следеће одлуке: 

- одлуку о усвајању Годишњег извештаја о раду школе за школску 2016/2017. 

- одлуку о усвајању Годишњег плана рада школе за 2017/2018. 

- Анекс школског програма за пети разред за школску 2017/2018. 

- одлуку о цени термина за издавање фискултурне сале 

- одлуку о додели термина ОК“Панда“ и КК“Економац“ 

- одлуку о приговору проф.разредне наставе Катарине Николић као неоснован 

- одлуку да нема основа за покретање поступка против директора због наводних пропуста током Завршног 

испита 

- одлуку о усвајању одлуке директора да нема основа за покретање дисциплинског поступка против 

проф.ТИО Драгане Јањић, због наводне лоше супервизије Завршног испита у ОШ“Р.Домановић“ 

- одлуку о попису имовине на дан 31.12.2017. 

- одлуку о усвајању финансијског плана за 2018.годину 

- одлуку о одбијању приговора родитеља Станча Крстића на решење бр.25 од 27.1.2018. 

- одлуку о усвајању полугодишњег извештаја директора школе 

- одлуку о усвајању финансијског извештаја за 2017. 

- одлуку о сагласности на Правилник о систематизацији према новом ЗОСОВ 

- усвајени су општи акти школе: Статут школе, Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности 

запослених, Правилник о раду школе, Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика, 

Правила понашања, Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време 

остваривања образовно-васпитног рада и др.активности, Правилник о награђивању и похваљивању 

ученика, Правилник о награђивању запослених, Пословник о раду Школског одбора, Правилник о 

испитима 

- одлуку о одбијању приговора родитеља Тихомира Стојановића као неоснован 

- одлуку о конституисању новог Школског одбора 

- одлуку о избору комисије за рангирање запослених 



- одлуку о расписивању конкурса за избор директора 

- одлуку о формирању комисије за избор директора школе 

- одлуку о усвајању годишњег извештаја директора школе 

- одлуку о усвајању извештаја о спровођењу завршног испита 

- одлуку о усвајању извештаја о екскурзијама 

- одлуку о усвајању Школског програма за период од 2018. до 2022. 

- одлуку о захтеву директора за коришћење годишњег одмора 

- одлуку о предлогу Школског одбора за директора школе 

- одлуку о усвајању жалбе проф.енглеског језика Наташе Додић 

 

 

        

Годишњи извештај о раду Савета родитеља у школској 2017/18. години 

 

У школској 2017/18. години одржано је осам састанка Савета родитеља. Записник је водио 

педагог школе. Сви записници су једногласно усвојени. Записници су доступни документи. Родитељи су 

одговорним присуством и ативним учешћем допринели да се на одржаним састанцима конструктивно 

решавају текућа питања и проблеми, давали предлоге за унапређивање квалитета рада школе и 

одлучивали у најбољем интересу ученика. 

На првом састанку, одржан 15.09.2017.год., конституисан је Савет родитеља, изабран је 

председник и потпредседник Савета родитеља. Савет је од стране директора упућен у структуру 

Годишњег извештаја о раду школе за протеклу школску годину и у оквиру ове тачке Савет је донео 

једногласну одлуку да буду активни учесници у раду свих школских тимова. Савет је информисан о 

припремљености школе за рад у новој школској години, упознат са програмско-планским активностима, 

школским програмима, о изборним предметима, осигурању ученика, ђачком ужином. 

 Једногласно је усвојен предлог директора да се у сваком одељењу организује сакупљање ђачког динара 

који ће се употребити за сврхе опремања учионица и кабинета. Организовано је предавање од стране 

МУП-а Србије ПУ Врање, на тему „Безбедност деце“. 

На другом састанку, одржан 17.11.2017.год., разматран је успех ученика, дисциплина и 

редовност похађања наставе на крају првог класификационог периода. Констатован је велики број 

ученика са недовољним оценама који су упућени ПП служби. Констатовано је да нема значајних 

промена што се тиче успеха од претходне године. Запажен је велики број изостајања са наставе. Ниједан 

дисциплински поступак није покренут.  

Стручно веће учитеља упутило је Савету родитеља писани предлог о повећању дневнице за извођење 

екскурзија и рекреативне наставе. Поднет извештај о реализацији екскурзије петог и осмог разреда, а 

Савет је затражио да агенција достави извештај о реализацији екскурзија.  

Директор је упознао Савет родитеља са дописом министра просвете у вези са превенцијом  насиља, 

посебним ризицима и мерама заштите као и реаговањима у случају када се насиље деси. 

На трећем састанку, одржаном 6.12.2017. године, директор школе прочитао допис министра у 

вези са обавезним формирањем општинског Савета родитеља, чланови су једногласно усвојили 

предложене родитеље (чланове Савета): Игора Милановића и Зорана Спасића. 

Савет је изгласао да се упути допис МУП-у са захтевом да се испита аутобус и возач који су тог дана 

возили ученике, а поред тога је изгласао предлог о увођењу добровољног ђачког динара у висини од 100 

динара као вид једнократне помоћи, до краја календарске године. 



На четвртом састанку, одржане 27.2.2018.год., једногласно је усвојен Пословник о раду Савета 

родитеља. Представљени су извештаји о реализацији Плана рада школе, посебних планова и свих 

тимова у школи у првом полугођу. Од стране директора саопштена је анализа успеха, похађања и 

владања ученика на крају првог полугођа и извештај директора и финансијски извештај за 2017.годину. 

Савет родитеља је остао доследан захтева да се напише званична пријава МУП-у против агенције 

„Lasentours“, а извештај Саобраћајне полиције није прихваћен од старне Савета. 

Истакнута је могућност набавке уџбеника преко школе издавачке куће „Креативни центар“. 

Чланови Савета прдложили формирање комисије родитеља који ће учествовати у свим питањима 

везаним за матурско вече.  

Предложено је и да школа упути Дому здравља приговор да се лекарско уверење за ученике не 

наплаћује јер су по закону све здравствене услуге бесплатне.  

Секретар школе обавестила је чланове Савета да могу да узму учешће у избор агенција за извођење 

екскурзија, у колико предложе једног члана Савета за састав ове комисије.  

На петом састанку, одржаног 12.3.2018.год., изабрани су нови чланови Школског одбора из 

редова родитеља: Игор Милановић, Предраг Стојковић и Душица Стошић. 

Од стране Савета предложено је да се на крају сваког тромесечја разматра извештај Тима за насиље и 

предложена је едукација на релацији ученик-ученик за седмаке и осмаке на тему Вршњачко насиље. 

На шестом састанку, одржаног 11.5.2018.год., тема је била обавештење о уџбеницима за први и 

пети разред за школску 2018/2019.годину. Родитељима су прочитани издавачи за које су се определили 

учитељи и наставници.  

Поднет је извештај о пробном завршном испиту за ученике осмог разреда. 

На седмом састанку, одржаног 6.6.2018.год., саопштено је од стране директора да ће завршни 

испит ученици осмог разреда полагати у средњој Економској школи, због недостатка просторија у 

нашој, а Савет је једногласно одлучио да на завршном испиту неће бити присутан родитељ посматрач.  

Директор је прочитао извештаје о реализованим екскурзијама и рекреативној настави и поднео усмени 

извештај о матурској вечери.  

Чланови су упознати са организованој наградној игри „Узми рачун и победи“ где је наша школа ушла у 

ужи избор за финансирање мокрог чвора.  

Члан Савета родитеља је изнео на седници да је против возача „Lasen Tours“ поднета кривична пријава, 

а Савет је изгласао да секретар школе обавести градски Савет родитеља о предлогу да се именованој 

агенцији да негативна референца и забрани извођење екскурзије у наредним школским годинама у 

школи. 

Дат је предлог од стране Савета родитеља да  секретар школе пошаље допис градском Савету родитеља 

и да се од њих тражи да Здравственом центру пошаљу допис за захтевом да лекарско уверење буде 

бесплатно за ученике који иду на екскурзију. 

На осмом састанку, одржаног 31.08.2018.године, чланови су информисани о такмичењима и смотрама у 

школској 2017/2018.години, упознати су са резултатима на завршном испиту, поднет је извештај о раду 

школе и Савету родитеља за школску 2017/2018.годину. По предлогу директора, Савет је дао позитивно 

мишљење за отварање још једне групе у продуженом боравку у школској 2018/2019.години.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИЗВЕШТАЈ O РАДУ  ДИРЕКТОРА 

 

 

Послове из надлежноси директора школе обављао сам, како према важећим законским прописима и обавезама, 

тако и на основу Годишњег плана рада школе за школску 2017/18. годину. Новим Законом о основама система 

образовања и васпитања Сл.гласник РС, бр.88/2017, чл.126, регулисани су надлежност и одговорност директора 

установе: 

Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности установе.  

Директор за свој рад одговара министру и органу управљања.  

Осим послова утврђених законом и статутом установе, директор:  

1) планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности установе;  

2) је одговоран за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова за спровођење спољашњег 

вредновања, остваривање стандарда постигнућа и унапређење квалитета образовно-васпитног рада, 

3) је одговоран за остваривање  развојног плана установе;  

4) одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за одобравање и наменско 

коришћење тих средстава, у складу са законом;  

5) сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима;  

6) пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и предузетничких активности 

ученика;  

7) организује и врши инструктивно-педагошки увид и прати квалитет образовно-васпитног рада и педагошке 

праксе и предузима мере за унапређење и уавршавање рада наставника, васпитача и стручних сарадника;  

8) планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за стицање звања настаника, васпитача и 

стручних сарадника;  

9) је одговоран за регуларност спровођења свих испита у установи у складу са прописима;  

10) предузима мере у случајевима повреде забрана из чл.110-113. овог закона;  

11) предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и предлога просветног саветника, као и других 

инспекцијских органа;  

12) је одговоран за благовремен и тачан унос и одржавање ажурности базе података о установи у оквиру 

јединственог информационог система просвете;  

13) обавезан је да благовремено информише запослене, децу, ученике и родитеље, односно законске заступнике, 

стручне органе и органе управљања о свим питањима од интереса за рад установе у целини;  

14) сазива и руководи седницама васпитно-образовног, наставничког, односно педагошког већа, без права 

одлучивања;  

15) образује стручна тела и тимове, усмереава и усклађује рад стручних органа у установи;  

16) сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима деце и ученика установе и саветом 

родитеља;  

17) подноси извештај органу управљања, најмање два пута годишње, о свом раду и раду установе 

18) одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са овим и другим законом, 

19) доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, у складу са законом, 

20) обезбеђује услове за остваривање права деце и права, обавезе и одговорности ученика и запослених, у складу 

са овим и другим законом, 

21) сарађује са ученицима и ученичким парламентом, 

22) одлучује по жалби за решење конкурсне комисије за избор кандидата за пријем у радни однос, 

23) обавља и друге послове у складу са законом и статутом. 

 

Руководећа функција огледала се кроз праћење Закона, Прописа и Правилника за рад у нашој школи, унапређење 

међуљудских односа код запослених у циљу унапређивања рада, припремање, праћење, присуствовање седницама 

Наставничког већа (4 седница), Одељенских већа (17 седнице), Педагошког колегијума (2 седнице), Савета 

родитеља (2 седница), рад у стручним телима и тимовима, процењивање ефикасности одржаних седница, као и 

спровођење њихових закључака, представљање наше школе у ужој и широј средини. Сви прописи су 

примењивани, а постојећи правилници и остала акта благовремено усклађивана са новим прописима.  

У сарадњи са наставницима, стручним сарадницима и стручним службама школе, урађен је Годишњи план рада 

школе за школску 2017/18. годину и Извештај о раду школе за претходну школску годину и као такви су и 

усвојени.  

 

На почетку наставне и школске године поставио сам организациону структуру потребну за нормално 

функционисање наставе. Урађена је подела задужење у оквиру четрдесеточасовне часовне радне недеље, подела 

предмета и разреда на наставнике, допунске, додатне и слободне активности, планови и програми стручних органа.  

Урађен је информациони систем  Министарства просвете, Доситеј, који се редовно ажурира. 

Педагошко-инструктивни и саветодавни рад огледао се кроз помоћ наставницима на припремању образовно-

васпитног рада (измене у наставном плану и програму, упутства за попуњавање дневника рада и матичних књига).  

Сарадња са родитељима била је усмерена на решавање проблема или потешкоћа везаних за наставу и дисциплину 

ученика. Подстицао сам сарадњу родитеља и наставника у циљу добрих партнерских односа у процесу васпитања 

и развоја ученика. 



Према предвиђеном распореду посетио сам 16 часова редовне наставе. После обиласка, обављао сам консултације 

са појединим колегама. Активно учествујем у праћењу напредовања ученика којима је потребна додатна подршка у 

раду.  

Kao директор школе припремао сам и водио седнице Наставничког већа, присуствовао седницама Одељењског 

већа. Учествовала сам у раду Школског одбора помажући да се седнице организују и припреме. Учествовао сам у 

организовању и раду Савета родитеља.  

Током полугођа имао сам редовну сарадњу са: психолошко-педагошком службом Школе, активом учитеља, 

стручним већима, одељењским стрешинама и по потреби са Школском управом Лесковац. Током године било 

доста сарадње између школе и других институција, као што су: РЖД ИНТЕРНАЦИОНАЛ, из Москве, који су 

донирали поклон пакетиће поводом св.Саве, НЕКСУС, са којима се остварује пројекат Образовање за права детета, 

ПУ „НАШЕ ДЕТЕ“, у циљу анимирања и уписа што већег броја ђака, ПУ ВРАЊЕ, која низом предавања повећава 

ниво безбедности ученика, и  са већим бројем приватних предузећа који као донатори омогућују нормално 

функционисање школе. 

Редовно сам пратио вођење педагошке документације и у циљу унапређења тог сегмента рада школе. Реализација 

индивидуалних планова и програми рада као и припрема за часове је континуирано праћена. Дневници рада и 

матичне књиге су коректно вођени и углавном благовремено ажурирани, а након прегледа и отклањања 

недостатака и пропуста и оверени.  

У сарадњи са шефом рачуноводства планирао сам и управљао финансијским токовима. Контролисао сам 

финансијске извештаје, приходе и расходе и издавао благовремене и тачне налоге за плаћања и наплате.  

Током полугођа предузимао сам све потребне мере и радње како би безбедност ученика и запослених била на 

највишем нивоу. Вршио сам контролу функционисања видеонадзора и активно сарађивао са надлежним службама 

МУП-а, ПУ Врање (одељење за малолетнике и сузбијање наркоманије). Водио сам рачуна да се примењује 

Правилник о примени Протокола о заштити ученика од насиља, злостављања и занемаривања и учествовао у раду 

Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања.  

Редовно сам присуствовао раду актива директора школа, састанцима са представницима Министарства просвете. 

Пратим конкурсе и трудим се да учествујемо у пројектима који доприносе квалитетнијем раду наше школе. 

Средствима донатора прикупљена су средства којима је урађен пројекат за реконструкцију школе, што је услов за 

аплицирање на конкурсе и за пројекте којима би се обезбедила неопходна средства. 

Успешно је прослављен 56. Дан школе. 

Против 3 ученика вођен је дисциплински поступак због тежих повреда обавезе ученика, а за још 3 ученика, 

поступци су у току. 

Прослављена је школска слава Св.Сава, пригодним програмом припремљеним од стране наших ученика и уз 

присуство кума и преставника локалне самоуправе, као и деце предшкоклског узраста из вртића, наших будућих 

ђака, који су и учествовали у програму. 

На крају полугођа, одржани су састанци свих тимова и актива предвиђени Годишњим планом рада, као и седнице 

Одељењских већа. Анализиран је успех ученика на полугођу, и утврђено је да је успех незнатно бољи, али да је на 

нивоу дугогодишњег просека. Одлуком Актива директора последњег дана полугођа подељене су ђачке књижице. 

                   У другом полугођу наставио  сам  са  посетама  часова  са педагогом  школе, и  то  часова ОС,  и у 

складу са својим Годишњим планом посетио укупно 22 часова. Након посета обавио сам консултације са колегама, 

заједно са стручном службом, у циљу унапређења и побољшања наставног процеса. 

                   Редовно сам пратио вођење педагошке документације и у циљу унапређења тог сегмента рада школе. 

Реализација индивидуалних планова и програма рада је континуирано праћена. Дневници рада и матичне књиге су 

коректно вођени и углавном благовремено ажурирани, а након прегледа и отклањања недостатака и пропуста и 

оверени.  

 

                    Са  Педагошким  колегијумом  разматрао  сам  питања  у вези  организације  наставе,  унапређења  

васпитно-образовног  рада  и  реализације  плана  и  програма  рада.  

                   Сарадња са родитељима била је усмерена на решавање проблема или потешкоћа везаних за наставу и 

дисциплину ученика. Подстицао сам сарадњу родитеља и наставника у циљу добрих партнерских односа у процесу 

васпитања и развоја ученика. Није било преставки нити званичних примедби ни притужби родитеља на рад 

наставника, осим што је на инсистирање једне родитељке један ученик 5-3 пребачен у 5-1, због нарушених односа 

и константне недисциплине међу ученицима, а уз пристанак стручне службе школе. Против 8 ученика вођени су 

дисциплински поступци, због повреде забрана и вршњачког насиља. 

 

                   У  фебруару  и  марту  су  организована  школска  и  општинска  такмичења.  Наша  школа је  била  

домаћин  општинским  такмичењима  из  страних  језика  и  хемије, као и окружних такмичења из историје и 

хемије. Такође је у организацији Тима за екологију и очување животне средине и учитеља, одржан еколошки дан, 

посвећен Дану планете Земље, при чему је сређено школско двориште, засађени платани и цвеће. 

                   У  априлу  је  анализиран  успех ученика  на  крају  трећег  тромесечја,  и  предложене  су  мере  за  

његово  побољшање  на  седницама Одељењских  већа,  Наставничком  већу  и  Педагошком  колегијуму.    

                  Током  априла и маја  су  успешно  организоване  све  екскурзије,  као  и  пробни  завршни за ученике  

осмог  разреда. Одржана  су  и  републичка  такмичења,  при  чему  су  наши  ученици  остварили  изузетне  

резултате.  На  свим  нивоима  укупно  су  освојили  9  првих  места, 7 других, 12  трећих, од тога 2 републичка 

места. На разним конкурсима такође имамо запажене резултате: 5 првих места, 12 других и 14 трећих места. На 



међународном пројекту Бонд у сарадњи са Високом школом струковних студија, освојено је треће место.  Школа  

може  да  се  поноси  оствареним  резултатима,  јер  су  они  вероватно  најмеродавнији  доказ  квалитета  рада  

једне  васпитно-образовне  установе.    У  јуну  је  успешно  приведен  крај  школске  године   и  организован  

завршни испит  за  ученике  осмог  разреда, који је због неадекватног простора одржан у фискултурној сали 

Економске школе.   

                  У јуну смо са пројектом санације тоалета били кандидати за добијање средства од наградне игре „Узми 

рачун и победи“, и приликом гласања однели убедљиву победу испред два пројекта ПУ“Наше дете“. Реализација 

овог пројекта очекује се током лета, а према обећањима из Министарства, очекује се и реализација пројекта равног 

крова и ел.инсталација. Такође, у априлу је средствима локалне самоуправе окречена фискултурна сала, тако да 

сада задовољава минимум критеријума за одвијање наставе, што је потврдила и санитарна инспекција. 

                  Укупно  је  одржано  43  седницe  Одељењских  већа,  6  седница  Наставничког  већа,  5  седница  

Школског  одбора,  4  Савета  родитеља  и  4  Педагошког  колегијума. 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА  О  РАДУ  НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

У школској 2017/2018.години, укључујући ову , одржано је 10 седница Наставничког већа.  

На првој седници 15.09.2017. усвојен је Годишњи извештај о раду школе за шк.2016/2017. као и 

Годишњи план рада школе за школску 2017/2018.год.  

На другој седници 16.11.2017.год. је анализиран успех, похађање и дисциплина ученика на крају 

1.тромесечја као и реализација планова рада свих видова наставе. Усвојен је извештај са екскурзије 

ученика 8.разреда и програм прославе Дана школе. Наставничко веће је упознато са допунама и 

изменама Правилника награђивању запослених у ОШ “ ЈЈЗмај”.  

Трећа седница одржана 15.12.2016. била је посвећена Светосавској недељи и упозавању Наставничког 

већа са Правилником о критеријумима за доделу светосавске награде за 2017.год.  

Четврта седница одржана 31.01.2018. је заказана поводом завршетка првог полугођа и на њој је 

анализиран успех, похађање и дисциплина ученика, као и реализација планова рада свих видова 

наставе,актива ,тимова и стручне службе предвиђених ГПР-а школе.  

На петој седици одржаној 12.03.2018. Наставничо веће је упознато са Пословником о раду Наставнчког 

већа (усклађивање са новим законом о основама система образовања и васпитања и са предлогом 

чланова Школског одбора из реда запослених.  

На шестој седници Наставничког већа 12.04.2018. анализиран је успех,дисциплина и похађање наставе 

на крају трећег класификационог периода и реализација планова рада и свих активности предвиђених 

ГПР-а школе .  

Седма седница 11.05.2018.год.одржана је поводом избора уџбеника за први и пети разред шк. 

2017/2018.год.  

Осма седница 6.06.2018.год. је одржана поводом завршетка школске године за ученике осмог разреда. 

Осим успеха, похађања, дисциплине и реализације планова рада донете су одлуке о добитницима 

диплома „Вук Караџић“, посебних диплома, ђака генерације и спортисте генерације.  

На деветој седници 25.06.2018. Наставничко веће је анализирало успех, похађање и дисциплину ученика 

на крају школске 2017/2018. као и реализацију планова и свих  

видова активности предвиђених ГПР- а школе. Оформљена је Комисија за утврђивање запослених за 

чијим радом је у потпуности или делимично престала потреба.Формирана је и комисије за полагање 

разредних исита у јунском и августовском испитном року.Наставничко веће је анализирало постигнућа 

ученика у овој школској години.  



На данашњој седници планирано је усвајање годишњих извештаја свих органа, већа и тимова који раде у 

оквиру школе према Годишњем плану као текућа питања везана за нову школску 2018/2019.годину.  

До краја школске године планирана је још једна седница на којој би требало да се усвоји коначна подела 

одељења и часова и коначан успех ученика на крају школске  

 

                                

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 

 

У току школске 2017/2018.год.одржано је 41 седница Одељењских већа свих разреда. Седнице су водили 

руководиоци актива, а присуствовали су педагог, психолог и директор школе. 

Сва Одељењска већа су конституисана на седницама одржаним од 29. до 31.8.2016. Изабрана су руководства и 

усвојени планови рада. 

 

На седницама одржаним 14. и  15.11.2016.год.: 

-анализиран је успех,владање и похађање наставе ученика на крају првог класификационог периода и предложене 

мере за њихово побољшање и унапређење, 

-констатовано је да су реализовани планови рада свих видова наставе:редовна, додатна,допунска настава,слободне 

активности. 

-усвојен је извештај о екскурзији ученика 8.разреда. 

 

На седницама поводом завршетка првог полугођа, одржаним 26. и 29.1.: 

-анализиран је успех,похађање наставе и дисциплина ученика на крају првог полугођа. 

-констатовано је да су реализовани планови рада свих видова наставе:додатна,допунска,редовна,слободне 

активности 

 

Поводом трећег класификационог периода седнице Одељењских већа одржане су 10. и 11.4.2018.: 

-анализиран је успех,дисциплина ученика и похађање наставе на крају трећег класификационог периода школске 

2017/2018.год. 

-извршена је анализа реализације планова рада и свих активности предвиђених Годишњим планом образовно-

васпитног рада. 

 

На седници одржаној 5.06.2016.год.: 

-разматран је успех,дисциплина и похађање наставе ученика 8.разреда 

-реализација планова рада 

-донета је одлука о додели диплома за изузетан успех у Основној школи. 

-донета је одлука о награђивању ученика 8.разреда:добитника дипломе "Вук Караџић",добитника посебне дипломе, 

ђака генерације и спортисте генерације 

 

На крају школске године: 

-анализиран је успех,дисциплина,владање ученика у школској 2017/2018.год. 

-реализација програмских садржаја из ГПР-а школе:редовна,додатна,допунска настава,екскурзије, школа у 

природи 

-договорене су предстојеће активности током распуста у циљу што ефикаснијег почетка нове школске године, као 

и динамика полагања поправних и разредних испита, ради утврђивања коначног успеха на крају школске године. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
 

                       

Извештај о раду психолога шкoле  за школску 2017/2018. 

У току шк.2017/2018.  радила сам  на реализацији активности у оквиру следећих области рада: 

1.Планирање и програмирање васпитно образовног рада 

- учешће у изради Годишњег плана плана рада школе  
- учешће у изради Годишњег плана Стручног тима за ИО ,ШРП,Актива за самовредновање и вредновање рада 
школе,Тима за права детета (ОПД тима) 
- учествовање и сарадња са наставницима у осмишљавању подстицајне средине за учење, усклађивању циљева, 
садржаја и метода рада и очекиваних исхода са потребама и могућностима ученика у функцији припремања и 
планирања образовно-васпитних активности,посебно у креирању угледних часова у којима се практикују права 
детета као и часова ОС  
- учествовање у конципирању и реализацији школског пројекта “Образовање за права детета“ 
 

2.Праћење реализације плана и програма васпитно образовног рада –вредновање васпитно образовног рада 

-Праћење примене савремене организације,облика и метода рада у настави и ваннаставним активностима 
(посетила сам 10  угледних  часова  у области права детета,5  часова редовне наставе и 3  часа  одељењског 
старешине ) 

- Праћење врста и облика прилагођавања наставе за ученике са развојним потешкоћама (помоћ у планирању 
подршке и праћење предвиђених облика пружања подршке у току часова) 
-Праћење часова предвиђених пројектним активностима и Акционим плановима у оквиру пројекта „Образовање 
за права детета) 
 
 

3.Сарадња са наставницима на унапређивању васпитно образовног рада  

-Подршка у припремању угледних часова  ( 105 у области права детеа и 23 часа ОС) 

-Присуство угледним часовима,дискусија,давање повратних информација у циљу унапређивања квалитета наставе 

-Сардња са одељењским старешинама у вези ученика из осетљивих група и у  вези реализације часа ОС 

- сарадња на усклађивању програмских захтева са интелектуалним карактеристикама ученика и социјалним 
условима у породици, 

-иницирање и подстицање активне улоге ученика у процесу наставе, креирање различитих облика наставног 
процеса и тимског рада у колективу  
- помоћ у конструктивном решавању сукоба у одељењима осмог,шестог,петог и трећег разреда 
- испитивање узрока поремећаја интерперсоналних и социјалних односа међу ученицима и односа са 
наставницима и развијање конструктивне комуникације 

-Сарадња са наставницима у вези планова стручног усавршавања и реализације планова,организације и 
реализације хоризонталног учења у оквиру установа и  стручног усавршавања изван установе  ,презентација школе  
на трећем координацијаком састанка у оквиру пројекта „Образовање за права детета“ 

-Реализовала сам хоризонтална учења “Прилагођавање врста и ниова подршке деци з осетљивих група“ и 
примена „ Водича за ОС и вршњачке едукаторе“ 

4.Рад са ученицима 

-Испитивање припремљености ученика за полазак у 1. разред  (75 ученика) 

-Индивидуални саветодавни разговор са ученицима-смањење конфликтних ситуација , развијање конструктивне 
комуникације и решавања проблема  у оквиру реализације активности из саветодавног и  васпитног рада за 
одређене ученике, (52 ученика-проблем у понашању и адаптацији на школску средину,вршњачко насиље,развојне 
потешкоће,напредовање ученика) 



 -Сарадња  са ученицима у оквиру тимова школе (ШРП,СТИО,ОПД) 
-Сарадња са Ученичким парламентом (обука УП,Акционо планирање,реализација АП,припрема интеркултуралне 
размене у Трогену,Састанци са УП,планирање и реализација акција (трибина о Сајбер насиљу,акциј Сметнја није 
претња,акција „Ми против насиља“,радионице са ученицима осмог,седмог,шестог и трећег разреда у циљу 
промоције Локалног међусекторског споразума за заштиту ученика од насиља,злостављања и занемаривања и 
протокола за заштиту ученика од наиља,злостављања и занемаривања),обука вршњачких едукатора за примену 
„Водича за ОС и вршњачке едукаторе“,праћење реализавије 6 радионица вршњачких едукатора.Реализација 
састанака подршке и припреме представника УП за учешће у евалуацији пројекта „Образовање за права детета“. 
Реализација радионице „Партиципација ученика у евалуацији часа“ за 25 ученика из наше и две партнерске школе 
у Нишу-„Учитељ Таса“ и „ Стефан Немања“. 

5.Рад и сарадња са родитељима -Саветодавни рад са родитељима одвијао се: 

-саветодавни разговори и континуирано размењивање информација са родитељима чија деца имају тешкоће у 
развоју, учењу, социјализацији  (46  индивидуалнаих   разговора са родитељима ученика из осетљивих група, 75 
индивидуална разговора са родитељима ученика који полазе у први разред) 

-У оквиру родитељских састанак (два   родитељска састанка везана за одлазак ученика у Троген-интеркултурална 
размена) 

-У оквиру Савета родитеља –информисање родитеља о пројектним активностима и Акционим плановима у оквиру 
пројекта ОПД 

6.Учешће у раду стручних органа и тимова школе-У  току школске године учествовала сам у раду Педагошког 
колегијума,Наставничког већа,Стручних већа,Одељењских већа,Савета родитеља и у раду тимова за ШРП,тима за 
самовредновања рада школе, ,тима за права детета, СТИО-чији сам координатор и тима за заштиту ученика од 
насиља,тима за ПО,тима за стручно усваршавање. 

7.Сарадња са локалном заједницом: 

 

-Сардња са Центром за социјални рад у вези ученика из депривираних породица 

-Сарадња са  ИРК,Развојним саветовалиштем ,   локланом самоуправом  и ШОСО“Вуле Антић“ у вези ученика који 
имају развојних потешкоћма  

-Сарадња са  ОЦД у вези реализације пројектних активности : Центар за интерактивну педагогију (ЦИП,Ужички 
центар за права детета,Песталоци фондација, Нексус) 

Промоција школе :Акције „Сметња није претња“ и „Ми  против насиља“ реализоване су за остале основне школе у 
граду,гостовање у две ТВ емисије у циљу промоције Локалног међусекторског споразума за заштиту ученика од 
насиља,злостављања и занемаривања и превентивних активности које наша школа предузима у циљу заштите 
ученика од насиља,промоција школе у оквиру трибине посвећене Локалном међусекторском споразуму за 
заштиту ученика од насиља,злостављања и занемаривања 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018.ГОДИНУ 

 

Области рада стручног сарадника-педагога предвиђене су Годишњим програмом рада школе: 

Планирање и програмирање образовно-васпитног рада; Праћење и вредновање образовно-васпитног рада; Рад 

са наставницима; Рад са ученицима; Рад са родитељима/старатељима; Рад са директором/стручним 

сарадницима; Рад у стручним органима; Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и 

јединицом локалне самоуправе; Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање. 

У складу са Програмом свих облика рада стручних сарадника, а према реалним могућностима и 

актуелним потребама унутар установе, педагог је предузимао следеће активности: 



За вођење евиденције о раду, коришћен је дневник рада педагога који садржи таксативно побројане све 

активности у току дана уз основни опис истих. Дневник рада педагога је доступан документ. 

Коришћене су листе праћења које су неопходне у раду на отклањању педагошких узрока проблема у 

учењу и понашању ученика. У протеклој школској години вођени су разговори са 27 ученика због недовољног 

успеха и са 6 ученика нижих разреда због неприхватљивог понашања. Са преосталим бројем ученика разговор 

је водио психолог школе. Иницијатори разговора су били одељењске старешине или педагог. Ученици су 

упућени у начине ефикаснијег учења, информисани о важности образовања, али су им и предочене последице 

неоправданог изостајања са наставе. О садржају вођених разговора упознате су одељењске старешине. 

За континуирано праћење и вредновање школског успеха и редовности похађања наставе коришћена је 

табела која садржи податке ученика који на крају класификационих периода имају недовољне оцене и/или 

већи број оправданих/неоправданих/нерешених изостанака. За крај првог и другог полугођа у школској години 

коришћена је табела која поред полне и бројчане структуре једног одељења садржи и успех ученика и укупан 

број изостанака. Ови подаци (укупни, на нивоу одељења) приказани су и на извештајима које, према устаљеној 

пракси, одељењске старешине попуњавају на седницама Одељењских већа.1  

Праћење и вредновање реализације образовно-васпитног рада остварено је кроз посете часовима 

редовне наставе. У школској 2017/2018. Год посећено је 22 осачасова у нижим и вишим разредима. Том 

приликом је коришћен образац за посматрање и вредновање школског часа који садржи стандарде и њихове 

индикаторе као и процену нивоа остварености стандарда. У индивидуалним разговорима са учитељима давани 

су предлози за унапређивање квалитета наставе. Анализом је утврђено да је стандард  Наставник примењује 

одговарајућа дидактичко-методичка решења на часу добро остварен стандард.   Делимично је остварен 

стандард Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Па је тако стандард Наставник 

прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика    неостварен стандард. Стандард према 

којем Ученици стичу знања на часу је делимично остварен. Наставник ефикасно управља процесом учења на 

часу добро остварен. Неостварен је стандард Наставник користи поступке вредновања који су у функцији 

даљег учења. Са тим у вези, добро остварен стандард Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу. 

На основу коришћеног обрасца за посматрање и вредновање школског часа процењивана је присутност 

38 индикатора. Иако су мале реалне могућности да сви индикатори буду присутни у току 45 минута, ипак је 

остваривање што већег броја захтев и услов квалитетног процеса наставе и учења. Тако је само на 2 часа у 

вишим разредима било присутно 33/38 индикатора, где су у потпуности остварени стандарди. (Татјана Арсић 

и Марина Ристић-Трајковић). Стандарди нису остварени на чак 8 часа (1 у нижим и 7 у вишим разредима). 

 Урађена је и анализа прелиминарних резултата на завршном испиту и саопштена од стране директора на 

састанку педагошког колегијума. Према званичним подацима просечан број бодова на тесту из математике је 

7.65, из матерњег језика 7.77 а на комбинованом тесту 9.62. Укупно, на сва три теста ученици наше школе 

остварили су у просеку 25.04 поена. Просечан укупан број бодова (успех и ЗИ) је 78.71. 

Предузимане су следеће активности и о њима вођена евиденција која је доступна на увид 

заинтересованих: прегледавање дневника образовно-васпитног рада  и дневника осталих облика 

образовно-васпитног рада са посебним освртом на праћење одржавања допунске наставе из оних предмета из 

којих је већи број ученика током године имао недовољне оцене. Техничка припрема: општинских и окружних 

такмичења; пробног завршног испита, унос бодова и листе жеља за упис ученика у средње школе; праћење 

постигнућа ученика на свим нивоима такмичења; сарадња са Црвеним крстом и Дечјим савезом; остали 

послови по налогу директора. 

Горе наведене активности и анализе урађене су уз консултације и у континуираној сарадњи и подршци 

директора и психолога школе.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
.  

 



Извештај библиотекара о реализацији плана и програма за школску 

2017/2018. год. 

     Рад библиотекара у овој школској години реализован је у оквиру  следећих активности:Планирање и 
програмирање образовно-васпитног процеса,Праћење и вредновање образовно-.васпитног рада,Рад са 
наставницима,Рад са ученицима,Рад са родитељима,Рад са директором и педагогом,Рад у стручним органима и  

тимовима,Сарадња са надлежнм установама,организацијама и Вођење   

документације,припреме за рад и Стручно усавршавање. 

        У оквиру предвиђених активности развијала се култура читања код ученика и њихово оспособљавање за 
самостално коришћење и проналажење књижне грађе,развијала  се информациона и медијска писменост 
,мотивисање ученика за учење и подстицање за самостално учење и образовање током целог живота,сарадња и 
заједничко планирање са наставницима и пружање услуга за унапређивање свих облика рада образовно-
васпитног процеса . 

       Билиотекар је радио у стручним органима и тимовима: присуство,рад и вођење записника на Наставничком 
већу, рад у Педагшком колегијуму,рад у Активу  за  израду годишњег плана рада,рад у Активу за самовредновање 
и вредновање рада школе,рад у Школском тиму за ШРП,рад у школском тиму за развој ШП-а,рад у Тиму за стручно 
усавршавање, један од координатора у Тиму за промоцију школе ,Координатор Тима за заштиту ученика од 
насиља и злостављања ,у тму за ПО.Библиотекар је радио на стручном усавршавању похађајући одређене 
семинаре.Библиотекар је и ове школске године био руководилац Актива школских библиотекара пчињског округа 
и био члан БДСрбије. 

Рад са ученицима се реализовао на часовима библиотекара,библиотечке секције и на заједничким часовима са 
наставницима.Рад са децом са развојним потешкоћама одвијао се у библиотеци у сарадњи са педагошким 
асистентом. 

       План и програм рада библиотечке секције је реализован.У оквиру рада секције одржан је традиционални 
„Сусрет младих песника“где су ученици свих разреда читали своје песме. У организацији школских библиотекара 
града Врања   ученици наше школе су учествовали у обележавању светског Дана поезије у просторијама 
Америчког кутка..Међубиблиотечка сарадња са осталим школама у граду и Јавном библиотеком“Бора Станковић“ 
је заузимала посебно место у раду секције. 

       У школској библиотеци књиге се обрађују компјутерски ,у функцији је Библио програм и Кориснички.Укупан 
број књига је 10042.Број наставничких 1834 и број дечјих књига 8208. Број корисника  је 635 .Не само по броју 
корисника већ и по читаности и коришћењу услуга које пружа, може се рећи да библиотека заузима врло битно 
место код ученика.Библиотека пружа помоћ ученицима и у издавању  потребних уџбеника. Школа не издваја 
средства за куповину књига ,фонд се обнавља поклоном.У овој школској години фонд је обогаћен са  21 књигом . 

         .Компјутер и лаптоп са Интернетом сасвим задовољавају  потребе  ученика и наставника.у пружању услуга 
које унапређују васпитно-образовни процес и развијају информациону писменост и слободан приступ 
информацијама. 

У организацији библиотекара у овој школској години  организован је тематски Дан Детета и дечјих права  
20.новембар ,  Дечија  недеља од 2.-10.2017 под слоганом Градимо мостове медђу генерацијама,Међународи Дан 
писмености(8.септембар),Дан библиотекара Србије(14.децембар), ликовна и литерарна изложба поводом Светог 
Саве, Национални дан књиге(28.фебруар),Светски дан поезије,Међнародни дан дечје књиге(2.април),Светски дан 
књиге и  ауторсих права,сусрет учениа са песницима Властом Ценићем и Жикицом Дмитријевић. Бибиотекар је 
учествовао у промоцији школе,радио на унапређењу Правилика о награђивању запослених,учествовао  у Пројекту  
Читалићи. 

Сарађивао са локалном заједницом,МУП-ом и родитељима.Посећивао културне манифестације у граду: Борине 
књижевне дане,књижевне вечери,поетско-музичке програме. 

 

 

 

 

 



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА, ТИМОВА И ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

 

 

Извештај о раду  Педагошког колегијума у школској 2017/18. години 

Према Годишњем плану рада школе у школској 2017/18. години одржано је четири састанка 

педагошког колегијума.  

На првом састанку колегијума (4.09.2017),  Програм рада Педагошког колегијума за школску 

2017/18, предложен од стране директора школе, допуњен је тачком која се односи на имплементацију 

Правилника о информисању ученика, Правилника о партиципацији ученика и Правилника о 

дисциплинској одговорности ученика. Психолог школе је образложио да су сва три правилника 

донешена у оквиру пројекта „Образовање за права детета“ и имплементирана у сва школска документа. 

Колегијум је сагласан да дежурни наставници последњи одлазе на час, да би се  умањила 

могућности инцидентног понашања ученика. 

Од стране координаторке СТИО тима је образложена педагошка ситуација да све деце са 

развојним потешкоћама имају и даљу потребу за подршком. 

На другом састанку (23.10.2017), дискутовало се о реализацији планова рада свих тимова, где 

су донешени закључци да треба детаљно средити педагошку документацију, придржавати се плана рада 

свих школских тимова, активно и обавезно учешће у тиму. 

На трећем састанку колегијума (26.3.2018), урађена је анализа успеха и дисциплина ученика на 

крају првог полугођа. Примећена је незаинтересованост осмака за пробни завршни испит, те је донета 

одлука да се организује заједнички родитељски састанак и тиме побољша успех ученика. 

Психолог школе информисала је колегијум да ће бити одржан мониторинг пројекта ОПД. Те је 

истакла да је Министарство просвете дало велику подршку овом пројекту да су саветници и просветни 

инспектори прошли основну обуку о правима детета и да ће у даљој екстерној евалуацији школа посебна 

пажња бити посвећена поштовању права детета у школама. 

Педагошки колегијум је дао предлог да се у дневни ред седнице Наставничког већа уврсте две 

тачке: Како унапредити тимски рад и створити подстицајну атмосферу у раду и тачка- Сврха и циљ 

пројеката који се реализују у школи.  

На четвртом састанку (25.6.2018), урађена је анализа успеха ученика, редовност похађања 

наставе и дисциплина на крају школске 2017/18. Са одличним успехом разред је завршило укупно 393 

ученика, са врлодобрим успехом су 149 ученика, добар успех постигло је 59 ученика, а пет ученика је са 

довољним успехом. Средња оцена на нивоу школе је 4,48. Констатовано је да су постигнути резултати 

показатељ укупног рада. Укупан број оправданих изостанака износи 29.963 и 1.405 неоправданих 

изостанака. 

Чланови колегијума су анализирали и прелиминарне резултате на завршном испиту. Просечан 

број поена на тесту из матерњег језика је 7.77, на тесту из математике 7.65, а на комбинованом тесту 

9.62. Према мишљењу колегијума резултати су солидни. 

Након прегледа посигнућа ученика на такмичењима у организацији министарства просвете 

евидентирано је 28 освојена места на општинским такмичењима, 4 на окружним и 2 освојена места на 

републичким такмичењима. 

Записник на одржаним састанцима колегијума водио је педагог школе. 

Присуство чланова састанцима педагошког колегијума редовно је евидентирано у предвиђеној 

листи. Гордана Ристић, Љиљана М. Димитријевић, Слађана Марковић, Снежана Стојановић, Светислав 

Стевановић, Драган Максић, Весна Продановић и Индира Станковић су, поред ПП службе и директора 

школе, били активни учесници на сва четири одржана састанка. 

 

 



 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА ПРИРОДНИХ НАУКА 

 ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 

 

 

 

Од почетка  школске 2017/2018. године  одржана су осам састанка.  

     На састанцима је урађено следеће: 

➢ Конституисан  је Актив природних наука, изабран је координатор Актива и постигнут договор о 

учесталости одржавања седница. 

➢ Израђен је и усвојен годишњи план рада Актива за школску 2017/2018.годину, глобални и 

оперативни планови, ИОП-и  и програми и планови реализације допунске и додатне наставе . 

➢ Постигнут је  договор о календару контролних и писмених задатака,израђен распоред 

реализације допунске и додатне наставе и осталих ваннаставних активности.  

➢ Постигнут је договор око заузимања јединственог става према питању критеријума оцењивања.  

➢ Било је речи о унапређивању међупредметних компетенција и о раду са децом ометеном у 

развоју. 

➢ Договорено је  да се наставна јединица “Размера” одради у корелацији предмета техничког, 

математике и географије као угледни час, што је и одрађено. 

➢  Покренута је иницијатива да се 24. Новембра, на дан школе, организује дан замене улога. Тог 

дана ученици су били у улози наставника. 

➢ Организована је посета једанаестог међународног фестивала науке. 

➢ Организована су  такмичења у школи из одређених  предмета  

➢  Анализирани су  остварени резултати на такмичењима. Наши ученици постигли су завидне 

резултате на свим нивоима такмичења.   

➢ Организоване су презентације средњих стручних школа и гимназије. У ову активност највише  су  

укључене разредне старешине осмог разреда и они су главни носиоци реализације. 

➢ Учествовали смо у организацији презентације школе. 

➢ Рађена је периодична анализа успеха ученика и анализа рада Актива 

➢ Одржани су планирани угледни часови. 

 

Закључак је следећи: 

Сви задаци и активности предвиђени годишњим планом Актива природних наука за школску 2017/2018. 

годину су успешно рализовани.   

 

Координатор Актива 

Слађана Марковић 

 

Годишњи извештај Већа наставника друштвених наука за школску 2017/ 2018. год. 

         О раду Тима у првом полугодишту 2017/2018. извештај је усвојен на седници Наставничког већа по 

завршетку поллугодишта. 

         Друга половина протекла је у знаку постигнућа ученика на свим нивоима такмичења. 

         Организована су школска такмичења, а о пласману наших ученика на вишим инстанцама говорило се на 

седницама у априлу и јуну. Закључено је да је школа престављена на достојан начин из предметне групе 

друштвених наука. Резултати су следећи: Српски језик 6.разред настаница Милена Декић 3.место Општинско 

такмичење из језика, 7.разред наставница Весна Продановић Књижежевна олимпијада, општинско 2.место, 

окружно 2.место и учешће на републичком у Сремским Карловцима, 7.разред наставница Милица Стошић 

општинско 1.место, окружно 3.место. 

         Историја два освојена места: 1.место на општинском и учешће у квизу које је Гимназија приредила и освојено 

2.место наставница Весна Петровић, три прва места на општинском такмичењу и једно 3.место, наставник Душан 

Стевановић. 



        Руски језик Стојановић Славица општинско 1.место, учешће на Олимпијади руског језика и освојено 2.место 

наставнице Весне Стојковић. 

        Енглески језик учешће на међународном такмичењу „Хипо“ и освојен пласман у полуфиналу наставница 

Наташа Додић. 

        На последњој седници у овој школској години предложено је да руководилац Тима остане исти и добије 

помоћ од наставнице Милене Декић у виду замене. 

                                                                                                                 Руководилац Тима 

                                                                                                                 Весна Продановић 

          

 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА УЧИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018.ГОД. 

                   Извештај Стручног већа учитеља садржи активности које су реализоване у односу на већ 

традиционалну сарадњу са институцијама локалне самоуправе и унапред планом предвиђеним програмом. 

                   Истичем да је Стручно веће остварило сарадњу са Спортским савезом Града Врања, Дечјим савезом, 

вртићима, Заводом за јавно здравље, позориштем „Бора Станковић“, Библиотеком града, Учитељским факултетом 

и Полицијском управом. Изостала је само сарадња са Музејем. 

                   Ученици другог разреда учествовали су на Дечјој олимпијади и остварили запажен резултат – 3.место, 

ученици свих актива на Кросу, а ученици четвртог разреда на Спортским сусретима 11.6.2018. Тиме је већ 

договорена сарадња за ову годину остварена. 

                   Велики је број и оних који су се одазвали на расписане конкурсе Дечјег савеза, ЗЗЈЗ и Полицијске 

управе и освојили награде, што је евидентирано у дневницима рада учитеља. 

                   Посебно треба истаћи сарадњу са вртићима (обостране посете које су обележене многим активностима), 

али, треба нагласити да оне, у односу на број пријављених полазника у први разред, нису дале очекивани резултат. 

                   Активности остварене у самој школи односе се на тематско обележавање Дана планете Земље, 

реализацију угледних/огледних часова. Одељењске старешине у оквиру дечјих права и безбедности у одељењу и 

оплемењивање ектеријера школе. 

                   Посебно вредно пажње је последња активност у којој су учествовали наши партнери и са одушевљењем 

је прихватили, те су о њиховом трошку посађена бројна стабла и цвеће у дворишту школе. Била је то лепа акција, 

племенитог карактера, али она такође подразумева и одржавање континуитета, што значи да би посађено требало 

неговати, чистити од корова и смећа у унапред одређеним временским роковима. Тим за екологију могао би да 

прузме одговорност за то и настави исте активности убудуће. 

                   Дан планете Земље обележен је ликовним радовима, модном ревијом и медијски пропраћеним приказом 

ученика наше школе. Тиме је остварена једна од мера ваннаставних активности за 2017/2018. у циљу повезивања 

нижег и вишег нивоа образовања и остваривања добре атмосфере у школи. 

                    У оквиру теме стручног усавршавања одржани су у школи семинари 30.3. и 15. и 16.5. ове године али 

ће бити одржан и семинар 29. и 30. августа 2018. 

                   Зарад прегледности, а у циљу обједињавања свих активности истичем и списак активности за прво 

полугође. 

СПИСАК АКТИВНОСТИ СТРУЧНОГ ВЕЋА УЧИТЕЉА ЗА ПРВО ПОЛУГОЂЕ 

         У оквиру сарадње са Полицијском управом: 

• саобраћајни полицајци ученицима свих актива одржали предавање о понашању и безбедности у 

саобраћају, 

• ученици гледали представу Пажљивко 

   У оквиру сарадње са ЗЗЈЗ и институцијама културе: 

• у оквиру обеелжавања Дана воде и Дана планете Земље ученици нижих разреда имали учешће на бројним 

конкурсима и освојили бројне награде што је евидентирано у школској документацији,  



• ученици присуствовали песничком матинеу и дружили се са врањским песницима, Ценићем и 

Ж.Димитријевић чиме је остварен циљ развијања интересовања за поезију и поетски доживљај стварности 

и живота, 

• у циљу доживљавања људске природе и интересовања за глумачке вештине, ученици гледали представе 

позоришта „Б.Станковић“ и позоришне трупе из Ниша 

• учествовали на такмичењу рецитатора и један од учесника освојио треће место 

   У оквиру обележавања Дечје недеље: 

• организовано дружење са децом вртића „Невен“,“Дечја радост“ и „Пчелица“ 

• организована активност Покренимо креативност код деце 

• организовани спортски сусрети уз учешће родитеља 

   У оквиру сарадње са вртићима: 

• одржан Новогодишњи маскембал са учешћем вртића и ученика првог и трећег разреда 

• руководилац Стручног већа учествовала је на презентацији школе у вртићу и трибини „Транзиција“ на 

којој је, уз учешће педагога ОШ“Д.Обрадовић“ и „В.Караџић“ присутним родитељима говорила о свом 

искуству у раду износећи своје виђење васпитно-образовног рада, дајући акценат на теме које се односе на 

однос учитељ-ученик-родитељ, а тичу се добробит деце. 

   У самој школи одржана је креативна радионица Међугенерацијска сарадња ученика, одржано предавање 

Еколошка едукација је кључ опстанка, реализована акција Материје и одржане приредбе поводом Дана школе 

и славе Св.Сава. 

 

 

 

Извештај Актива професора уметности на крају школске 2017/2018.године 

 

У току првог полугодишта 2017/2018.школске године у оквиру активности Актива професора уметности 

одржано је пет састанака. На састанцима је било речи о уџбеницима,наставном материјалу,побољшању 

квалитета наставе и ваннаставним активностима. Што се тиче кабинета за извођење наставе музике, 

констатовано је да клавир и даље није у функцији,да нема музичке табле којом би се допринело 

побољшању квалитета наставе музике. 

Професори су направили план организовања ваннаставних активности и план је већим делом остварен. 

У оквиру Ликовне секције урађена је сценографија за Дан школе и неколико изложби ликовних радова 

ученика које су постављене у холу школе. Хор је наступао и на приредби која је одржана на Дан Светог 

Саве. Наставник ликовне културе је водио ученике да посете изложбе познатих сликара и излагао редове 

ученика у школи. 

На последњој седници је било речи о планирању активности за наредну школску годину. Ове планове ће 

Актив благовремено доставити.  

 Професори уметности још увек нестрпљиво ишчекује сређивање кабинета за ликовно и музичко. Уз сав 

наш труд и залагање настава се не може унапредити без савремених наставних средстава. На последњој 

седници је констатовано да би хор требало да буде више ангажован. 

 

 

 

 



Извештај Стручног већа наставника физичког васпитања 

 

          Aктив нaстaвникa физичкoг вaспитaњa oдржao je 3 сaстaнкa у тoку прoтeклe шкoлскe гoдинe. Нa 
сaстaнцимa углaвнoм je рaзгoвaрaнo o пoдeли сeкциja,тaкмичaрскoм дeлу и o услoвимa зa рaд. 

У тoку шкoлскe гoдинe учeници нaсe шкoлe су били учeсници скoрo свих тaкмичeњa кoje je oргaнизoвaлo 
Министaрствo прoсвeтe.  

Нajзнaчajниjи рeзултaти су: 

• Mушки рукoмeт 2. мeстo 

• Жeнскa oдбojкa 2. мeстo 

• Mушкa кoшaркa 2. мeстo 

• Стoни тeнис eкипa прoглaшeнa зa eкипу гoдинe 

Oсим тaкмичeњa кoje je oргaнизoвaлo Министaрствo прoсвeтe у шкoли смo oргaнизoвaли 2 крoсa (шкoлски и 
крoс РTСa).  

Сa 6 eкипa смo нaступaли нa Спoртским игрaмa млaдих тaкoђe узeли и мaсoвнo учeшћe у Maлим 
oлимпиjским игрaмa. 

Oдлaзили нa прoслaвe дaнa шкoлe у свим шкoлaмa и дoчeкaли гoстe нa нaшeм Дaну шкoлe. 

Дужи низ гoдинa имaмo прoблeм сa фискултурнoм сaлoм и сa свим пoтрeбним рeквизитимa зa oствaривaњe 
плaнa и прoгрaмa из нaстaвe физичкoг вaспитaњa. Oсим фискултурнe сaлe пoтрeбнo je и срeђивaњe прaтeћих 
прoстoриja кoje су нeoпхoднe зa извoђeњe нaстaвe кao и сaнитaрни чвoр. 

Oдлaзили смo нa сeминaрe и сaстaнкe кojи су из дeлoкругa спoртских aктивнoсти,кao и сeминaрe увeзи сa 
извoђeњeм нaстaвe зa 5. рaзрeд штo рeдoвнe штo oбaвeзнe спoртскe aктивнoсти. 

 
  

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ШРП ЗА 2017/2018. 

 

              У току првог класификационог периода школске 2017/2018. године одржана су 3 састанка Тима 
за ШРП.На првом састанку је прочитан извештај рада тим за претходну школску годину,усвојен је план 
рада за текућу школску годину и изабран је координатор тима. 

            Развојни циљеви постављени за наредни период од  3 године су: 

-Општи циљ - Повећање квалитета образовно васпитног рада уз приемену савремених 
средстава,облика ,метода и поступака  

-Специфични циљеви - 1.Побољшање услова за напредовање и успех ученика   

                                         2.Подизање мотивације ученика за рад (  реализовано 12 угледних часова у 
оквиру којих су показани примери примене добрих метода и начина рада које омогућују потпуно 
укључивање свих ученика узимајући у обзир њихове карактеристике и могућности што је дало 
могућност свим ученицима да напредују према својим могућностима,стекну самопоуздање и буду 
мотивисанији за даље напредовање)       

                                           3.Реализација угледних часова везаних за елементе права детета 

                                            4.Унапређивање партиципације ученика у свим областима рада школе и 
активно их укључити да на смислен и примерен начин учествују у доношењу одлука (у току реализације 
Акционих планова који су настали као потреба за унапређењем индикатора остварености права детета у 
нашој школи,донели смо два правилника на нивоу школе-Правилник о информисању ученика и 



Правилник о партиципацији ученика.Допунили смо и правилник о дисциплинској одговорности ученика 
у делу који се односи на ученике са развојним потешкоћама и „повратнике из иностранства.       

  У току ове школске године посебно смо  радили на унапређивању партиципације ученика и то путем  
часова ОС, што представља најбољи модел имплементације Правилника о информисању и 
партиципацији ученика а у циљу имплементације наведених правилника кроз сва школска документа.У 
том циљу у Годишњи програм рада школе уграђен је План реализације часова ОС свих одељења од 1-8. 
разреда.Од предвиђених  29 часова реализована су 23  часа до краја школске године.ОС су имале 
могућност да користе готова сценарија на тему партиципација,дискриминација и насиље из Водича за 
одељењске старешине и вршњачке едукаторе за чију примену је 18 ОС прошло обуку у виду 
хоризонталног учења. Такође, реализовано  је 105 часова из области права детета у оквиру редовне 
наставе.У циљу подизања нивоа квалитета наставе,у току школске године,реализовано је 3 семинара за 
наставнике као стручно усавршавање изван установе и 3 хоризонталана учења која су имала за циљ да 
унапреде квалитет наставе за децу из осетљивих група.  

 

 

 

Извештај Тима за стручно усавршавање 

на крају школске 2017/2018.год. 

  

 У току школскe 2017./2018. годинe одржане су четири седнице Тима за стручно усавршавање на 
којима је дискутовано о праћењу активности наставника: 

-праћењу тока извођења угледних часова и радионица 

-остали облици стручног усавршавања 

- избор семинара за текућу школску годину 

 Број угледних часова у овом периоду је 120. То су углавном часови предметне наставе и часови 
одељењских старешина уз имплементацију правилника о партиципацији и информисању ученика. 

 Већина тих часова је одржана на тему из пројекта „Образовање за права детета“. 

Што се тиче усавршавања у  установи ту су многобројне активности на којима се радило током године: 

Трибина „Нека неко буде еко“,  трибина “Еколошка едукација је кључ опстанка“, еко модна ревија у част 
дана планете Земље, сарадња са старијима – градимо мостове међу генерацијама, представе о насиљу, 
пројекат „Читалићи“, учешће на  конкурсима, изложбама, фестивалима, такмичењима, спортска 
олимпијада, крос и многе друге активности. 

Одржане су и обуке за одељењске старешине за примену водича за њих и вршњачке медијаторе. 

И ове године је 20 ученика из наше школе ишло на интеркултуралну размену у Швајцарској. 

Од усавршавања ван установе је одржан семинар „Разумевање и примена Индекса индикатора 
остварености права детета у образовању“ из приоритетне области  Васпитни рад  компетенције К3 . 

Одржане су обуке наставника првог и петог разреда за примену нових програмских садржаја у јуну 2018 
године, а за наставнике технике и технологије у новембру 2017. 

Овим обукама су обухваћене компетенције К1, К2, К3 и К4. 



На састанцима Тима је закључено да свим запосленима мањка усавршавање ван установе из својих 
наставних области тј. компетенције К1, али захтевају велика финансијска средства која нам нису 
омогућена. 

Договорено је да то буде семинар под називом „Како до ефикасније наставе“ К2 П2, број семинара у 
каталогу је 394 а време одржавања  је крај августа 2018. у трајању од два дана за све наставнике школе. 

До 31. августа би требало да сви запослени донесу своје овогодишње активности како у установи тако и 
ван ње. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА О САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ШКОЛЕ У  2017/2018 
. 
 

У току ове школске године тим за самовредновање рада школе је у сарадњи са тимом за стручно 
усавршавање,тимом за ШРП и тимом за ОПД  радио на прикупљању доказа за испуњеност и проверу стандарда и 
индикатора квалитета рада школе у области 2- Настава и учење која нам је била приоритетна област у претходне 2 
школске године  и посебно подручје вредновања –Наставни процес.И даље смо радили на праћењу индикатора : 

-Комуникација и сарадња 

-Рационалност и организација наставног процеса 

-Подстицање ученика 

-Корелација и примена знања   

Извори доказа су били непосредни увид у наставни процес и применом стандардизованог обрасца за праћење 
квалитетног часа  као и  анализирање документације(планови рада,извештаји стручних органа и тимова).  

На основу анализе донели смо мере за унапређивање квалитета наставног процеса-креирали смо нови Акциони 
план за унапређивање наставног процеса а у складу са плановима осталих тимова: за ШРП,стручно 
усавршавање,РШП и ОПД. 

Тим за самовредновање је реализовао 5 састанака у току ове школске године и о томе води уредну документацију. 

У другом полугођу,актив за самовредновање и вредновање рада школе пратио је реализацију Акционог плана за 
унапређивање наставног процеса,који је израђен у складу са плановима наведених актива и тимова.Реализовано 
је 3 семинара ван установе на коме је 49 наставника стеколо компетенције за  унапређивање квалитета наставног 
процеса што подразумева и побољшање квалитета комуникације и сарадње са ученицима,подстицање ученика на 
учење и напредовање,корелацију и примену знања,развијање међупредметних компетенција код ученика и 
наставника а све ове компоненте су условљене добром рационализацијом  и организацијом наставног процеса. 
Реалзована су и 3 хоризонталана учења :“Прилагођавање нивоа и врста подршке ученицима из осетљивих 
група“,“Израда дидактичког материјала за рад са ученицима из осетљивих група“ а у циљу побољшања квалитета 
наставе у рау са децом из осетљивих група и обука за примену „Водича за одељењске старешине и вршњачке 
едукаторе“ у циљу поштовња права и обавеза свих ученика у школи. Реализовано је 11 угледних часова као 
примери добре праксе реализације наставног процеса. 

Евалуација активности шестогодишњег циклуса реализације пројекта „Образовање за права детета“,маја 2018. 
указала је на велику партиципацију наших ученика у оквиру наставних и ваннаставних активности. 

 

 

 

 

 

 



 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

ОШ „Ј.Ј.ЗМАЈ“ У ВРАЊУ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ 

У току школске године одржана су четири састанка. За руководиоца актива изабрана је Индира Станковић, урађен је и 
усвојен план рада актива. 

У 2017. години Министарство просвете најавило је измене плана и програма за основно образовање и васпитање. У 
вези са тим испоштован је Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану за други циклус основног 
образовања и васпитања и наставном плану и програму, те је у августу 2017. године урађен наставни план и програм за 
први и други циклус образовања и васпитања, који ће важити за четири године (2017-2021) и достављен у електронској 
форми школи. У оквиру овога урађен је нови наставни план за пети и шести разред основног образовања и наставни 
програм за пети разред. 

            Овај правилник је предвидео да обавезни и препоручени садржаји обавезних изборних предмета буде обавезни 
наставни предмет: 

          1.-Техничко и информатичко образовање, замењује се са наставним програмом предмета Техника и технологија, 
затим додаје се предмет: 

                      2.-Информатика и рачунарство, док се наставни програм предмета 

                      3.-Физичко васпитање, замењује са наставним програмом предмета Физичко и здравствено васпитање. 

            У току школске године, Правилникoм о партиципацији ученика смо операционализовали у виду Водича за ОС и 
вршњачке медијаторе, са готовим сценаријима радионица. 

            Весна Станковић, психолошкиња школе пријавила се да уради план и програм пројекта права детета и помогне око 
имплеметирања истог у оквиру свих планова и програмаод првог до осмог разреда. 

            У априлу текуће школске године директор школе саоппштио је и прочитао део закона који предвиђа реформу основно 
школског образовања за први и пети разред од септембра 2018. године који се односи на измену плана и програма и 
уџбенике. 

           Према речима Гордане Мијатовић, заменице директора за унапређивање образовања и васпитања 2018-а, ће донети 
велике промене школама у Србији. Наставни план усмерен је на стицању функционалног знања што значи настава и учење се 
више неће сводити на пуко набрајање и меморисање чињеница, већ ће нагласак бити на проблемској и програмској настави, 
на међупредметном повезивању. Комуникација, тимски рад, предузетништво, истраживање и целоживотно учење неке су од 
вештина које ће се више развијати, ученици ће сами долазити до неких података, али биће и више самокритични. 

            Креће се од првог и петог разреда Основне школе, да би се следеће године проширила на други, шести, чиме ће се за 
четири године имати реформисан систем.                   

            Новина је што је настава орјентисана на исходе који су прецизно дефинисани и њих мора да постигне сваки ученик. 
Јасни су и стандарди постигнућа, те би требало да на крају разреда знамо колико ученика је на основном, средњем и 
напредном нивоу. 

             Ученике 1. и 5. разреда од септембра очекује ново градиво, нов начин учења и нови уџбеници.  

             Једна од највећих промена за прваке у Основној школи је увођење пројектне наставе. Изборни предмети постају 
секције, а уводи се час пројектне наставе на којем би учитељи са децом обрађивали поједине теме кроз више предмета, а 
групе ђака би радиле и одрђене пројекте да би полако схватили шта је то тимски рад. Програм за први разред усмерен је на 
дететову најближу околину да би оно ширило видике како буде расло. 

              Учитељи и наставници су прегледали нове, понуђене уџбенике, те одабрали исте за нову школску годину. Списак 
одабраних уџбеника прослеђен је школи и родитељима. 

              Да би нови начин учења могао добро да функционише у пракси током 2018 и 2019. планирана је и делимично 
спроведена обука учитеља и наставника. 

              У мају 2018. урађена је листа назива секција које су се реализовале у текућој школској години и предата ПП служби и 
директору. Због практичних разлога остало је да до краја августа 2018. буде урађеа листа секција за наредну школску годину, 
као и да ПП служба уради анкетне листиће за одабир слободних активности, обавезне изборне предмете са листе Б и В.              



              Чланови актива РШП-а донели су закључак да су учитељи и наставници у обавези да се укључе у изради, измени и 
допуни новог школског програма. 

               У току ове школске године у нашој школи реализовани су пројекти: „Нека неко буде еко“, „Читалићи“, „Читалачки 
маратон“, „ОПД“, „БОНД“ 

              Пројекат „Нека неко буде еко“ реализовали су наставници Индира Станковић, Татјана Арсић, Негован Митић, Драган 
Максић, као и сви учитељи, са бившим и садашњим ученицима ниже и више наставе.   

               Пројекат „Читалићи“, реализовали су наставници Милена Декић, Славица Здравковић, и учитељи Љиљана Поповић и 
Предраг Стоиљковић, са ученицима 2. и 6.разреда. 

               Пројекат „Читалачки маратон“ реализовала је наставница Милица Митић.  

               Пројекат „ОПД“ реализовали су сви запослени са свим ученицима у школи. 

               Пројекат „БОНД“ реализовала је наставница Гордана Ристић са ученицима 8. разреда. 

               Ученици наше школе од 5. до 8. разреда учествовали су у реализацији пројекта „ЕКО Квиз“ а у организацији Града 
Врања.            

                У јуну и јулу месецу урађен је нови школски програм за први и други циклус основног образовања, који је преузет од 
Министарства просвете, а обухвата исходе и стандарде за први и пети разред. Када Министарство достави програм за шести 
разред са исходима и стандардима биће анексом укључени у нови школски програм. Урађена је и електронска форма 
школског програма.  

Евалуација важећег ШП-а је показала да је кроз консултације са тимом за самовредновање, са руководиоцима стручних већа, 
као и са ПП службом (психолог и педагог школе) утврђено:   

                     1.-Наставни план и програм за редовне и изборне предмете је у потпуности реализован,  

                     2.-Часови додатне, допунске и слободних активности су у потпуности реализовани, 

                     3.-Сви годишњи планови су урађени према стандардима и исти се примењују, 

                                           

                                                                                 Руководилац актива РШП-а 

                                                                                        Индира Станковић 

  

                                                                                        _________________     

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИKА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА НА KРАЈУ ШKОЛСKЕ 2017/2018.ГОДИНЕ 

  

      У   тoку шкoлскe 2017/2018.гoд. Tим зa зaштиту учeникa oд нaсиљa, злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa учeникa je 
рeaлизoвao свe aктивнoсти прeдвидjeнe ГПР-a шкoлe. 

• Нa пoчeтку шкoлскe гoдинe Tим je  устaнoвиo члaнoвe тимa и кooрдинaтoрa. Фoрмирaн je и Врсњaчки тим 
зa зaштиту учeникa, сaстaвљeн oд 20 учeникa 7. и 8.рaзрeдa 

• Нa сaстaнку oдрзaнoм 3.11.2017. Tим зa зaштиту учeникaoд нaсиљa je дoнeo oдлуку дa сe Врсњaцки тим 
прикљуци Учeницкoм пaрлaмeнту и у oквиру њeгa функциoнишe и oствaруje свojу улoгу. 

• Нaстaвничкo вeћe, Сaвeт рoдитeљa и учeници нa OЗ су инфoрмисaни o Прoткoлу зa зaштиту учeникa oд 
нaсиљa, злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa, Прaвилникoм o учeшћу учeникa o дoнoшeњу oдлукa у шкoли и 
Прaвилникoм o инфoрмисaњу 



• Инфoрмисaњe  нaстaвникa o нивoимa рeaгoвaњa, oблицимa нaсиљa, улoгaмa и oдгoвoрнoстимa свих 
зaпoслeних, рeaлизoвaнa je oд стрaнe кooрдинaтoрa Tимa у виду крaткoг прeдaвaњa нa сeдници 
Нaстaвничкoг вeћa. 

• Нaстaвничкo вeћe je усвojилo и eвидeнциoни лист у кoмe сe eвидeнтирajу oблици нaсилнoг пoнaшaњa кao 
и зaдaтaк дa o тoмe oбaвeстe учeникe и рoдитeљe. 

• Нa пoчeтку шкoлскe гoдинe извршeнo je aнкeтирaњe учeникa o присуству нaсиљa у шкoли. Aнeкeтa je 
пoкaзaлa дa je у шкoли нajвисe присутнo сoциjaлнo нaсиљe: дoбaцивaњe, пoдсмeвaњe и игнoрисaњe.У 
склaду сa дoбиjeним рeзултaтимa усклaдjeн je  Aкциoни плaн и дoнeтa oдлукa o интeнзивнoм рaду 
oдeљeнскoг стaрeшинe нa чaсoвимa oдeљeнскoг стaрeшинe и чaсoвимa грaђaнскoг вaспитaњa сa 
учeницимa o рaзличитим oблицимa нaсиљa и путeвимa њихoвoг прeвaзилaжeњa, кao и o кoнструктивним 
рaзрeшaвaњeм кoнфликтних ситуaциja. 

• Чaсoви oдeљeнскoг стaрeшинe кao и углeдни чaсoви  нa тeму Прaвa дeтeтa су рeaлизoвaни, пo  динaмици 
прeдвидjeнoj ГПР-a шкoлe. 

• Нa улaзу у хoлу шкoлe je пoстaвљeнa oглaснa тaблa зa  рoдитeљe, гдe рoдитeљи дoбиjajу блaгoврeмeнe 
пoтрeбнe инфoрмaциje. 

• Крoз књигу oбaвeстeњa и нa сeдницaмa Нaстaвницкoг вeцa,jaвнo су пoхвaљeни учeници кojи су пoстигли 
знaцajнe рeзултaтe нa мeђушкoлским или нeким другим тaкмицeњимa вaн шкoлe. 

        

У циљу рaзвиjaњa и нeгoвaњa бoгaтствa рaзличитoсти и културe пoнaшaњa, ствaрaњa сигурнoг и пoдстицajнoг 
oкружeњa, нeгoвaњa aтмoсфeрe, сaрaдњe, увaжaвaњa и кoнструктивнe кoмункaциje у кoмe нeћe бити нaсиљa 
извeдeнe су рaзнврснe слoбoднe и вaннaстaвнe aктивнoсти: спoртскe и рeкрeaтивнe мaнифeстaциje и тaкмичeњa, 
пoзoришнe прeдстaвe,oбeлeжaвaњe вaжних дaтумa, нaгрaдни кoнкурси, хумaнитaрнe aкциje, учeницкe журкe сa 
сaмoрeгулaциjoм дисциплинe, интeрaктивнe излoжбe и другe aкциje. Нaвeшћeмo нeкe aктивнoсти: 

 

- Учeницки пaрлaмeнт je aкциjoм извeдeнoм у шкoлскoм двoришту „Смeтњa ниje прeтњa“ дao пoдршку 
дeци из oсeтљивих групa. Пoдршку су дaли и учeници из OС „Свeтoзaр Maркoвић“, OШ “Д.Oбрaдoвић“, 
дeцa из Aзeрбejџaнa и НВO Индигo. 

- У циљу прoмoциje Лoкaлнoг мeђусeктoрскoг спoрaзумa o зaштити дeцe oд нaсиљa, злoстaвљaњa и 
зaнeмaривaњa (кojи je пoтписaн 14.12.2017.) психoлoшкињa je крeирaлa рaдиoницу кoja сe oднoсилa нa 
прoмoциjу Прoтoкoлa зa зaштиту учeникa oд нaсиљa и у сaрaдњи сa УП рeaлизoвaлa 3 рaдиoницe-сa 30 
учeникa 7.и 8.рaзрeдa a прoф. Вeснa Прoдaнoвић припрeмилa прeдстaву 24.12.2018. нa нивoу грaдa, кoja je 
извeдeнa у прoстoриjaмa нaшe шкoлe. 

- примeримa дoбрe прaксe мeђусeктoрскe сaрaдњe у примeни прeвeнтивних и интeрвeнтних мeрa у нaшoj 
шкoли психoлoг je гoвoрилa нa трибини шкoлских устaнoвa у oквиру прojeктa „Живoт бeз нaсиљa-зa свaкo 
дeтe“, кoje рeaлизуje Нexус у сaрaдњи сa Ужичким цeнтрoм зa прaвa дeтeтa и УНИЦEФ-oм. 

- Прeдaвaњa нa тeму Бeзбeднoст нa интeрнeту у oквиру Прojeктa „Интeрнeт цeни aл дoбрo прoцeни“ 
oдржaнo je зa учeникe oд 5.дo 8.рaз.11.09.2017.гoд. 

- 30.10.2017.Учeнички пaрлaмeнт рeaлизoвao трибину o сajбeр нaсиљу. Нa трибини гoвoрили прeдстaвници 
УП, Цeнтрa зa сoциjaлни рaд, прeдстaвници Пoлициjскe упрaвe и Сaвeтa рoдитeљa. 

- 13.11.2017.учeници 1.рaз. учeствoвaли у прojeкту“ Пaжљивкo у сaoбрaћajу“ 

- Oд 2.дo 8.10.2017.oдржaнa je Дeчиja нeдeљa пoд слoгaнoм Грaдимo мoстoвe мeђу гeнeрaциjaмa Зa рaдoст 
свaкoг дeтeтa. Учeници су имaли прилку дa сe дружe сa учeницимa Срeдњe тeхничкe шкoлe, сa дeцoм из 
вртићa, дa сe пoдсeтe Кoнвeнциje o прaвимa дeтeтa, дa сe oкушajу у ликoвнoм и литeрaрнoм рaду, дa 
учeствуjу у рaдиoницaмa и спoртским дисциплинaмa. 

- Врсњaчки тим je спрoвeo хумaнитaрну aкциjу „Спaсимo Нeнaдa“ a oдeљeњe 2/1 aкциjу „Рoдитeљи 
рoдитeљу“. 

- 20.11.2017.oбeлeжeн Дaн дeтeтa и дeчjих прaвa извoђeњeм рaдиoницa и прикaзoм филмa o интeрнeт 
нaсиљу и aлкoхoлизму. 

- 24.11.2017.Дaн шкoлe je прoслaвљeн дружeњeм сa литeрaрцимa врaњских oснoвних шкoлa, спoртским 
сусрeтимa и прирeдбoм. Изaсao je и нoви брoj Змajeвих нoвинa. 

- У oквиру прojeктa, у oргaнизaциjи нaстaвницe Индирe Стaнкoвиц “Нeкa нeкo будe eкo“, oдржaнo je 16 
рaдoницa  сa учeницимa 1.,2.,4.,5.,7. рaзрeдa, извeдeнa je прeдстaвa зa учeникe нaсe шкoлe, зa учeникe OС 
„В.Кaрaџић“ и прeдшкoлску устaнoву „Чaрoлиja“. 



- Oбeлeжeн je Дaн плaнинa 11.12.2017. и 29.12. Дaн биoдивeр зaштитa уз излoжбу прeмeтa oд рeцклирaнoг 
мaтeриjaлa и плaкaтa, сa циљeм рaзвoja eкoлoскe културe и пoдизaњa свeсти o зaштити зивoтнe срeдинe. 

- 17.12.017.учeници 6.7. и 8.рaзрeдa  пoсeтили су Сajaм нaукe кojи сe oдржaвao у Бeoгрaду. 

- Aкциja Нeдeљa лeпих пoрукa  уз излoжбу у учиoницaмa и хoлу шкoлe извeдeнa je дeцeмбру мeсeцу. 

- Сусрeт сa пeсницимa З.Димитриjeвић и В.Цeнићeм oквиру Свeтoсaвскe нeдeљe oдржaн je 26.11.2018.гoд.сa 
учeницимa 3. и 5.рaзрeдa. 

- Пoд нaзивoм Прoмoциja хумaних врeднoсти вoлoнтeри Црвeнoг крстa  држaли су рaдиoницe  учeницимa 7. 
и 2/1 рaзрeдa, нa тeму рoднa рaвнoпрaвнoст, сajбeр булинг нaсиљe, дискриминaциja, нeнaсилнo 
пoнaшaњe. 

- Дeчиjи фeстивaл, Дeчиja oлимпиjaдa, Игрaj и пoбeди, урeђeњe шкoлскe пoвршинe нoвим сaдницaмa и joш 
низ aктивнoсти су пoкaзaли дa смo oтвoрeни зa сaрaдњу, увaжaвaњe и кoнструктивну кoмуникaциjу сa 
лoкaлнoм зajeдницoм и рoдитeљимa. 

         Tим зa зaштиту учeникa oд нaсиљa и злoстaвљaњa  je пoрeд прeвeнтивних aктивнoсти спрoвoдиo и 
интeрвeнтнe aктивнoсти:прикупљao инфoрмaциje o нaсиљу,дoгoвaрao зaштитнe мeрe,вoдиo рaзгoвoрe сa 
учeницимa и рoдитeљимa и пo пoтрeби сaрaдjивao сa MУП-oм,прaтиo eфeктe прeдузeтих мeрa. 

   

.                                          

                                         ИЗВЕШТАЈ  СТИО 2017/2018. 

 

До краја школске године релизована су 6 састанка тима,усвојен је програм рада као и мере и план 
подршке ученицима са потешкоћама и инвалидитетом. 

Број ученика којима смо  пружали образовну подршку : 

-у 1. разреду је 1 ученица 

-у 2. су 2 ученика 

-у 3. разреду је 1 ученик 

-у 5. разреду су 7 ученик 

-у 6. разреду су 3 ученика 

-у 7. разреду су 4 ученика 

-у 8. разреду су 5 ученика 

 

Укупно је 23 ученика добило подршку у виду прилагођеног програма ИОП-а 1 или измењеног,ИОП-а 2. 
Теме састанака подршке наставницима и учитељима односиле су се на изналажење начина и модела 
образовне подршке ученицима којима је то потребно.Такође,организована су два хоризонталана учења 
„Врсте и нивои пружања образовне подршке деци из осетљивих група“ и „Израда дидактичког 
материјала за децу са развојним потешкоћама“ 

 



Име и презиме  
ученика 

Разред ИОП ИОП 
2 

Лични 
пратилац 

Педагошки 
асистент 

Бесплатна 
екскурзија 

Бесплатни 
уџбеници 
% 

Напредовање 
ученика 

Предлог школе 

1.Данило 

  Стојановић 

2. X    X   X X Ученик спорије 
напредује 

Ове шк.године,у првом 
полугођу, образоваће се 
по ИОП-у 1 

Ученик има личног 
пратиоца  

1. Душан  
      Стојановић 

2. X    X  X X Ученик спорије 
напредује 

Ове шк.године,у првом 
полугођу, образоваће се 
по ИОП-у 1 

Ученик има личног 
пратиоца 

2. Огњен 

Митић 

3.   X   X  X X Ученик, по захтеву 
родитеља, 3 дана у 
недељи образовну 
подршку добија у 
СОШО“Вуле Антић“ 
у Врању 

 Ове школске године 
образоваће се по ИОП-у 2 

Ученик има личног 
пратиоца 

3. Рената  
Јашарај 

5.  X X  X X Ученица је у 4. 
разреду радила по 
ИОП-у 1,ове 
шк.године 
образоваће се по 
ИОП-у 2 

 Ученици је неопходан  
лични пратилац,има 
медицинску 
документацију,послаћемо 
захтев ИРК 

4. Небојша  
Селимовић 

5. X    X X Ученик се у 
претходном 
разреду образовао 
по 
индивидуализацији. 

Ученик спориј напредује,у 
првом полугођу 
образоваће се по ИОП-у 1 

5. Немања 

    Демировић 

5. X    X X Ученик се у 
претходном 
разреду образовао 
по 
индивидуализацији 

Ученик спориј напредује,у 
првом полугођу 
образоваће се по ИОП-у 1 

6. Себастијан  
Ћеримовић 

5. X    X X Ученик се у 
претходном 
разреду образовао 
по 
индивидуализацији 

Ученик спориј напредује,у 
првом полугођу 
образоваће се по ИОП-у 1 

7. Анастасија  
Ћеримовић 

5. X    X X Ученик се у 
претходном 
разреду образовао 
по 
индивидуализацији 

Ученик спориј напредује,у 
првом полугођу 
образоваће се по ИОП-у 1 

8. Емануел 

Ћеримовић 

5. X    X X Ученик се у 
претходном 
разреду образовао 
по 
индивидуализацији 

Ученик спориј напредује,у 
првом полугођу 
образоваће се по ИОП-у 1 

9. Филип 

     Ћеримовић 

5. X    X X Ученик се у 
претходном 
разреду образовао 
по 
индивидуализацији 

Ученик спориј напредује,у 
првом полугођу 
образоваће се по ИОП-у 1 

10. Рефа 

Јашарај  
6.  X   X X Ученица се у 

претходном 
разреду образовала 
по ИОП-у 1 

Ученица је спорије 
напредовала по ИОП-у 
1,ове шклске године 
образоваће се по ИОП-у 
2. 

11. Јелена  
Стевановић 

6. X    X X Ученица је у 
претходном 
разреду радила по 
индивидуализацији 

Ученици је неопходан 
лични пратилац 

Ове школске године 
ученица ће се образовати 
по ИОП-у 1 

12. Александар 6. X     X Ученик се у 
претходном 

 



 

ИЗВЕШТАЈ ОПД ТИМА ЗА  2017/2018. 

 

У току овог полугођа  ОПД тим реализовао је три састанка  и радио је  у следећим областима: 

1.Праћење реализације часова у области права детета  који се реализују у оквиру свих наставних предмета и часова 
одељењског стрешине од 1-8. разреда 

2.Организовање In school тенинга  предвиђених акционим планом  и то: 

-2 тренинг за по 30 наставника о Индексу остварености права детета у образовању 

 

Златановић 

 

разреду образовао 
по 
индивидуализацији 

Ове школске године 
ученик ће радити по ИОП-
у 1 

13. Немања 

Стоиљковић 

7.  X   X X Ученик се и у 
претходном 
разреду образовао 
по ИОП-у 2. 

Ученик има поремећај из 
спектра аутизма и по 
мишљењу ИРК неоходан 
му је лични пратилац али 
га за сада нема 

14. Страхиња 

Крстић 

 

 

7.  X    X Ученик се и у 
претходном 
разреду образовао 
по ИОП-у 2. 

Ученик има личног 
пратиоца 

15. Бајрамовић 

Теодора 

7. X    X X Ученица се у 
претходном 
разреду образовала 
по 
индивидуализацији 

Ове школске године 
радиће по ИОП-у 1 

16. Алекс 

Ћеримовић 

7.  X   X X Ученик се у 
претходном 
разреду образовао 
по ИОП-у 2 

Ове школске године се 
образује по ИОП-у 2 

17. Урош 

Тотић 

8.  X   X X Ученик се у 
претходном 
разреду образовао 
по ИОП-у 2 

Ове школске године се 
образује по ИОП-у 2 

18. Данило 

Трајковић 

8.  X    X Ученик се у 
претходном 
разреду образовао 
по ИОП-у 2 

 

Ове школске године се 
образује по ИОП-у 2 

19. Вишња 

Ћеримовић 

 

8. X    X X Ученица се у 
претходном 
разреду образовала 
по 
индивидуализацији 

Ове школске године 
образоваће се по ИОП-у 1 

20. Филип 
Спасић 

8. X     X Ученик се у 
претходном 
разреду образовао 
по 
индивидуализацији 

Ове школске године 
образоваће се по ИОП-у 1 

21. Давид 

Ћеримовић 

8. X    X X Ученик се у 
претходном 
разреду образовао 
по 
индивидуализацији 

Ове школске године 
образоваће се по ИОП-у 1 



3.Реализација 4  редовна евалуациона састанка за наставнике у оквиру којих смо пружали подршку наставницима у планирању 
часова  о правима детета и размењивали примере добре праксе 

4.Припремање групе за одлазак у Троген на интеркултуралну размену за 20 ученика у периоду од 19.03-4.04.2018.Одржане је 
једна  припремна радионица и један родитељски састанак ,прикупљена су мотивациона писма,извршена селекција,дате 
инструкције за документацију и прикупљена документација 

5.У сарадњи са УП реализована је трибина о “Сајбер насиљу“ и акциај „Сметња није претња“ у циљу подршке ученицима са 
потешкоћама и инвалидитетом,представа о ситуацијама насиља 

6.Током школске године ОПД тим је радио на имплементацији Акционих панова за унапређивање појединих области у оквиру 

индикатора остварености права детета у школи а посебно  

7.Припрема наставника и представника УП за евалуацију пројекта „Образовање за права детета“ 

 

Планиране мере и активности у оквиру трогодишњег Акционог плана остварености права детета у образовању 

 

1.Консултација 3 фокус групе у вези начина рада на часу (1. група од 2-4. разреда,задужени учитељи:Снежана 
Николић,Љиљана Поповић,Биљана Јовановић,Душица Стошић,Драган Накић,Валентина Митић,Љиљана М. 
Димитријевић, 2.група 5- 6.разред,задужени наставници-Милена Декић,Драгана Јањић, Бранислав Здравковић, 
7.разред,задужени наставници: Данијела Стојановић,Горан Бандовић,Гордана Ристић) 

-У разговору са фокус групама дошли смо до следећих закључака: 

Да су ученици највише заинтересовани на часу и најбоље уче градиво када се примењује рад у пару,групни рад,у 
виду презентације и дискусије,кроз радионице глуме,у виду самосталног истраживања и дељења информација са 
вршњацима у току часа 

2.“Најнаставник године“- сваки одљењски стрешина консултује своје одељење да у оквиру часа одељењског 
стрешине напишу свој предлог за најнаставника године и опишу његове особине,компетенције и вештине 

 

Закључак је да би „најнаставник“ морао имати следеће особине:пистојан,стрпљив,благ према ученицима,покретач 
у свим активностима,креативан,маштовит,инспиративан,помаже ученицима и кад им не иде најбоље,поштује и 
пази  ђаке 

3.Сваки одељењски стрешина консултује своје ученике да делегирају теме за родитељске састанке које би 
уврстили у дневни ред за следећу школску годину 

 

После разговора са ученицима предлог тема је: 

-очување животне-разговор на родитељском састанку,родитељи би заједно ученицима имали акцију чишћења 
школског дворишта 

-Како развити машту и креативност код своје  деце 

-Оправдавање часова 

-организовање и прикупљање  одељењског буџета за добротворне сврхе 

-разговор о ученицима који пред дисциплинским поступком 

-интернет насиље и опасност од многих игрица 

-вршњачко насиље и дискриминација  

- 

4.Сваки учитељ и наставник консултује ученике о избору додатног  садржаја у оквиру свог предмета који им је 
интересантан и који би уврстили у план и програм рада за наредну генерацију ученика (ученици могу написати 
своја интересовања на огласној табли у учионици) 



Предлог ученика за додатне садржаје: 

Додатни садржај из различитих наставних предмета тражити на интернету,информације подлити са вршњацима у 
току часа при обради одређеног садржаја. Обраду  додатних садржаја реализовати  кроз плес,цртање и драмску 
секцију. 

5.Учитељи од 1-4. разреда прилагођавају протокол о насиљу и злостављању ученика узрасним и развојним 
карактеристикама ученика .Први корак –разговарају са ученицима о насиљу, најпре питају ученике шта за њих 
значи насиље,за које врсте насиља су чули или их можда препознали у школи,код куће, на улици.Други корак-
Питати ученике  како би они објаснили сваку врсту и ниво насиља а онда на основу  њихових објашњења (трећи 
корак) прилагодити протокол за узраст од 1-4. разреда. 

6.У израду Годишњег програма рада школе укључити  2 представнике УП (који су изабрани на почетку школске 
године о стране УП) 

На последњем састанку УП тражити предлоге УП о темама које морају ући кроз програме различитих тимова и 
актива у ГПРШ. 

У току јуна месеца,пре завршетка школске године,одржати састанак тима за израду ГПРШ на коме ће учествовати и 
2 одабрана прдставника УП који ће пренети мишљења и сугестије УП. 

7.Конкурс за најстрип о врстама и нивоима насиља огласио УП на огласним таблама за ученике.Радове доставити 
наставницима:Драгани Јањић,Снежани Николић и Љиљани Поповић до 9.06.2017. Прва награда за ученика-2.500 
динара.Најстрип ћемо штампати у облику лифлета у 500 примерака 

8.Сваки ОС реализује раионицу о правилима понашања у одељењу .У оквиру групног рада ученици доносе 
предлог правила понашања у одељењу.Известиоци  група читају  правила,одељење дискутује и усваја,коригује или 
одбацује одређена правила.Усвојена правила ОС исписује на флип папиру.Правила остају окачена на огласној 
табли у одељењу.Сваки наставник може да се позове на исписана правила у одељењу. 

9.Упутство за ОС-На родитељским састанцима са свим роитељима делити опште информације предвиђене 
програмом рада ОС,оцене на класификационим периодима исписти сваком родитељу на папиру и поделити,не 
читати јавно,осим ако то жели родитељ.Опште информације о напредовању ученика делити са свим 
родитељима,по потреби водити индивидуалне разговоре са родитељима после састанка или у оквиру заказаног 
термина 

10.Сваки наставник и учитељ на крају школске године консултује ученике око избора уџбеника за следећу 
генерацију.Поставља им питања:Шта за мене значи добар убеник?Какав уџбени ми омогућава да лакше схватим и 
савладам градиво?Коју примедбе бих дао уџбеницима из којих сам учио?..... 

Тим наставника за избор издавачке куће и уџбеника за наредну школску годину узима у обзир сугестије ученика. 

11.УП испитује интересовања 3 фокус групе (1.група од 1-4. разреда,2.група 5- 6. разред,3.група 7-8. разред)за 
провођење слободног времена .Питања која постављају:Како најрадије проводиш слободно време?Како би волео 
да твоје слободно време буде квалитетно проведено,да испуни твоја интересовања и очекивана а да при томе 
будеш испуњен и релаксиран? Прикупљене информације УП доставља тиму за ОПД.Тим за ОПД о овим 
закључцима информише одељењска већа  и уз дискусију доносе закључке о могућноста унпрђивања квалитета 
провођења слободног времена ученика. 

12.ОС заједно са представницима УП консултује ученике око предложених места за излете и екскурзије а у вези 
садржаја наставних планова за сваки разред.УП предлоге свих разреда представља директору школе и Савету 
родитеља (2 ученика који су делегирани од стране УП за учешће у раду Савета родитеља) 

13.УП на првом састанку предлаже по 2 ученика за рад у оквиру тимова и органа школе:Школски одбор,Савет 
родитеља,НВ,Школски развојни план,Развој школског програма,СТИО,ОПД,Тим за заштиту од насиља и 
злостављана и занемаривања,Самовредновање рада школе.Избор ученика УП врши на основу заинтересованости 
ученика за рад у одређеним тимовима и на основу њихове кандидтауре  и мотивисаности која се  усмено 
образлаже на састанку УП.УП јавним гласањем бира по 2 ученика за одређене тимове и органе школе. 

Предложени ученици су дужни да активно учествују у раду предложених тимова и актива и пренесу мишљење УП 
по одређеним питањима која се њих тичу. УП може променити предложене ученике уколико је незадовољан 
њиховим ангажовањем. 

 

 



8.Координаторка ОПД тима учествовала је на координацијским састанцима , у току школске године,на нивоу 5 
градова и 10 школа у Србији, преносла закључке,искуства и даље кораке у реализацији пројекта.У току ове 
школске године ОПД тим одржао је 6 састанака на којима су вођени записници.  

.  

 

Извештај о раду тима за професионалну оријентацију 2017/2018. годину 

 

Тим за ПО је у току првог полугођа испуно све што је испланирано. Ученици су писали радове, цртали на 
тему ПО. Уређивали смо заједно паное. Распитивали смо се сви из тима о занимањима и упознавали 
ученике како на редовним часовима,тако и на часовима одељењског старешине, часовима изборне 
наставе. У рад овог тима учествовали су не само чланови тима, него све колеге, и наставници и учитељи. 
Поред планираног, ученици су посетили и Историјски архив, урађена је анкета да ли би уписали 
рударско-геолошки смер у дуалном образовању. Поводом дана школе већина колега је прихватила 
предлог актива природне групе предмета да наставници и ученици замене улоге, те смо се ми видели 
њиховим очима, али и они нашим. Децембра месеца одржан је и форум театар на тему „утицај мојих 
рођака на моје будуће занимање“ где су присуствовали, родитељи, ученици и колеге.  

. У другом полугођу наставили смо да радимо по планираном програму рада за ову школску годину. 
Јануара месеца је учитељица Снежана Николић организовала радионицу са ученицима и родитељима, 
где су родитељи представили занимања којима се баве, и одговарали на питања ученика. Заједно са 
учитељицом Љиљаном Поповић је такође учитељица Снежана организовала ревију ученика од 
рециклирајућег материјала. Током овог периода су ученици нижих разреда писали и цртали радове на 
тему различитих занимања.  

  У овом полугођу нарочиту пажњу смо посветили ученицима завршног разреда да би им представили 
што више школа и више различитих занимања. Још почетком марта представили смо војну школу и 
конкурс који је та школа расписала за упис ученика за наредну школску годину. Ове године су ученици 
ромске националности учествовали у радионицама и пројектима  „ реформа средњег стручног 
образовања-подршка образовању рома“.  Уметничка школа из Ниша је крајем марта организовала 
конкурс „Пред вратима одраслог света“ и понудила учешће и нашим ученицима, али ученици нису 
имали интересовање за ту школу. Све средње школе су се представиле нашим ученицима, како из града 
тако и из окружења. Текстилна школа из Лесковца и хемијска из Врања су представиле смерове дуалног 
образовања, и одговарали су на питања ученика о таквом образовању.  

У међународном пројекту „БОНД“ који је организовала Висока пословна школа из Врања и факултет из 
Ботевграда са основним и средњим школама из Бугарске и Србије, ученици осмог разреда освојили су 
треће место у конкуренцији основних школа из обе земље, за свој бизнис план. 

Ученици свих разреда су своје иновативне идеје (делили флајере, правили транспаренте, разговарали са 
пролазницима...) показали и у промовисању наше школе у главној улици, где су се борили својим 
идејама да победимо и освојимо новац за реконструкцију санитарних чворова у школи. 

Одељењске старешине ученика осмог разреда који раде по ИОП-у 1 и ИОП-у 2, у сарадњи са 
инклузивним тимом и родитељима , дали су своје мишљење о способностима ученика, и предложили 
уписној комисији коју школу и смер да упишу ти ученици. Тим  је обавио разговор, и дао предлог 
уписној комисији о способностима  ученика С.Д. који је шести и седми разред завршио у иностранству, 
те је у средњу школу уписан преко броја.  

Априла месеца одржан је пробни завршни испит, а јуна месеца и завршни испит. Сви ученици су се 
уписали у жељену школу у јунском року, има и оних који су се уписали у Нишу и Београду, али је већина 
уписала школу у Врању. Њих шесторо је уписало одељење за даровиту децу у гимназији у Врању, а 
ученица генерације је уписала специјално одељење за даровиту децу у гимназији „Светозар Марковић“ 
у Нишу. Ученица Магбула која је претходне школске године завршила осми разред, пријавила се да 
полаже завршни испит, али се на исти није појавила, те је могуће да у августовском испитном року изађе 
на испит како би завршила основну школу. 



   Током године овај тим је сарађивао са свим тимовима у школи, као и са представницима локалне 
самоуправе, Високом пословном школом из Врања, Международно висше бизнес училище из 
Ботевграда, као и са колегама и ученицима из Бугарске. 

   Програм за ову годину је у потпуности испуњен, једино је облик реализације у представљању средњих 
школа био другачији. Планирано је да се све школе представе у једном дану у нашој школи, али је ипак 
представљање било или у средњој школи или су долазили  различитим данима. 

 

координатор тима 

Гордана Ристић 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЕКОЛОШКЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕСТЕТСКОГ УРЕЂЕЊА 

ШКОЛЕ 

Тим је одржао шест састанака и донео следеће закључке : 
 
1.Формиран је тим за заштиту животне средине и естетског уређења школе. 
 
2.Изабран је руководилац тима Љиљана Љ. Димитријевић 
 
3.Усвојен је план рада за шк. 2017/2018. год. 
 
4.Уређене су учионице и кабинети. 
 
5.Одржавано је школско двориште, неговане биљке и зеленило у саставу школског дворишта. 
 
6.Траје акција  Чеп за дечији осмех леп“. 
 
7.Формирана еколошка секција ученика од V-VIII разреда. 
 
8.Направљени ивичњаци на главном улазу школе ради заштите травњака. 
 
9.Обележен  паркинг простор испред улаза школе и у школском дворишту. 
 
10.Излагани ликовни радови ученика у холу школе поводом Дана школе, Нове године, Божића, Светог 
Саве, Ускрса, Дана шума, Дана воде, Дана планете Земље, Светског дана заштите животне средине. 
 
11.Реализована еколошка акција ,,Здрава природа, здрави људи“, 31.03.2018. год. 
 
12.Обележен ,,Дан шума“,21. март, професор биологије Индира Станковић. 
 
13.Обележен ,,Светски дан вода“,22. март. 
 
14.Обележен ,,Дан планете Земље“,22. април. 
 
15.Обележен ,,Светски дан заштите животне средине“, 5. мај. 
 
 
 
                                                                                                            Руководилац тима 
                                                                                                    Љиљана Љ. Димитријевић 
 

     
                            



 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД 

 

 

Образовно-васпитни рад, као централна активност школе, одвијала се несметано. У Прилогу 3.1 дат је 

табеларни приказ часова редовне наставе, одржаних током школске 2017/18. године, по разредима, на нивоу 

целе школе.  

     Часови одељењског старешине и одељењске заједнице, додатне и допунске наставе, припреме за 

такмичења и квалификациони испит такође су реализовани, у складу са задужењима наставника у оквиру 

40-сатне радне недеље.  

1.1. ФОНД ЧАСОВА И ОПТЕРЕЋЕНОСТ УЧЕНИКА 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РЕДОВНЕ НАСТАВЕ     

3.1а. РЕДОВНА НАСТАВА 

Табеларни приказ предмета и фонда часова редовне наставе 

Разредна настава 

Разред I II III IV 

Број одељења 3 3 3 4 

Број недеља 36 36 36 36 
Фонд часова Недељно Годишње Недељно Годишње Недељно Годишње Недељно Годишње 

Српски језик 5 180 5 180 5 180 5 180 

Лик.култура 1 36 2 72 2 72 2 72 

Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36 

Природа и друштво     2 72 2 72 

Познавање природе         

Познавање друштва         

Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 

Физичко васпитање 3 108 3 108 3 108 2 + 1 108 

Свет око нас 2 72 2 72     

Здравствено васпитање         

Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 72 

Грађанско васпитање или веронаука 1 36 1 36 1 36 1 36 

2. И.2 1 36 1 36 1 36 1 36 

Ф.А.3         

УКУПНО 21 756 22 792 22 792 22 792 

 

 
        

 

                                                           
 

 

 

 

 



 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ДОДАТНЕ, ДОПУНСКЕ И ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ 

 

      

Име и презиме наставника Додатна Допунска 
Припрема за 

такмичење 
Секције 

Жика Русимовић 30 31 12  

Горан Бандовић 16 16   

Милосав Стојановић   24 24 

Снежана Стојановић 16 16  16 

Данијела Стојановић 12    

Јелена Маринковић 9 9 9  

Индира Станковић 24 24 19 6 

Слађана Марковић 28 28 8  

Слађана Митић 23 23   

Марина Ристић Трајковић 10 9 9  

Весна Продановић 30 30 26 29 

Драгана Јањић   14  

Гордана Ристић 25 24 34 16 

Славица Стојановић 16 14 16  

Негован Митић 34 34 24 34 

Горан Бандовић   26  

Весна Костић 18  18 10 

Гордана Андрејевић 35 39 6 9 

Предметна настава 

Разред V VI VII VIII 

Број одељења 4 4 4 5 

Број недеља 36 36 36 34 
Фонд часова Недељно Годишње Недељно Годишње Недељно Годишње Недељно Годишње 

Српски језик 5 180 4 144 4 144 4 136 

Енглески језик 2  72  2 72 2 72 2 68 

Руски /француски језик 2 72 2 72 2 72 2 68 

Информатика и рачунарство 1 36 1 36 1 36 1 34 

Ликовна култура 2 72 1 36 1 36 1 34 

Музичка култура 2 72 1 36 1 36 1 34 

Историја 1 36 2 72 2 72 2 68 

Географија 1 36 2 72 2 72 2 68 

Физика   2 72 2 72 2 68 

Математика 4 144 4 144 4 144 4 136 

Биологија 2 72 2 72 2 72 2 68 

Хемија     2 72 2 68 

Техничко образовање 2 72 2 72 2 72 2 68 

Физичко васпитање 2 72 2 72 2 72 2 68 

Изабрани спорт 1 36 1 36 1 36 1 34 

Грађанско васп./Верска наст 1 36 1 36 1 36 1 34 



Драгана Златановић 34 26 29 12 

Невенка Арсић 12 12 5  

Бранислав Здравковић 18 18   

Милена Декић 30 30 18 24 

Стојан Тасић 4 3   

Милица Стошић 30 36 48 36 

 

 
 

 

 

 

Постигнућа ученика ОШ „Ј.Ј. Змај“ на свим нивоима такмичења у школској 2017/2018.години 

Такмичења у школској 2017/2018 год ОШ „Ј.Ј. Змај“ 

 

НИЖИ РАЗРЕДИ 

1/2 учитељица Љиљана Љ. Димитријевић ; учитељица Катарина Николић - продужени боравак 

1. Јања Савић 3 место, ликовни конкурс, „Људи спасите воду јер вода живот даје“ 

2. Вукашин Стојановић 2 место, ликовн конкурс, „Новогодишња чаролија“ 

2/1  учитељица  Снежана Николић 

1. Љаљко Ленс 3 место, ликовни конкурс „Најлепша мама – моја мама“ 

2. Милановић Јована 2 место, ликовни конкурс „Здрави зуби у здравој породици“ 

3. Пашалић Ива 3 место, ликовни конкурс „Здрави зуби у здравој породици“ 

4. Милановић Јована 1 место, ликовни конкурс „Безбедност у саобраћају“ 

Други разред освојио 3 место на такмичењу Спортске игре младих-Мала олимпијада 

2/3 учитељица Љиљана Поповић 

1. Хана Антић 2 место, ликовни конкурс, „Осмехни се здраво“ ; 3 место, ликовни конкурс, „Подржимо 

дојење“ ; 2 место „Безбедност деце у саобраћају“ 

2. Стеван Стојковић 3 место, литерарни рад 

3. Ева Ђерић 2 место, ликовни рад, „Најлепша мама на свету-моја мама“ ; 2 место, фотографија, 

„Покрети горана Србије“ 

4. Петра Ранђеловић 3 место републичко, у категорији 2.разреда „Читалићи креативци“ – пројекат школе 

3/1 учитељ Миле Стојиљковић 

1. Томислав Станојковић 3 место општинско из математике 

3/2 учитељица Душица Стошић 



1. Гораковић Марко 1 место, ликовни конкурс „Храни се здраво и буди здрав“ 

2. Ристић Лена 2 место, литерарни конкурс „Градимо мостове међу генерацијама“ 

3. Ристић Андрај 3 награда републичка, литерарни рад „Кад бих ја био Деда Мраз“ 

4. Милановић Лана 3 место, ликовнни конкурс „Безбедан сам учесник у саобраћају“ 

3/3 учитељица Биљана Јовановић 

1. Михаило Стоиљковић 2 место, ликовни конкурс „Светска недеља дојења“ 

2. Димитријевић Јана 2 место, ликовни конкурс „Храни се здраво и буди здрав“ 

3. Крстић Богдан 1 место, ликовни конкурс „Светска недеља дојења“ 

4. Вучковић Кристина 3 место, ликовни конкурс „Храни се здраво и буди здрав“ 

4/1 учитељица Валентина Митић 

Одељење освојило 3 место на Спортске игре младих-Мала олимпијада 

4/2 учитељ Предраг Стојилковић 

1. Михајло Костић 1 место на окружном такмичењу, шах 

4/3 учитељица Љиљана Микић 

1. Вукашин Николић 1 место, литерарни рад,“Растимо срећно уз чика Јове Змаја“ 

2. Михајло Алексић 3 место, литерарни рад, „Растимо срећно уз чика Јове Змаја“ 

Верска настава – Владица Вељковић 

1. Мила Младеновић 2 место, ликовни конкурс 

2. Ива Пашалић 3 место у категорији од 1. до 4. разреда на рецитаторској смотри „Светом Сави у част“  

 

 

ВИШИ РАЗРЕДИ 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Редни 

број 

Име и презиме Разред Ниво 

 

Место Име и презиме 

наставника 

1. Нина Стаменковић 5 општинско 3 Сузана Поцевски 

2. Лана Јовановић 5 општинско 3 Милица Митић 

3. Јана Николић 6 општинско 3 Милена Декић 

4. Софија Стефановић 8 општинско 1 Милица Стошић 

 

КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА 

Редни 

број 

Име и презиме Разред Ниво 

 

Место Име и презиме 

наставника 



1. Марија Ристић 7 окружно 2 Весна Продановић 

 

РУСКИ ЈЕЗИК 

Редни 

број 

Име и презиме Разред Ниво 

 

Место Име и презиме 

наставника 

1. Данило Обрадовић 8 општинско 1 Славица Стојановић 

 

МАТЕМАТИКА 

Редни 

број 

Име и презиме Разред Ниво 

 

Место Име и презиме 

наставника 

1. Сташа Алексић 8 општинско 2 Гордана Ристић 

2.. Даница Милосављевић 8 окружно 1 Гордана Ристић 

 

 

ИСТОРИЈА 

Редни 

број 

Име и презиме Разред Ниво 

 

Место Име и презиме 

наставника 

1. Андреја Стојилковић 6 општинско 1 Весна Петровић 

2. Меланија Спирић 6 општинско 1 Весна Петровић 

3. Стефан Ристић 8 општинско 1 Душан Стевановић 

4. Тамара Станковић 8 општинско 1 Душан Стевановић 

5. Сташа Алексић 8 општинско 1 Душан Стевановић 

6. Живана Михајловић 8 општинско 3 Душан Стевановић 

 

БИОЛОГИЈА 

Редни 

број 

Име и презиме Разред Ниво 

 

Место Име и презиме 

наставника 

1. Душан Горановић  5 општинско 2 Марина Р. Трајковић 

2. Анастасија Костадиновић 5 општинско 3 Индира Станковић 

3. Емилија Тасић 5 општинско 3 Индира Станковић 

4. Божидар Вуковић 6 општинско 2 Индира Станковић 

5. Катарина Златановић 6 општинско 3 Индира Станковић 

6. Вук Обрадовић 6 општинско 3 Индира Станковић 



7. Вера Алексић 7 општинско 2 Марина Р. Трајковић 

8. Анђа Станојковић 8 општинско 3 Индира Станковић 

9. Наталија Стојановић 8 општинско 3 Индира Станковић 

      

10. Емилија Петровић 7 окружно 1 Марина Р. Трајковић 

11. Вук Стошић 8 окружно 2 Индира Станковић 

 

 

ТИО 

Редни 

број 

Име и презиме Разред Ниво 

 

Место Име и презиме 

наставника 

1. Петар Спасић 7 општинско 2 Милосав Стојановић 

 

 

ФИЗИКА 

Редни 

број 

Име и презиме Разред Ниво Место Име и презиме 

наставника 

1. Сташа Алексић 8 републичко 3 Гордана Андрејевић 

2. Даница Млосављевић 8 републичко 3 Гордана Андрејевић 

 

 

 

 



У току школске 2017/18. године реализоване су следеће ваннаставне активности: 

 

Реализоване су екскурзијеза ученике свих разреда и Школа у природи за ученике I, II, III и IV разреда, који су испунили 

законске услове за обављање овог облика рекреативне наставе. 

 

Планиране екскурзије и излети 

Циљ Програмски садржај Време 

реализације 

Први  разред   

Једнодневна екскурзија Сокобања Упознавање природне и друштвене 

средине 
мај 

Седмодневна школа у природи –Ученици од 1-4 

разреда–Златибор 

Продубљивање знања о природној 

и друштвеној околини 
мај 

Други разред   

Једнодневна екскурзија Сокобања Упознавање природне и друштвене 

средине 
мај 

  
 

Трећи разред   

Једнодневна екскурзија Свилајнац Упознавање природне и друштвене 

средине 
Мај 

   

Четврти разред   

Једнодневна екскурзија Свилајнац Упознавање природне и друштвене 

средине 
Мај 

   

Пети разред   

Дводневна екскурзија на релаци: Врање – 

Јагодина – Свилајнац – Крагујевац – Шумарице – 

Жича – Врњачка бања - Крушевац - Врање. 

Обогаћивање наставних садржаја, 

упознавање природне и друштвене 

средине и развијање другарства 
Октобар 

Шести разред   

Дводневна екскурзија : Врање-Хопово-Сремски 

Карловци-Сремска Каменица-Нови Сад-Београд-

Топола-Врање 

Обогаћивање наставних садржаја, 

упознавање природне и друштвене 

средине и развијање другарства 
Мај 

Седми разред   

Дводневна екскурзија : Врање-Хопово-Сремски 

Карловци-Сремска Каменица-Нови Сад-Београд-

Врање 

Обогаћивање наставних садржаја, 

упознавање природне и друштвене 

средине и развијање другарства 
Мај 

Осми разред   

Тродневна екскурзија:Врање-Златибор-Мокра 

Гора-Дрвенград-Тара-Бајина Башта-Тршић-

Троноша-Ваљево-Бранковина-Аранђеловац-

Врање 

Обогаћивање наставних садржаја, 

упознавање природне и друштвене 

средине и развијање другарства октобар  



Реализовани су и садржаји посебних програма васпитно-образовног рада (Програм професионалне 

оријентације, програм здравствене превенције, програм превенције болести зависности и малолетничке 

делинквенције, пројекат Министарства унутрашњих послова “Безбедност ученика“ за ученике 4. и 

6.разреда: 

-часове одељењског старешине и одељењске заједнице; 

-ангажовање стручне службе (индивидуални и групни рад са ученицима и родитељима); 

-предавања и трибине у сарадњи са институцијама као што су: Завод за заштиту здравља, Завод за 

тржиште рада, Полицијска управа, радио и телевизијске станице и сл. 

Пружана је помоћ од стране Стручне службе свим наставницима у виду давања упутства за попуњавање: 

дневника рада-А и Б,Матичне књиге и др. документација 

Значајна пажња посвећена је праћењу активности предвиђених  Школским развојним планом. Управа и 

стручна служба Школе посетила је већи број часова, са циљем утврђивања доследности у реализацији 

циљева зацртаних Школским развојним планом, (у првом реду „оживљавање“ наставе - презентовање 

наставних јединица на другачији начин од традиционалног, побољшање квалитета комуникације између 

наставника и ученика током извођења наставе, као и стављање акцента на извођење што је могуће већег 

броја ваннаставних активности). 

Одржавање угледних часова, још један начин „оживљавања“ наставе, пажљиво је  припремљен избором 

стручних актива у оквиру којих ће се изводити ови часови, посебним договором са наставницима и 

презентовањем критеријума добрих часова, дељењем наставницима листа критеријума добро 

организованог часа, добре комуникације између наставника и ученика, јасноће наставниковог излагања 

и сл. Посебно вредним сматрамо детаљне анализе свих посећених часова, уз јасну идентификацију 

уочених слабости и добрих страна.О свему је извештавано и Наставничко веће. 

Извођењу ових часова (укупно 18 часа)присуствовали су чланови Школског тима за самовредновање, 

чланови стручних већа, управа и стручна служба Школе, као и саветници Одељења Министарства 

просвете из Врања. 

После сваког посећеног часа, обављана је анализа свих уочених снага, али и слабости, у склопу 

инструктивно-педагошког рада са наставницима. 

Извештаји о посећеним часовима, са утисцима и вредносним ставом посматрача (управе и стручне 

службе Школе), презентовани су и усвојени на седницама Наставничког већа. 

 

Организовање часова у природи, школском дворишту, библиотеци, парку 

Библиотека – Октобар месец књиге – учлањење ученика (октобар); 

Одржавање часова у школском дворишту (током године); 

Градска галерија – изложба литералних и ликовних радова  ученика  (током године);  

 

 

 

 

 

 



ИЗВЕШТАЈ 

АКТИВНОСТИ  УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. 

 На почетку године , у свим одељењима седмог и осмог разрда, демократским путем, изабрани су чланови  
и формирана је скупштина Ученичког парламента . 

 У месецу октобру, у оквиру дечије недеље, представници Ученичког парламента, узели су учешће у јавном 
часу, у оквиру пројекта Образовање и права детета, у организацији  Ученичког парламента ОШ“Светозар 
Марковић“ .Такође, чланови Ученичког  парламента, у сарадњи са психологом школе , Весном Станковић, 
организовали су трибину „ Сајбер насиље“. Учесници трибине, били су: представник Центра за социјални рад , 
представник МУП-а, психолог Весна Станковић и представници Ученичког парламент. Гости трибине су били 
чланови Савета родитеља, представници УП   ОШ“Светозар Марковић“, наставници и ученици наше школе. 

 У месецу новембру, поводом дана школе, спроведена је акција Ученичког парламента „Сметња није 
претња“,у виду дружења и графичког изражавања а у циљу унапређивања права детета са сметњама у развоју и 
инвалидитетом. Акција је спроведена у сарадњи са  представницима  Ученичких парламената других школа: 
ОШ“Радоје Домановић“, ОШ“Доситеј Обрадовић“и ОШ“Светозар Марковић“. Специјални гости била су деца из 
избегличког кампа из Азербеџана.  

 У месецу децембру, за чланове Ученичког парламента, одржане су радионице, чија је тема Међусекторска 
сарадња, у циљу заштите од насиља, злостављања и занемаривања. 

 У вези са доношењем  Локалног међусекторског споразума о сарадњи за заштиту деце од насиља, 
занемаривања и злостављања, представници Ученичког парламента , из помоћ наставнице Весне Продановић, 
припремили су представу о ненасилном понашању и решавању конфликата мирним путем. Представа је 
намењена ученицима основних и средњих школа. Прво извођење представе било је у јануару у просторијама 
наше школе.  

 У другом полугодишту , Ученички парламент наше шкле, са Ученичким парламентима ОШ,,Учитељ Таса « и  
ОШ» Стефан Немања»,који  представљају наше партнере у пројекту « Образовање за права детета», разменили су 
примере добре праксе. Одржана је радионица са 25, ученика везано за партиципацију ученика у евалуацији часа,  
а наш парламент је узео учешће са 6 ученика. 

 Уз помоћ психолога Весне Станковић, вршњачки едукатори, реализовали су 6 радионица из водича за 
одељењске  старешине  у 5-ом и 6- ом разреду. 

 У марту, за 20 ученика одржана је обука,поводом традиционалне интеркултуралне размене  са Песталоци 
фондацијом из Швајцарске . У априлу месецу , ученици су се вратили са петнаестодневне  размене , где су имали 
разне активности везано за стицање компетенција у оквиру пројекта ОПД , које су поделили са осталим ученицима 
наше школе. 

 У мају месецу, значајно је учешће парламента и ОПД тима, у еволуацији пројекта « Образовање за права 
детета»,коју су реализовали еволуатори са катедре за психологију  и представници  Песталоци фондације из 
Београда. Том приликом је презентована представа о не насилном понашању у конфликтним ситуацијама, у 
сарадњи са наставницом Весном Продановић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗВЕШТАЈ О УСПЕХУ И ВЛАДАЊУ УЧЕНИКА 

    На седници Наставничког већа одржаној поводом краја школске године за ученике 8.разреда, константован је 

следећи успех: 

1.АНАЛИЗА УСПЕХА, ДИСЦИПЛИНЕ И ПОХАЂАЊА НАСТАВЕ УЧЕНИКА 8.РАЗРЕДА 

одељ. бр.учен. 5 4 3 2 ср.оцена 

8/1 26 8 9 9  3,84 

8/2 26 22 4   4,72 

8/3 24 11 7 6  4,32 

8/4 26 21 5   4,77 

8/5 16 9 5 2  4,23 

укупно 118 71-47-
61 

30-31-
38 

17-9-5  4,38-4,38-4,39 
(4.37) 

 

По успеху:  8/4, 8/2, 8/3, 8/5, 8/1 

Изостанци: оправданих   8096-9653-9314 

                      неоправданих   631-459 - 1009 

УКУПНО          8727 - 10 112 - 10 323  (7773) 

ДИСЦИПЛИНА:  

 

              2. РЕАЛИЗАЦИЈА  ПЛАНОВА  РАДА – РЕАЛИЗОВАНО 

              3.  ДИПЛОМА „ВУК КАРАЏИЋ“: 

8/1 – 0 

 

8/2 – 10:  

1. Сташа С.Алексић 

2. Јована Б.Јовановић 

3. Јована С.Крстић 

4. Валерија С.Младеновић 

5. Данило М.Обрадовић 

6. Милица С.Станковић 

7.Наталија Љ.Стојановић 

8.Василије Д.Стевановић 

9.Анђа П.Станојковић 

10.Николија О.Тасић 

 

8/3 – 8: 

1. Емилија Б.Тодоровић 



2. Филип З.Станојевић 

3. Тамара Б.Станковић 

4. Стефан И.Ристић 

5.Драгутин Н.Николић 

6. Живана Н.Михајловић 

7. Лола С.Миленковић 

8. Милица П.Воркапић 

 

8/4 – 14: 

1. Јован Д.Ђорђевић 

2. Јована Д.Јанковић 

3. Урош Н.Марић 

4. Даница Н.Милосављевић 

5. Мила Г.Мишић 

6. Андрија Д.Станковић 

7. Софија Н.Стефановић 

8. Андреа И.Стојановић 

9. Вукота Н.Стојковић 

10. Милован М.Стојковић 

11. Вук Г.Стошић 

12. Анђелија С.Јовановић 

13. Антон И.Томић 

14. Јелена И.Станковић 

 

8/5 – 5: 

1. Владана Д.Јовановић 

2. Иван С.Крстић 

3. Ања Б.Николић 

4. Војин Н.Поповић 

5. Вељко Т.Стојановић 

УКУПНО  37 - 22 - 27 (27) 

 

 



ПОСЕБНЕ ДИПЛОМЕ: 

8/1: 

1. Марта Младеновћ – физичко-одбојка 
2. Анастасија Антић – физичко 
3. Наталија Љубић – ликовно 
4. Викторија Стојановић - ликовно 

8/2: 

1. Сташа Алексић – математика,физика,историја,физичко-одбојка 
2. Јована Б.Јовановић – физичко-одбојка 
3. Филип С.Јовановић – физичко-кошарка 
4. Јована С.Крстић - француски 
5. Валерија С.Младеновић – физичко-одбојка 
6. Данило М.Обрадовић – фиизичко-кошарка 
7. Анђа П.Станојковић – физичко-одбојка, биологија, француски,математика 
8. Михајло С.Станојковић – физичко 
9. Милица С.Станковић – биологија,ТИО 
10. Наталија С.Стојановић – биологија,физичко 
11. Василије Д.Стевановић – историја 
12. Николија О.Тасић – руски 
13. Вул М.Тасић – физичко-кошарка 
14. Андрија Н.Ћопић – физчко-кошарка 

8/3: 

1. Емилија Б.Тодоровић - музичко 
2. Филип З.Станојевић – музичко, тио 
3. Тамара Б.Станковић – музичко, историја 
4. Стефан И.Ристић – математика, биологија,географија, историја 
5. Драгутин Н.Николић - музичко 
6. Живана Н.Михајловић - историја 
7. Лола С.Миленковић - музичко 
8. Милица П.Воркапић – музичко, математика 

 
8/4: 
 

1. Јован Д.Ђорђевић - физичко 
2. Јована Д.Јанковић - физичко 
3. Урош Н.Марић - музичко 
4. Даница Н.Милосављевић – биологија,математика,физика,физичко,хемија 
5. Мила Г.Мишић – српски,математика 
6. Андрија Д.Станковић – географија, физичко 
7. Софија Н.Стефановић – српски ј. 
8. Андреа И.Стојавновић – српски ј. 
9. Вукота Н.Стојковић – географија, математика, физичко 
10. Милован М.Стојковић – географија, музичко 
11. Вук Г.Стошић – биологија,географија,хемија 
12. Анђелија С.Јовановић – биологија 
13. Антон И.Томић – физичко 
14. Јелена И.Станковић – музичко 
15. Јана З.Костадиновић – физичко 
16. Сара А.Смиљковић – физичко 
17. Емилија С.Трајковић – физичко 
18. Анђела П.Станковић – физичко 
19. Анђела М.Цветковић – физичко 
20. Петар С.Стојменовић – физичко 
21. Матеја П.Стојковић – физичко 
22. Јован С.Ристић – физичко 



 
8/5: 
 

1. Владана Д.Јовановић – француски, музичко 
2. Иван С.Крстић – француски,физичко-кошарка 
3. Ања Б.Николић – француски, музичко 
4. Војин Н.Поповић – физичко-рукомет 
5. Вељко Т.Стојановић – математика, физичко-стони тенис 
6. Кристина М.Златановић – музичко 
7. Нађа М.Станковић – биологија, српски ј. 

УКУПНО ПОСЕБНИХ ДИПЛОМА 85-34 - 64 

 

ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ  ДАНИЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ,  СПОРТИСТА МИХАЈЛО СТАНОЈКОВИЋ 

 

 

ИЗВЕШТАЈ СА ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА 

                  Ове  године  завршни  испит  за  ученике  осмог  разреда  одржан  је  18. јуна  српски (матерњи)  језик,  
19.јуна  математика  и  20. комбиновани  тест  (физика, хемија, историја, географија, биологија).  Ученици су ове 
године завршни испит полагали у фискултурној сали Економске школе, јер према стручном упутству за спровођење 
завршног испита наша школа није испуњавала услове за смештај толиког броја ученика.  

                  Укупан  број  матураната  је  118, с тим што је још једна наша ученица, која прошле године није полагала 
српски, требала да полаже, па је укупан број кандидата био 119. Три ученика су полагала под посебним условима 
који су предвиђени за ученике који су завршили осми разред по ИОП-у.    За  ученицу која се није појавила  у  
августу  бити  организовано  ново  полагање  на  нивоу  Града. 

                  Из српског језика, просечан број поена је 7,77, из математике 7,65, а из комбинованог 9,62, укупно 25,04. 
Упоређујући резултат са осталим градским школама, наша школа је на другом месту. 

                  Прена извештајима супервизора ЗИ је прошао без проблема у складу са Стручним упутством. 

 

 

 

АНАЛИЗА УСПЕХА, ДИСЦИПЛИНЕ  И  ПОХАЂАЊА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. 

 
1.  УСПЕХ УЧЕНИКА 

Број ученика:  од  1. до 4. разреда  307 - 333 - 333 
                            од  5. до 8. разреда  387 - 391 - 404 
Укупно 694 - 724 - 737, 30 мање у односу на прошлу годину. 

БРОЈ УЧЕНИКА ПОЗИТИВАН УСПЕХ НЕГАТИВАН УСПЕХ НЕОЦЕЊЕНИ УЧЕНИЦИ 

1.разред - 63   2 

2.разред - 86 82  4 

3.разред - 64 57  7 

4.разред - 94 90  4 

5.разред - 89 86  3 

6.разред - 91 86  5 

7.разред - 89 87  2 

8.разред - 118 118   

УКУПНО – 694-724  606 – 96 – (95,6) - 96% - 
96% (95,6%) 

 25 – 3,96 – (4,4) - 4% 
(4.4%) 



 
Ученици неоцењени због нередовног похађања наставе и упућени на полагање разредног испита, у 
јунском  (од 25. јуна) и августовском од 13. до 17.8. 
Од укупног броја неоцењених ученика, позиву се одазвало се троје, и за њих је организовано полагање 
разредног испита, тако да је коначан успех на крају школске 2017/2018. следећи: 
И то: 
         - ОДЛИЧНИХ:          од  2. до  4. – 187 
                                            од  5. до  8. – 206   УКУПНО:   393 (65%) - 386 (62%) – 449 (66%) 
         - ВР.ДОБРИХ:          од  2. до  4. -  28 
                                            од  5. до  8. –121   УКУПНО:  149 (24,5%) - 166 (27%) – 136 (20%) 
         - ДОБРИХ:                од  2. до  4. – 12 
                                            од  5. до  8. -  47     УКУПНО:  59 (9,7%) - 63 (10%) – 60 (9%) 
         - ДОВОЉНИХ:         од  2. до  4. – 2 
                                             од  5. до  8. – 3       УКУПНО: 5 (0.8%) - 2  (0,3%) – 2 (0,3%)   
 
СРЕДЊА  ОЦЕНА  од  2. до  4. –  4,66 (4,67) – 4,65 – 4,67 
                                  од 5.  до  8. – 4,29 (4,29) - 4,29 – 4,33,  на  нивоу  школе  4,48 (4,48) - 4,47 – 4,5 
 
РАНГ  ЛИСТА  ПО  ОДЕЉЕЊИМА: 
         ОД  2. ДО 4. – 4/4 – 4,92                               3/3 – 4,61 
                                   4/2 – 4,90                                2/2 – 4,49 
                                   2/3 – 4,89                                3/1 – 4,40 
                                   2/1 – 4,80                                4/1 – 4,28 
                                   3/2 – 4,72                                 
                                   4/3 – 4,61                                
         ОД  5. ДО 8. – 8/4 – 4,77                                8/3 – 4,32 
                                   8/2 – 4,72                                8/5 – 4,23 
                                   7/2 – 4,71                                7/1 – 4,19 
                                   6/4 – 4,57                                5/1 – 4,12 
                                   5/2 – 4,48                                5/3 – 4.10 
                                   5/4 – 4,45                                6/3 – 4,10 
                                   7/4 – 4,36                                7/3 – 4,05, 6/2 – 4,05, 8/1 – 3,84, 6/1 – 3,83 
                 

 
2.  ДИСЦИПЛИНА – ОДЕЉЕЊА 7/1 и 5/2 НИСУ ДОСТАВИЛИ  
                                      6/2 – 4,98 
                                      6/4 – 4,97 
                                      7/3 – 4,93 
                                      7/2,5/4,6/3 – 4,92 
                                      7/4 – 4,91 
                                      5/3 – 4,89 
                                      5/1,6/1 – 4,75 

 

3.  ПОХАЂАЊЕ  НАСТАВЕ 
Изостанци: 

 ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ НЕРЕШЕНИ 

ОД 2. ДО 4. 4787-5308 - 7278 1 - 113 - 75  

ОД 5. ДО 8. 25176-21031 - 27922 1404-765 - 1810  

УКУПНО 29963-26339 - 35200 1405-878 - 1885  

 

 

           РЕАЛИЗАЦИЈА 

ОД  1. ДО 4.  СВЕ  РЕАЛИЗОВАНО 

ОД  5. ДО 8. -  ГЕОГРАФИЈА 1 ЧАС 



                                                                                      
Настојало се и истрајало на систематском повећању мотивације ученика за учење: увођењем иновација  у настави, 

осмишљавањем часова одељењске заједнице и одељењског старешине (радионице, групна дискусија), давањем 

простора за иницијативу ученика у погледу промена у организацији наставе и ваннаставних активности путем 

уважаваља смисаоних предлога Ученичког парламента, организовањем допунске и додатне наставе, подстицањем 

учествовања у различитим ученичким организацијама, секцијама, организованим сусретима са ученицима других 

школа и тромесечним информисањем о битним дешавањима у школи     (похваљивање пожељних образаца 

понашања и постигнућа и указивање на пропусте и могуће начине њиховог превазилажења).  

Излазило  се у сусрет великом броју њихових потреба  (базичних –за храном и очувањем здравља, редовним 

систематским лекарским прегледима, организовањем хуманитарних акција, чијим се прилозима омогућавало 

бесплатно примање ужине ученицима са великим материјалним тешкоћама или лечење у иностранству; 

заемоционалном стабилношћу у породици - посредовањем у случајевима дисфункционалних породица и 

укључивањем одговарајућих служби Центра за социјални рад; за рекреацијом - организовањем игранки, излета, 

спортских тунира и надметања, екскурзија), за поштовањем личности (уважавањем њихових смислених предлога 

за измене организације школског живота, конструктивним посредовањем у сукобима на релацији ученик-ученик и 

ученик-наставник), за афирмацијом  (правовременим информисањем  о такмичењима у организацији МПС-а, 

литерарним и ликовним тематима,  омогућавањем учешћа  великом броју заинтересованих ученика и 

организовањем додатних припрема за ова такмичења), за партиципацијом у животу и раду Школе (формирање 

ученичког парламента) и сл.  

 

Што се тиче  наставника  : 

Систематски   је   подстицана   њихова  аутономија,  креативност,али и лична и професионална одговорност у 

избору метода и садржаја рада, путем извештавања и анализа, наглашавања и истицања  на седницама 

Наставничког и одељењских већа, на  састанцима стручних актива и сл.; 

Указивано  је  на  предности  тимског рада, нарочито позивањем на позитиван пример актива код којих је овакав 

облик рада заживео; 

Реализована   је   едукација   наставника   из   многих   наставно-научних области у организацији Министарства 

просвете и спорта Републике Србије; 

Организовани су многобројни сусрети учитеља  са циљем разменеискустава; 

Подстицано је и организовано извођење многих огледних часова, уз примену нове наставне технологије за 

заинтересоване чланове стручних актива; 

Учитељима  I  разреда пружана је помоћ око описног оцењивањаи инклузивног образовања ученика са посебним 

потребама евидентираних у нашој школи. 

Учинило се доста на побољшању квалитета сарадње са  родитељима (редовни и «тематски» родитељски састанци, 

индивидуални благовремени контакти одељењских старешина, у циљу информисања родитеља о напредовању 

ученика, саветодавни рад стручне службе, партиципација у одлучивању  о важним питањима преко Одељењских 

савета  и  Савета родитеља школе, индивидуални саветодавни рад и сл.),  

Можемо закључити да су сви садржаји који су планирани за  школску 2017/18. год. и остварени. 

 

У Врању,                                                                                  

Септембар  2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ                                 М.П.                                               ДИРЕКТОР 

                ОДБОРА                                                                             

 

___________________________                                                            ___________________ 


