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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 

 

Пуни назив школе ОШ „Прота Матеја Ненадовић“ 

Адреса 14201 Бранковина 

Телефон 
014/272-116 
014/272-611 

Телефакс 014/272-116 

Web-site  protamateja.edu.rs 

E-mail  protab@ptt.rs 

Дан школе 26. фебруар 

Број ученика 196 

Смене у школи Преподневна смена 

Број издвојених одељења 4 

 

МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

Oсновну школу „Прота Матеја Ненадовић“ у Бранковини чини матична школа и 

четири издвојена одељења: у Голој Глави, Бабиној Луци, Kотешици и Јошеви. 

 Школа у Бранковини се налази у центру села, у саставу Културно-историјског 

комплекса у коме се налазе и Музеј Ненадовића и стара школа Десанке Максимовић. 

Школа се састоји од два објекта, за млађе и старије разреде. У непосредној близини је и 

одељење предшколске установе у ком је организован предшколски програм. 

 Зграда матичне школе је стара 61 годину. Поред учионица, у школи се налазе и 

канцеларије директора, стручних сарадника, секретара, рачуноводственог радника, три 

просторије посебе намене, котларница и мокри чворови. 

Учионице су класичног типа тако да свако одељење има своју учионицу јер се 

настава одвија у једној смени. Једино се часови физичког васпитања и информатике 

одвијају у наменским учионицама. Ова чињеница има и добре стране јер свако одељење 

је одговорно за свој простор који може оплеменити на свој начин у зависности од својих 

потреба и укуса. Ученици и наставници на паноима излажу слике, графиконе, приказе 

наставног процеса и ученичке радове који представљају актуелне наставне садржаје. 

      Настава физичког васпитања се одвија у неадекватним условима јер не постоји 

фискултурна сала. У матичној школи и школи у Голој Глави се једна учионица користи 

за наставу физичког васпитања када временски услови не дозвољавају да се настава 

одвија напољу. 

 У школској 2016/17. радило се на оплемењивању и уређењу школе и дворишта, 

као и   набавци дидактичког материјала. 

 

 

mailto:protab@ptt.rs
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Матична школа у Бранковини 

 Унутрашњост школе је окречена у обе зграде (велика и мала школа) 

 Постављен алармни систем 

 Урађена реконструкција електро инсталације 

 Набављени су нови ормари за учионице, као и беле табле за 4 учионице 

 Постављена нова врата на две учионице у малој школи 

 У дигиталном кабинету је спуштен плафон и урађена нова расвета 

 Урађена репарација клупа 

 Редовно одржавање и оплемењивање школског дворишта и унутрашњости 

школе 

 

Издвојено одељење у Голој Глави 

 Комплетна унутрашњост школе окречена 

 У појединим учионицама замењени стари ормари 

 Редовно одржавање и оплемењивање школског дворишта 

 

Издвојено одељење у Бабиној Луци 

 Комплетна унутрашњост школе окречена 

 Урађена замена врата на учионицама 

 Редовно одржавање и оплемењивање школског дворишта 

 

Издвојено одељење у Котешици 

 Комплетна унутрашњост школе окречена 

 Редовно одржавање и оплемењивање школског дворишта 

 

Издвојено одељење у Јошеви 

 Комплетна унутрашњост школе окречена 

 Редовно одржавање и оплемењивање школског дворишта 

 

У току школске 2016/17. године школа је опремљена са доста нових наставних 

средстава и учила, а све у циљу побољшања квалитета наставе. Поред потршног 

материјала у виду креда, хамер папира, папира за штампање, бојица, фломастера, 

маркера, набављено је и следеће: 

За разредну наставу: 

- на предлог учитеља школа је купила одређени број дидактичких и друштвених игара, 

- набављене су лопте, обручеви и вијаче, 

- набака нових цд плејера. 

 

За предметну наставу: 

- слагалице за Верску наставу 

- набавка периодних система за наставу хемије 

- прибор за наставу математике из области геометрије (лењири, троуглови, шестари...) 

- географске карте и глобус за наставу географије 

 

Школска библиотека је зановила фонд средствима добијеним од Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја. 
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КАДРОВСКИ РЕСУРСИ 

 

У школској 2016/2017. години наставу су реализовали следећи професори и 

наставници: 

 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 

 

РБ НАСТАВНИК ПРЕДМЕТ 
1.  Александра Радовановић, професор српског 

језика 
Српски језик 

2.  Светлана Мојић, професор српског језика Српски језик 

3.  Биљана Зарић, професор српског језика Српски језик (замена) 

4.  Зоран Сиришки, професор енглеског језика Енглески језик 

5.  Ивана Ђукић, професор енеглеског језика Енглески језик 

(замена) 

6.  Ленка Срећковић, професор енглеског језика Енглески језик 

7.  Слађана Маријанац, наставник руског језика Руски језик 

8.  Љиљана Ђурић, наставник руског језика Руски језик 

9.  Јелена Павловић, професор историје  Историја 

10.  Дејан Поповић, професор историје Историја 

11.  Гордана Крсмановић, професор географије Географија 

12.  Иван Бабић, дипломирани инжењер менаџмента Математика 

13.  Гордана Радојичић, дипломирани инжењер 

металургије 
Математика 

14.  Биљана Арсенић, професор информатике и 

техничког 

 

Информатика , ТИО 

15.  Весна Бранковић, професор информатике и 

техничког 

 

Информатика, ТИО 

16.  Дамјан Лазић, професор физике за основну школу 

 
Физика 

17.  Маријана Митровић, професор хемије Хемија 

18.  Мирјана Шијачић, професор биологије Биологија 

19.  Мр Миломир Романовић, професор ликовне 

културе 
Ликовна култура 

20.  Немања Радојичић, професор ликовног Ликовна култура 

21.  Мр Александар Стајић, професор саксофона Музичка култура 

22.  Гроздана Алексић, професор физичког Физичко васпитање 

23.  Биљана Крсмановић, професор физичког Физичко васпитање 

24.  Нанад Јовановић, вероучитељ Веронаука 
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РАЗРЕДНА НАСТАВА 

 

Р.Б. НАСТАВНИК РАЗРЕД 

1.  
Гордана Аџић, професор разредне 

наставе 
Први разред Бранковина 

2.  
Татјана Бојанић, професор разредне 

наставе 
Други разред Бранковина 

3.  
Горан Стојановић, професор разредне 

наставе 
Трећи разред Бранковина 

4.  
Жаклина Аџић, професор разредне 

наставе 
Четврти разред 

Бранковина 

5.  
Катарина Јанковић, професор 

разредне наставе 
1-4 разред Котешица 

6.  
Оливера Ђорђић, професор разредне 

наставе 

1-4 разред Котешица 

(замена) 

7.  
Љиљана Пајић, професор разредне 

наставе 

1,3 разред Јошева 
 

8.  
Марица Николовски, професор 

разредне наставе  
2,4 разред Јошева 

9.  
Снежана Бирчанин, професор 

разредне наставе 

1,3 разред 

 Гола Глава 

10.  
Видосав Нешић, наставник разредне 

наставе 

2,4 разред 

Гола Глава  

11.  
Драган Добрисављевић, професор 

разредне наставе 

3 разред  

Бабина Лука 

12.  
Катарина Синђић, професор разредне 

наставе 

1,2  

Бабина Лука 

13.  
Андријана Ранисављевић, професор 

разредне наставе 

Продужени боравак  

 

 

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ 

 

Р.Б. Име и презиме Радно место 

1.  Милица Остојић Директор  

2.  Ана Мојић Школски психолог 

3.  
Бојана Лаловић-Милановић Библиотекар/помоћник 

директора 

4.  Милан Ђурић Секретар 

5.  Мира Бошковић Шеф рачуноводства 

6.  Вида Митровић Административни радник 

7.  Драган Тешић Ложач 

8.  Рада Лазаревић Помоћни радник 

9.  Силвана Дамјановић Помоћни радник 

10.  Милена Радојичић Помоћни радник 

11.  Биљна Трипковић Помоћни радник 
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12.  Драган Марковић Помоћни радник 

13.  Славица Мирковић Помоћни радник 

14.  Лазар Маринковић Помоћни радник 

 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ  

2016/2017. ГОДИНЕ 

МАТИЧНА ШКОЛА 

РАЗРЕД БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ ОДЕЉЕЊА 

I 17 1 

II 13 1 

III 10 1 

IV 18 1 

I-IV 58 4 

V 19 1 

VI 13 1 

VII 25 1 

VIII 7 1 

V-VIII 64 4 

I-VIII 122 8 

 

ГОЛА ГЛАВА 

РАЗРЕД БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ ОДЕЉЕЊА 

I 6 

2 
II 5 

III 4 

IV 3 

I-IV 18 2 

V 8 1 

VI 3 1 

VII 5 1 

VIII 8 1 

V-VIII 24 4 

I-VIII 42 6 
 

БАБИНА ЛУКА 

РАЗРЕД БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ 

ОДЕЉЕЊА 

I 4 

2 
II 2 

III 4 

IV 0 

I-IV 10 2 
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КОТЕШИЦА 

РАЗРЕД БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ 

ОДЕЉЕЊА 

I 1 

 

1 

II 1 

III 1 

IV 4 

I-IV 7 1 

 

ЈОШЕВА 

РАЗРЕД БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ 

ОДЕЉЕЊА 

I 5 

2 
II 2 

III 3 

IV 5 

I-IV 15 2 

 

 

УКУПНО 

 

 

 

 

 

 

 

У току школске 2016/2017. године уписани су ученици који су се вратили из азила 

у Немачкој и то један ученик 1. Разреда и један ученик 2. Разреда. У току школске године 

један ученик 5. разреда је исписан због преласка у ОШ“Свети Сава“ у Попучкама. 

 

 

БРОЈ УЧЕНИКА ПРЕМА УЧЕЊУ СТРАНИХ ЈЕЗИКА И ИЗБОРНЕ НАСТАВЕ 

 

 

Назив предмета Број ученика 

Енглески језик 196 

Руски језик 88 

Верска настава 172 

Грађанско васпитање 24 

Информатика 88 

Одбојка-изабрани спорт 88 

 

 

 

 

 

 

РАЗРЕД БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ 

ОДЕЉЕЊА 

I-VIII 196 19 
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БРОЈ УЧЕНИКА ПУТНИКА 

 

Релација Број ученика 

Вис-Бранковина (млађи разреди) 42 

Вис-Бранковина 27 

Бабина Лука-Бранковина 13 

Слатина1-Бранковина 9 

Јеремића капија-Гола Глава 5 

Споменик у Јаутини-Гола Глава 8 

Школа Кoтешица-Гола Глава 3 

Укупно 107 
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ТАБЕЛА УСПЕХА УЧЕНИКА НА КРАЈУ II ПОЛУГОДИШТА 2016/2017. ГОДИНЕ 

На дан 31.8. 2017. године 

 

Разред 
Број 

уч 

Позитиван успех Преводи се 
Полагали поправни 

испит 

Св заврш 
Неоцењ

eних 

П
о

н
aв

љ
а
 

и
н

к
л
у

зи
ја

 Одличан Вр.добар Добар Довољан 
Са 1 

нег. 

Са 2 и 

више 

нег. 

Са 1 

нег. 
Са 2 нег. 

I 33 У првом разреду је заступљено описно оцењивање 22 0 0 4 

II 23 14 6 0 3 0 0 0 0 23 0 0 3 

III 22 10 8 3 1 0 0 0 0 22 0 0 1 

IV 30 15 8 3 2 0 0 0 0 28 2 0 3 

II – IV 108 39 22 6 6 0 0 0 0 106 2 0 11 

V 27 5 10 12 0 0 0 2 2 27 0 0 1 

VI 16 3 8 4 1 0 0 0 0 16 0 0 1 

VII 30 11 5 10 4 0 0 1 4  0 0 2 

VIII 15 7 6 2 0 0 0 0 0 15 0 0 1 

V – VIII 88 26 29 28 5 0 0 3 6 88 0 0 5 

I - VIII 196 65 51 34 11 0 0 3 6 194 2 0 16 
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ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСЕБНЕ ДИПЛОМЕ 

 

Редни 

број 

ОДЕЉЕЊЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПРЕДМЕТ 

1.  5-1 Вићентијевић Јелена Математика, Српски језик, Техничко и 

информатичко образовање 

2.  5-1 Ковачевић Софија Математика, Српски језик, Техничко и 

информатичко образовање 

3.  5-1 Симић Силвија Математика 

4.  6-2 Ивана Марјановић Биологија, српски језик 

5.  6-2 Сања Миливојевић Српски језик 

6.  7-1 Марко Ковачевић Математика 

7.  7-1 Ана Јовановић Српски језик 

8.  7-2 Сузана Врховац Техничко и информатичко образовање 

9.  7-2 Слађана Софронић Техничко и информатичко образовање 

10.  8-2 Ана Панић Српски језик, Биологија 

11.  8-2 Ангелина Митровић Биологија 

12.  8-2 Марко Милићевић ТИО 

13.  8-2 Андријана Станковић Српски језик, Биологија, Хемија 

 

 

ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ  

Андријана Станковић је рођена 1.10.2002. године у Ваљеву. Завршила је основну школу у 

ОШ “Прота Матеја Ненадовић” из Бранковине у ИО у Голој Глави. Носилац је Вукове дипломе.  

Рад, учење и понашање су у току школовања били беспрекорни што потврђују сви професори 

школе. Квалитет усвојеног знања је дошао до изражаја на бројним такмичењима чиме је наша 

школа добила на значају насвим нивоима, од општинског до републичког. 

 

 

 

1. Андријана Станковић 

2. Ана Панић 
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Пласман на такмичењима: 

   

  5. разред 6. разред 7. разред 8. разред  

Српски језик и 

књижевност 

школско 1.место 1.место 1.место 1.место  

општинско 2.место  2.место 2.место 

окружно   2.место 3.место 

Биологија школско   1.место   

општинско 1.место 

окружно 2.место 

Хемија школско   1.место   

општинско 2.место 

 

 

Ученица је учествовала у бројним културно уметничким приредбама и представама поводом 

празника и важних дана на нивоу школе и општине о чему сведоче фотографије и панои . Красе  

изузетне другарске врлине и истиче се као добар пример вршњачких позитивних односа. Уписала 

је Ваљевску гимназију, природно математички смер. 

 

 

РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ 

 

У школског 2016/2017. години 15 ученика уписано је и завршило је 8.разред. Сви ученици 

полагали су завршни испит у јунском испитном року. Пробни завршни испит организован је 7. и 

8. априла 2017. године и то по следећем распореду: тест из математике 7.4.2017. годфине са 

почетком у 12 часова, тест из српског језика 8.4.2017. са почетком у 9 часова и комбиновани тест 

8.4.2017. године са почетком у 11.30 часова. Сви ученици приступили су полагању пробног 

завршног испита.  

Завршни испит реализован је 14,15, и 16. јуна 2017. године са почетком у 9 часова. 

Завршни испит реализован је у потпуности пратећи упутство МПНТР. Један ученик полагао је 

измењени тест из математике и српског језика, јер је наставу током школовања похађао по ИОП-

у 2. Ученик је уписан у прву жељу по препоруци Здравствене комисије, а на основу одлуке 

Окружне уписне комисије. Сви ученици уписани су у средњу школу у првом уписном року.  

 

На основу увида у резултете од претходне школске године можемо уочити да су ученици 

наше школе ове године урадили значајно боље тест из српског језика и комбиновани тест, а 

значајно лошије тест из математике у односу претходну генерацију. Детаљна анализа о 

постигнућу ученика на завршном испиту биће урађена када буду доступни подаци Завода за 

вредновање квалитета образовања и васпитања. 

 
 

 Просечан број бодова на 

нивоу школе у шк 2016/2017. 

Просечан број бодова на 

нивоу школе у шк 2015/2016. 

Српски језик 7,08 4,28 

Математика 5,28 6,30 

Комбиновани тести 7,45 7,04 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАВРШНОГ ИСПИТА-ОДНОС ПРИПРЕМЕ И РЕЗУЛТАТА 

 
Припремна настава за спреовођење завршног испита спроводила се у оба одељења 8. 

Разреда – 8-1 у Бранковини и 8-2 у ИО гола Глава. Припремна настава почела је у току другог 

полугодшта и наставила се након распуштања ученика осмог разреда Резултати показују да су 

ученици најбоље урадили комбиновани тест, затим тест из српског језика, а најлошије тест из 

математика. Сви ученици који су полагали завршни исиит у јунском року, уписали су се у првом 

уписном кругу што представља велики успех. 

 

РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА 

У току школске године наши ученици су учествовали на такмичењима из срског језика, 

математике, хемије, историје, географије, биологије и ТИО,. Најбољи резултати су постигнути 

на такмичењима из ТИО и из српског језика где су наши ученици стигли до републичког нивоа 

такмичења. Из осталих предмета ученици су учествовали на општинском и окружном нивоу.  

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

Предметни наставник: Александра Радовановић 
 

 Општинско такмичење из српског језика одржано је 18.3.2017. године у ОШ ,,Десанка 

Максимовић” у Ваљеву. На такмичење су ишле Јелена Вићентијевић и Софија Ковачевић, 

ученице петог разреда матичне школе, и Ана Јовановић, ученица седмог разреда матичне школе. 

Ана Јовановић је освојила 11 поена, а Софија Ковачевић – 15 поена од могућих 20. За пласман 

На Окружно такмичење било је потребно 16 поена. Јелена Вићентијевић је имала 16 поена и 

освојила је 3. место на овом нивоу такмичења. 

 Окружно такмичење из српског језика одржано је 9.4.2017. године у ОШ ,,Десанка 

Максимовић” у Ваљеву. Јелена Вићентијевић је имала 19 поена и освојила је прво место. Ово је 

највиши ниво такмичења за Јеленин узраст. 

 

Предметни наставник: Биљана Зарић  

 

Ове школске године на такмичење из српског језика ишле су три ученице из ИО ОШ 

„Прота Матеја Ненадовић“ у Голој Глави. То су: ученице 6.разреда Ивана Марјановић и Сања 

Миливојевић  и  ученица 8. Разреда Андријана Станковић. 

На Општинском такмичењу, одржаном 18.3.2017.год. у ОШ „Десанка Максимовић“ у 

Ваљеву, Ивана је имала 13 од могућих 20 поена,а Сања 12 од могућих 20. 

На Окружном такмичењу, одржаном 9.4.2017.године у ОШ „Десанка Максимовић“ у 

Ваљеву, ученица 8.разреда Андријана Станковић заузела је 2. место са укупно 18 поена од 

могућих 20. Тиме је изборила учешће на Републичком такмичењу у Тршићу које је одржано 

28.5.2017. и ту је имала 11 од максималних 20 поена. 

 
МАТЕМАТИКА 

 

Школско такмичење из математике одржано је 26.1.2017. године. На Општинско 

такмичење су се пласирале три ученице петог разреда из Бранковине: Силвија Симић, Јелена 

Вићентијевић и Софија Ковачевић, као и један ученик седмог разреда Марко Ковачевић. 
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Општинско такмичење је одржано 25.2.2017. године у ОШ „Владика Николај 

Велимировић“ Ваљево. Пласман на Окружно такмичење остварила је ученица петог разреда 

Јелена Вићентијевић. 

Окружно такмичење одржано је 25.3.2017.године у ОШ „Милован Глишић“ Ваљево и 

ученица петог разреда Јелена Вићентијевић остварила је солидан резултат. 

Међународно такмичење из математике „Кенгур без граница 2017“ одржано је 16.3.2017. 

године са почетком у 10.00 часова. У нашој школи је на такмичење изашло 78 ученика што је и 

више него добар одзив. Једна ученица другог разреда из Голе Главе добила је похвалу. 

 

ХЕМИЈА 

 

У раду су детектоване две надарене ученице осмог разреда у издвојеном одељењу из Голе 

Главе: Ана Панић и Андријана Станковић. Обе су се такмичиле на општинском такмичењу, али 

нису имале пролаз за виши ранг такмичења. Одржано је 12 часова додатне наставе из хемије. 

 

ИСТОРИЈА 

 

Школу је на општинском такмичењу из историје представљало више ученика, а наставник 

Дејан В.Поповић водио је следеће ђаке: 

 Бранковина 5 разред Милинковић Стахиња 

 ИО Гола Глава 7 разред - Врховац Сузана 

Ученици нису успели да се пласирају на окружно такмичење, постигнувши осредње резултате. 

Са поменутим ученицима одржан је већи број часова додатне наставе. Разлоге због чега су 

постигнути овакви средњи резултати можда треба тражити у чињеници да је наставник у то време 

радио у више школа, па временски није могао више да сарађује са њима. 

 

ГЕОГРАФИЈА 

 

Предметни наставник:   Гордана Крсмановић 

 

На општинско такмичење из географије  пласирали су се ученици VIII|1 . разреда : 

1. Ненад Мирковић 

2. Иван радојевић 

3. Живота Пакић 

  

и ученик VII1разреда  

       1. Предраг Симић 

 

Ученици 8. разреда нису постигли запажене резултате, а ученик седмог разреда, Предраг Симић 

се пласирао на окружно такмчење где је освојио треће место.  

 

 

БИОЛОГИЈА 

 

Предметни наставник:  Мирјана Шијачић 

 

Ученици су се припремали за такмичење из биологије од новембра месеца 2016. године кроз 

часове додатне наставе динамиком коју је одређивала потреба ученика и распоред часова. 

Узимајући у обзир да се настава у вишим разредима одвија у матичној школи у Бранковини  и 

издвојеној јединици у Голој Глави, школско такмичење је одржано 28.03.2017. године.  

 

Резултати за сваки разред  су приказани табеларно. 
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редни 

број 

разред име и презиме број поена пласман 

(место) 

датум 

одржавања 

1. V-1 Софија Ковачевић 96 I 28.02.2017. 

2. V-1 Страхиња Милинковић 92 I 28.02.2017. 

3. V-1 Јелена Вићентијевић 90 I 28.02.2017. 

4. VII-1 Марко Ковачевић 92 I 28.02.2017. 

5. VI-2 Ивана Марјановић 98 I 28.02.2017. 

6. VIII-2 Андријана Станковић 99 I 28.02.2017. 

7. VIII-2 Ана Панић 92 I 28.02.2017. 

8. VIII-2 Ангелина Митровић 91 I 28.02.2017. 

 

Сви ученици, учесници школског такмичења, стекли су услов да учествују на општинском 

такмичењу из биологије. 

 

Општинско такмичење из биологије је реализовано 5.03.2017. године у ОШ „Сестре Илић“ 

у Ваљеву. Ученици су остварили следеће резултате: 

 

редни 

број 

разред име и презиме број поена пласман 

(место) 

датум 

одржавања 

1. V-1 Софија Ковачевић 89 II 5.03.2017. 

2. V-1 Страхиња Милинковић 80 III 5.03.2017. 

3. V-1 Јелена Вићентијевић 81 II 5.03.2017. 

4. VII-1 Марко Ковачевић 65 / 5.03.2017. 

5. VI-2 Ивана Марјановић 95 I 5.03.2017. 

6. VIII-2 Андријана Станковић 74 III 5.03.2017. 
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7. VIII-2 Ана Панић 76 III 5.03.2017. 

8. VIII-2 Ангелина Митровић 65 / 5.03.2017. 

 

На основу освојених поена и у складу са правилником о реализацији такмичења, на окружно 

такмичење пласирали су се следећи ученици: 

1. Ивана Маријановић 

2. Софија Ковачевић 

 

Окружно такмичење из биологије одржано је 22.04.2017. године, у ОШ „Сестре Илић“ у Ваљеву 

и ученице су оствариле следеће резултате: 

1. Ивана Марјановић је освојила 1.место са 95 поена и била је најбоља на такмичењу од свих 

учесника. 

2. Софија Ковачевић  је имала 66 поена и била је без пласмана. 

 
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ  

 
Предметни наставници: Биљана Арсенић и Весна Бранковић 

Школско такмичење,  3.3.2017. Бранковина 

-Аутомоделарство 

Јелена Вићентијевић 5-1     .........1 место 

Ивана Марјановић,  6/2       ........ 2.место 

-Бродомоделарство 

Марко Миливојевић, 8/2        .......1.место 

Софија Ковачевић 5-1   ........1 место 

Сања Миливојевић, 6/2          ........2.место 

-Авиомоделарство 

Немања Ралетић ,   7/1          .........1..место 

-Ракетно моделарство 

Николина Милинковић, 71    .. ......1.место 

Општинско такмичење, 12.3.2017. Ваљево 

-Аутомоделарство 

Ивана Марјановић,  6/2           ........ 2.место 

Јелена Вићентијевић 5-1     .........3 место 

-Бродомоделарство 

Сања Миливојевић, 6/2             ........3.место 

Софија Ковачевић 5-1   ........1 место 

-Авиомоделарство 

Немања Ралетић ,   7/1              .........3.место 

Окружно такмичење, 26.3.2017. Ваљево 

-Авиомоделарство 

Немања Ралетић, 7/1                ..........3.место 

-Аутомоделарство 

Јелена Вићентијевић 5-1     .........1 место 

-Бродомоделарство 

Софија Ковачевић 5-1   ........1 место 

Републичко такмичење, 6. И 7. Мај 2017. Земун 

-Аутомоделарство 

Јелена Вићентијевић 5-1     .........учешће 
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-Авиомоделарство 

Немања Ралетић, 7/1    .......... учешће        

-Аутомоделарство 

Јелена Вићентијевић 5-1     ......... учешће        

-Бродомоделарство 

Софија Ковачевић 5-1   ........ учешће        

  

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ  
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РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ПО КАЛЕНДАРУ У ТОКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 

1. Почетак школске године     1. септембар 2016. год. 

2. Први квалификациони период- тромесечје  9. новембар 2016. год. 

3. Прослава дана Светог Саве     27. јануар 2017. год. 

4. Завршетак првог полугодишта    26. јануар 2017. год. 

5. Почетак другог полугодишта    13. фебруар  2017. год. 

6. Трећи класификациони период -тромесечје  3. април 2017. год. 

7. Пролећни школски распуст              13 - 17. април 2017. год. 

8. Завршетак школске године за ученике   

 осмог разреда      30. мај 2017. год. 

9. Припремна настава за ученике осмих разреда  1 -  13. јуна 2017.год. 

10. Завршетак наставне године     13. јун 2017. год. 

11. Реализован завршни испит     14, 15, 16. јун 2017. год 

12.Реализовани разредни испити    17 -  26. јуна 2017. год 

13.Саопштење успеха и родитељски састанци  28. јун 2017. год.  

14. Припремна настава за полагање поправних испита 14 - 19. августа 2017.год 

15. Реализација поправних испита 21 - 25. августа   2017.год 

16. Завршетак школске године     31. август 2017. год  

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ФОНДА ЧАСОВА ОБАВЕЗНЕ, ДОДАТНЕ 

И ДОПУНСКЕ  НАСТАВЕ 

 

У току школске 2016/2017. године настава је реализована према школском 

календару. није било одступања, часови обавезне и изборне наставе реализовани су са 

одступањима у дозвољеним оквирима (највише 1 час по полугодишту). Евиденција о 

реализацији наставе вођена је редовно. Часови додатне и допунске наставе у првом 

циклусу у потпуности су реализовани. У другом циклусу часови додатне и допунске 

наставе реализовани су у складу са распоредом часова ученика, поштујући време превоза 

ученика.  
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ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И 

САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

 

 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 
 

Током ове школске године одржано је 9 седница Наставничког већа. Наставничко веће 

је анализирало успех и дисциплину ученика на сва четири класификациона периода. 

Наставничко веће усвојило је планове рада стручних већа и именовање чланова стручних 

већа, стручних актива и тимова,као и  вође секција. Теме које су дискутоване су:  

 

 Разматрање Годишњег извештаја о раду школе  за шк. 2015/16. 

 Разматрање Годишњег извештаја о раду директора за шк. 2015/16. 

 Разматрање Годишњег плана рада школе за шк. 2016/17. 

 Предлагање расподеле послова наставника у оквиру 40-часовне радне недеље 

 Подела предмета на наставнике 

 Одређивање одељенског старешинства и руководилаца стручних Већа 

 Верификација ИОП-а 

 Одлучивање о начину планирања рада и припремања за рад 

 Праћење сталног стручног усавршавања наставника и стручних сарадника у 

циљу унапређивања образовно-васпитног процеса 

 Анализирање рада наставника и предлагање мера за усклађивање њиховог рада 

и унапређивање рада у целини 

 Разматрање васпитне проблематике и активности усмерених на усклађивање 

међусобних односа ученика, ученика и наставника, родитеља и ученика и 

наставника и родитеља 

 Праћење безбедности у школи 

 Анализа школског успеха и анализа реализације наставног плана и програма 

током  шк. 2016/17. и изрицање васпитних и васпитно-дисциплинских мера, 

предузимање мера за побољшање дисциплине.  

 Организовање прослава (Светог Саве, Дана школе, Осмог марта, пријем првака, 

Дан малине) 

 Разматрање Полугодишњег извештаја о раду школе  за прво полугодиште  

 шк. 2016/17. 

 Разматрање Полугодишњег извештаја о раду директора за прво полугодиште 

шк. 2016/17. 

 Усвајање анекса Документа о вредновању сталног стручног усавршавања  

 Извештај о самовредновању за свих 7 свреднованих области 

 Планирање припремне наставе за полагање завршног испита 

 Усвајање извештаја о реализацији екскурзија 

 Избор ђака генерације 

 Формирање комисије за разредне испите за млађе разреде 

 Формирање комисија за разредне испите за старије разреде 

 Формирање комисија за поправне испите 

 Завршни испит 2016/17. г.  
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ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА 
 

У току школске 2016/17. године Одељенско веће за млађе разреде одржано је 9 

пута, а за старије разреде 7 пута. Теме о којима се дискутовало су: 

 Утврђивање годишњих планова рада редовне, допунске и додатне наставе, 

слободних активности и других облика рада; 

 Организација наставе и дежурства 

 Распоред часова за школску 2016/17. годину за матичну школу и издвојена 

одељења 

 Разматрање остваривања циљева и задатака образовно-васпитног рада у 

настави, друштвеним и слободним активностима и предлагање мера за 

унапређивање, јединственост и усклађеност у раду свих учесника образовно-

васпитног процеса; 

 Анализа успеха и дисциплине ученика током  шк. 2016/17. 

 Реализација Наставног плана и програма 

 Утврђивање оцена на предлог наставника за све наставне предмете, оцена из 

владања и општег успеха ученика уз улагање напора да се сваки ученик сагледа 

свестрано и недељиво од породичних, друштвених и осталих услова живота и 

рада; 

 Изрицање васпитних и васпитно-дисцилинских мера ученицима; 

 Подношење предлога Наставничком већу за извођење екскурзија, посета и 

наставе у природи; 

 Праћење реализације ИОП-а 

 Обављање и других послова у циљу унапређивања образовно-васпитног рада у 

одељењу 

 

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 
 

Педагошки колегијум се састајао 9 пута у току школске године. На колегијму су 

присуствовали наставници разредне и предметне наставе, психолог и диртектор школе. 

На састанцима се расправљало о тренутним проблемима у школи, начинима за 

унапређење успеха и дисциплине ученика. Договаране су хуманитарне акције за помоћ 

ученицима лошијег социо-економског статуса. Договорено је континуирано праћење 

индивидуалних образовних планова ученика чија евалуација је вршена два пута у току 

школске године. Такође су усвојени индивидуални планови рада за ученике првог 

разреда. Дискутовано је о реализованим завршним, поправним и разредним испитима.  

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ 

НАСТАВЕ 

 

У току школске 2016/17. године Стручно веће наставника разредне наставе одржало је 

8 састанака и то:  

1.    29 . 08. 2016. године 

– Избор председника Стручног већа (Гордана Аџић) и записничара (Стојановић 

Горан). 

– Договор о „доради“ Глобалних планова тако што се додају и стандарди постигнућа 

ученика.  

– Предложене релације за извођење једнодневне екскурзије 



Извештај о раду  за школску 2016/2017. 

 23 

2.   9.  11. 2016. године 
– Крај првог тромесечја (анализиран успех, владање, изостанци, напредовање 

ученика по ИОП-у, реализација Школског програма); 

 

3.   26. 1. 2017. године  
– Крај првог полугодишта (анализиран успех, владање, изостанци, напредовање 

ученика по ИОП-у, реализација Школског програма); 

– Договор о прослави школске славе Св. Саве. 

 

4.   2. 3. 2017. године 

– Андријана Ранисављевић учитељ из продуженог боравка представила пројекат 

Министарства просвете „Покренимо нашу децу“; 

– Договор о набавци уџбеника за следећу школску годину. 

 

5.   3.  4. 2017. године 

 Анализа успеха, владања и изостанака на крају 3. тромесечја; 

 Реализација екскурзије школске 2016/17. године.  

 

6.    5.  6. 2017. године 

 Договор о изради новог Школског програма; 

 Одређивање термина за полагање разредног испита за ученике који имају велики 

број изостанака као и формирање комисије за полагање. 

 

7.   26. 6. 2017. године 

 Извештај о полагању разредног испита, успех, владање, изстанци на крају школске 

године. Анализирао се напредак ученика по ИОП-у и оствареност циљева 

екскурзије е; 

 

8.   14. 8. 2017. године 

 Процена ефикасности рада Стручног већа наставника разредне наставе. 

 

Састанцима су присуствовали директор школе или психолог, наставник енглеског језика, 

учитељи матичне школе као и из издвојених одељења. Детаљи у вези свега наведеног, 

налазе се у свесци Записника, а Записник је уредно водио колега Стојановић Горан. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА 

 

1.  На предлог набавке предметних наставника допремљени потребни материјали. 

2.  Настава изведена на основу предложених глобалних и оперативних планова. 

3.  У октобру је одржан Огледни час из биологије у трајању једног школског часа у 

одељењу петог разреда на тему „Ћелија“.Носиоц активности наставница 

биологије Мирјана Шијачић. 

У току првог полугодишта наставници су похађали следеће семинаре: 

-„Где је нестала одговорност?“ похађала наставница хемије Маријана Митровић 

-„Чувајући природу чувамо себе-еколошко васпитање деце“ похађале наставнице 

математике и биологије Гордана Радојичић и Мирјана Шијачић 

-„Ефикасно дисциплиновање –приступи и технике“ похађала наставница 

биологије Мирјана Шијачић 
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-„Школски електронски часопис у служби креативности ученика“ похађала 

наставница ТИО Биљана Арсенић 

4.  Наставу по ИОП-у 2   из математике похађали су по један ученик  петог,седмог и 

осмог разреда а по ИОП-у 1 из математике и физике  један ученик шестог разреда 

и један ученик осмог разреда.На праћењу је био један ученик седмог разреда и за 

њега је урађен такође план подршке из математике ,физике и хемије. 

Ученици су савладали основне циљеве предвиђене посебним планом и 

програмом. 

5.  Реализација секцијског садржаја предвиђеног годишњим планом и програмом  је 

у току. То су еколошка секција,саобраћајна секција и техничко-информатичка 

секција. 

6.  Школско такмичење из математике је одржано у јануару и на општинско 

такмичење су се пласирала три ученице пето разреда и један ученик седмог 

разреда.Сви похађају матичну школу у Бранковини. С обзиром  да је општинско 

такмичење у фебруару, одмах на почетку другог полугодишта, додатна настава ће 

се реализивати у току распуста. 

Остала школска такмичења су у фебруару, тако да се додатна настава редовно 

изводи из биологиј еи ТИО. 

7.   На крају првог полугодишта број недовољних оцена по предметима је: 

-математика 11 недовољних оцена 

-физика 5 недовољнух  оцена 

-хемија 3 недовољне оцене 

-биологија 3 недовољне оцене 

Договорено је да се појача допунска настава и интезивира диференцирана настава 

иако се она у већини предмета актива природних наука већ увелико одвија. 

8.  Што се тиче школски такмичења претходно је већ речено да се одржало школско 

такмичење из математике,а остала школска такмичења педвиђена су да се одрже 

у месецу фебруар по повратку са распуста. 

9.  Семинари и огледни час су написани у тачки 3 извештаја. 

У току првог полугодишта остварене су следеће посете: 

-Посета Сајму књига у Београду 27.10.2016.године са наставницом ТИО Весном 

Бранковић 

-Посета Фестивалу наука у Београду у децембру 2016 године са наставницом ТИО 

Весном Бранковић 

У току првог полугодишта одржана су и предавања на теме: 

-„Пубертет и одрастање“ у сарадњи са Домом здравља 

-„Дијабетес-шецерна болест“ предавач наставница биологије Мирјана Шијачић 

-„Насиље на интернету“ предавач Владимир Арсић 

У новембру месецу Екстерна инспекција Министарства просвете и културе била 

је у нашој школи. 

Присуствовали су часовима биологије,ТИО,математике и били више него 

задовољни. 

10.  У другом полугодшту наставници су похађали следеће семинари: 

-„До функционалног знања применом метода и техника у интерактивној настави“ 

похађали сви чланови стручног већа природних наука 

-„Не можеш сам!-Како изградити унутрашњу и спљашњу подршку наставнику и 

ученику који има проблем“ похађала наставница хемије Маријана Митровић  

-„Битка за знање-кодиграње“ похађала наставница ТИО  Биљана Арсенић 

Наставници и презентовали семинаре осталим члановима актива. При томе су 

извршене и презентације семинара из првог полугодишта. 
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Одржана су и два огледна часа из биологије на теме: 

-„Однос човека према сопственом здрављу“ у седмом разреду 

-„Прављење збирке плодова и семена“ у петом разреду 

Носиоц активности на оба часа наставница бологије Мирјана Шијачић. 

Наставница ТИО  Биљана Арсенић вршила је обуку наставника и ученика за 

коришћење дигиталне учионице.24 марта . 2017.  Обука за коришћење mBot 

робота у ОШ Нада Пурић у Ваљеву. Учествовале су и Арсенић Биљана и 

Бранковић Весна.Интерсовање ученика је велико тако да постоји могућност да се 

на почетку школске 2017/2018.године оформи и секција „Роботика“. 

11. На крају трећег тромесечја број недовољних оцена је незнатно повећан и поред 

појачане допунске наставе.Ученици још увек нису свесни да се крај школске 

године приближава. 

12. Часови допунске наставе  који су одржани по предметима: 

-математика  31 час у одељењима V,VI,VII,VIII  разреда (наставница Гордана 

Радојичић) 

-биологија 3 часа у одељењу  VI разреда (наставница Мирјана Шијачић) 

-физика 19 часова у одељењу  VII (наставник Дамјан Лазић) 

Часови додатне наставе који су одржани по предметима : 

-математика  51 час у одељењима V и VII разреда (наставница Гордана Радојичић) 

-биолгија 15  часова у одељењима V и VII разреда   (наставница Мирјана Шијачић) 

Часови припремне  наставе за пријемни  који су одржани у VIII разреду  по 

предметима : 

-математика 20 часова (наставница Гордана Радојичић) 

                                  20 часова (наставник Иван Бабић) 

-биологија 8 часова (наставница Мирјана Шијачић) 

-хемија 26 часова (наставница Маријана Митровић) 

-физика 8 часова (наставник Дамјан Лазић) 

Одржани су и часови следећих секција: 

-еколошко биолошка 7 часова у осмом разреду(наставница Мирјана Шијачић) 

-саобраћајна 20 часова у петом и шестом разреду(наставница Биљана Арсенић) 

-информатичка 10 часова у седмом и осмом разреду(наставница Весна Бранковић) 

13. Као и досад и ове године смо имали такмичаре. 

-Математика  

Ученица петог разред а Јелена Вићентијевић се пласирала на окружно такмичење. 

Популаризација наставе математике допринела је великом одазиву деце на 

међународном такмичењу „Кенгур“.Ј една ученица другог разреда је похваљена. 

-Биологија  

Ученица шестог разреда Ивана Марјановић је освојила прво место и на 

општинском и на окружном такмичењу. 

Ученица петог разреда Софија Ковачевић је остварила пласман на окружно 

такмичење. 

-ТИО 

И ове године постигнути су веома запажени резултати са такмичења из Техничког 

и информатичког образовања. Три ученика су учествовала на републичком 

такмичењу које је одржано 6 и 7 маја у Земуну. Ученица Софија Ковачевић V1 

учествовала је у дисциплини бродомоделарство са освојеним првим местом на 

окружном такмичењу. Ученица Вићентијевић Јелена V1 је учествовала у 

дисциплини аутомоделарство са освојеним првим местом на окружном 

такмичењу и ученик Немања Ралетић VII1 је учествовао у дисциплини 
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авиомоделарство на републичком такмичењу са освојеним трећим местом на 

окружном такмичењу. 

27.4.2017. се одржала Републичка смотра у аутомоделарству у ОШ “Рајко 

Михаиловић” Бањани ИО Врело на којој су учествовали и ученици наше школе 

Јелена Вићентијевић V1, Данијела Вићентијевић VII1 и Живота Пакић VIII1 и 

наставнице Весна Бранковић и Биљана Арсенић 

-Саобраћајна секција 

Ове године ученици су учествовали на школском такмичењу “Шта знаш о 

саобраћају”. Због неисправности бицикла већине ученика и немогућности 

транспорта бицикла до Ваљева на општинско такмичење нису ишли.  

Школско такмичење:  

дечаци                                                                      девојчице  
1. место Ненад Симић - 6-1                                   1.  место Ивана Дамњановић 5-1 

2. место Лазар Васић 6-1                                       2.  место Јелена Вићентијевић 5-1 

3. место Никола Урошевић 5-1                             3.  место Александра Лукић 6-1 

14. На крају другог полугодишта два ученика шестог разреда и један ученик седмог 

разреда су полагали разредни испит из математике због великог броја оправданих 

изостанака и положили.На поправни испит из математике у августу упућује се два 

ученика петог тазреда и један ученик седмог разреда.НА поправни испит у 

августу из физике упућује се пет ученика семог разреда.Успех осталих ученика је 

задовољавајући. 

Што се тиче пробног пријемног за завршни испит изостали су очекивани 

резултати.Ученици осмог разреда су после пробног пријемног напокон схватили 

да се морају уозбиљити и више учити и радити. 

15. На завршни испит у јунском року изашло је свих петнаест ученика осмог 

разреда.Сви су положили.  Дванаест ученика је уписало прве жеље са листе,двоје 

друге жеље ,а један ученик није желео да иде на даље школовање. 

16. Припрема за поравни испит је одржана у периоду од 14.8. до 18.8.2017.године и 

одржано је: 

-математика 10 часова припреме у петом разреду и 10 часова припреме у седмом 

разреду(наставница Гордана Радојичић) 

-физика  10 часова припреме у седмом разреду 

Писмени део испита из математике одржан је 22 августа, а усмени 24 августа.Сви 

су положили. 

Испит из физике одржан је 25 августа и такође је успешно реалозован. 

                                                   

 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ДРУШТВЕНИХ НАУКА 

 

Наставници чланови стручног већа наставнока друштвених наука договорили су 

да у шк. 2016-2017. Години пишу извештаје о раду на нивоу предмета. У наставку се 

налазе појединачни извештаји за област предмета  

 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

 

Предметни наставник: Александра Радовановић 

Предмети: српски језик и грађанско васпитање 
 

 У току школске 2016/2017. године предавала сам српски језик одељењима V1, 

VI1, VII1 и  VIII1. Одељенски сам старешина одељењу VI1. Планирани број часова у 
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петом разреду је 180, у шестом и седмом – 144, а у осмом разреду – 136. Одржан је 

планирани број часова. Сви разреди користе ,,Логосове” уџбенике. 

 У одељењу V1 закључено је 15 позитивних и 4 недовољне оцене. Недевољне 

оцене имају: Виктор Павловић, Сања Павловић, Никола Нешковић и Анђела Станојевић. 

Радна атмосфера у одељењу је углавном веома добра, мада су оцене и уложени труд били 

нешто слабији у другом, него у првом полугодишту. Ученици су се добро и брзо 

прилагодили предметној настави. На Општинско такмичење из српског језика ишле су 

Софија Ковачевић и Јелена Вићентијевић. Такмичење је одржано 18. марта у ОШ 

,,Десанка Максимовић” у Ваљеву. Софији Ковачевић је недостајао један бод да би се 

такмичила на окружном нивоу, а Јелена Вићентијевић је освојила 3. место. Она је 

учествовала на Окружном такмичењу 9. априла у истој школи. Освојила је прво место. 

Ово је највиши ранг такмичења за Јеленин узраст. Ове две ученице су, као награду за 

уложени труд и постигнуте резултате, добиле специјалне дипломе за српски језик. Осим 

ове две ученице, у раду се истицао  и Никола Урошевић. Осморо ученика овог одељења 

узело је учешће у раду рецитаторске секције. Наставу по ИОП-у 2 пратиједан ученик. 

Извештај о напредовању ученика предат је психологу школе. 

 У одељењу  VI1 све закључене оцене су позитивне (13). Очигледан је напредак у 

односу на претходну школску годину, али резултати рада ученика и даље нису 

задовољавајући. Разредни испит из српског језика 20. и 22. јуна полагао је Жељко 

Ђорђевић и добио оцену довољан (2). Наставу по ИОП-у 1 пратиједан ученик, а 

припремљена је документација потребна да ученик наредне школске године прати 

наставу по ИОП-у 2. Извештај предметног наставника о напредовању ученика и извештај 

одељенског старешине предати су психологу школе. 

 У одељењу  VII1 закључене су 22 позитивне и 3 недовољне оцене. Недовољне 

оцене имају: Дејан Ђуричић, Денис Павловић и Ивана Павловић. Због великог броја 

изостанака, разредни испит из српског језика 20. и 22. јуна полагали су: Немања Перић, 

који је добио оцену врлодобар (4); Драган Ђорђевић, који је добио оцену довољан (2); 

Денис Павловић, који је на разредном испиту добио недовољну оцену. На Општинском 

такмичењу из српског језика учествовала је Ана Јовановић, али се није пласирала на 

окружни ниво такмичења. Наставу по ИОП-у 2 похађаједан ученик, а извештај о његовом 

напредовању предат је психологу школе. Четворица ученика су у току ове школске 

године били чланови рецитаторске секције.  

 У одељењу  VIII1 све закључене оцене су позитивне (7). Наставу по ИОП-у 1 

пратила јеједна ученица. Наставу по ИОП-у 2 пратио је један ученик, а за њега је 

припреман посебан тест из српског језика на Завршном испиту. 

 У току школске године одежавани су допунски и додатни часови, али није одржан 

планирани број због распореда часова и временске ограничености због превоза ученика. 

У петом разреду одржано је 6 часова допунске и 17 часова додатне наставе. У шестом 

разреду одржано је  5 часова допунске наставе. У седмом разреду одржано је по 9 часова 

допунске и додатне наставе.  У осмом разреду одржана су по 4 часа допунске и додатне 

наставе и 20 часова припремне наставе. 

 Чланови рецитаторске секције у овој школској години били су ученици петог 

(Софија Ковачевић, Никола Урошевић, Јелена Вићентијевић, Марија Ђурђевић, Силвија 

Симић, Страхиња Милинковић, Јована Јеротић и Иван Крстивојевић) и седмог разреда 

(Марко Ковачевић, Немања Ралетић, Предраг Симић и Филип Илић). Они су учествовали 

у припреми програма за Дан школе и Дан Светога Саве. Софија Ковачевић је рецитовала 

песму Десанке Максимовић у склопу манифестације Десанкини мајски разговори. 
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Часове грађанског васпитања у току ове школске године похађао је двадесет и 

један ученик: Виктор Павловић, Сања Павловић, Магдалена Павловић, Ванеса Ђорђевић, 

Силвија Симић (ученици петог разреда); Жељко Ђорђевић, Дејан Павловић, Кристина 

Митровић, Лидија Симић, Стефан Павловић, Дајана Ристић (ученици шестог разреда); 

Драган Ђорђевић, Борис Павловић, Денис Павловић, Ивана Павловић, Кристина 

Павловић, Лидија Павловић, Немања Павловић, Стефан Павловић, Милица Стоисич 

(ученици седмог разреда) и Клаудија Ђорђевић, ученица осмог разреда. Сви планирани 

садржаји су остварени, а већина ученика је на часовима показала интересовање за 

различите теме којима смо се бавили. Израђивали су паное, доносили потребан материјал 

за часове, на време су извршавали истраживачке задатке, активно учествовали у 

разговорима. 

  

ПРЕДМЕТ: Српски језик 

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК: Биљана Зарић 

 

На месту наставника српског језика  у ИО ОШ „Прота Матеја Ненадовић“ у Голој 

Глави почела сам  са радом 9.3.2017. године. Предајем одељењима 5-2, 6-2, 7-2 и 8-2. 

Одељенски сам старешина одељењу 5-2. 

Планирани часови су реализовани и то: у 5.раз. 180 часова, у 6. и 7. по 144 часа и 

у 8. разреду укупно 136 часова. Сви ученици користе Логосове убенике. 

Сви ученици у петом разреду имају позитивне оцене. Одличну оцену има један 

ученик: Немања Ђуричић, врлодобре оцене има троје ученика: Милена Јакић,Урош 

Матић и Анђела Грујичић, оцену 3 имају два ученика: Слађана Милићевић и Милица 

Марковић, а оцену 2 Иван Бошковић и Владимир Ђуричић. Ученици су пажљиви на часу, 

али се не труде довољно, нарочито заостају у континуираном  учењу код куће, слабије 

раде домаће задатке. Допунску наставу из овог разреда похађало је троје ученика: Иван 

Бошковић, Владимир Ђуричић и Слађана Милићевић. Додатну  наставу похађао је 

Немања Ђуричић, који на часовима показује солидно знање и заинтересованост за овај 

предмет. Такође, он радо учествује у културним активностима. У оквиру ове школске 

године укупно је одржано 18 часова додатне и 21 час допунске наставе.Просечна оцена 

на крају 2.полугодишта је 3,25. 

Ученице 6. разреда постижу задовољавајуће резултате, часови се реализују уз 

максималну посвећеност и залагање ученица. Оцену 5 имају две ученице: Ивана 

Марјановић и Сања Миливојевић, док Маја Милићевић има оцену 3. Сања и Ивана су 

учествовале на Општинском такмичењу 18.3.2017. које је организовала ОШ „Десанка 

Максимовић“. Ивана је имала 13, а Сања 12 поена од могућих 20. За пролазност је било 

неопходно 16 поена. Реализовано је 15 часова допунске и 18 часова додатне наставе. 

Ивана је члан рецитаторске и литерарне секције. Просечна оцена је 4,33. 

У седмом разреду, од укупно петоро ученика, троје континуирано ради током целе 

школске године (Сузана Врховац, Ивана Савић и Слађана Софронић), док двојица 

ученика остварују слабије резултате (Небојша Јакић и Александар Ђуричић). Сузана има 

оцену 5,Слађана и Ивана оцену 4, а Небојша и Александар оцену 2. Одржано је 15 часова 

допунске наставе коју су похађали Небојша и Александар. Небојша и Сузана учествују у 

културним активностима. 

Ученици осмог разреда су остварили исти успех као у првом полугодишту. Са 

оценом 5 било је троје ученика: Ана Панић, Ангелина Митровић и Андријана Станковић, 

са оценом 4 троје: Марина Матић, Бојана Матић и Марко Милићевић, оцену 3 имала су 

двојица ученика: Милан Станковић и Станоје Јакић. Андријана Станковић је са 18 поена 

од укупно 20  заузела 2. место на Окружном такмичењу из српског језика одржаном 

9.4.2017. у ОШ „Десанка Максимовић“ у Ваљеву.Тиме је изборила учешће на 
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Републичком такмичењу које је одржано у Тршићу 28.5.2017,где је имала 11 од укупно 

20 поена.У овом разреду одржано је по 20 часова додатне и припремне наставе  и 12 

часова допунске наставе.Додатну наставу су имале Ангелина, Ана и Андријана, а 

допунску Милан и Станоје. Ангелина и Андријана су чланови драмске секције. Оне су 

учествовали у програмима за Дан школе и Дан Светог Саве. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ИСТОРИЈЕ 

 

Школске 2016/2017. године наставник Дејан В.Поповић предавао је наставни 

предмет историју у 5 и 6 разреду у матичној школи ОШ „Прота Матеја Ненадовић“ у 

Бранковини и у 5, 6,7 и 8 разреду ИО школе у Голој Глави. За успешну обраду наставних 

јединица наставник је морао максимално да ангажује ученике мисаоно и комуникативно, 

што је најчешћи случај био у млађим разредима. Да би ученици имали већу мотивисаност 

у раду на часу, коришћена су аудиовизуелна средства (компјутер, видео пројектор), 

помоћна литература са већим бројем фотографија (нпр. У лекцијама везаним за уметност 

средњевековне Србије, средњевековне Европе, византијска и исламска уметност, доба 

хуманизма и ренесансе, Првог и Другог српског устанка, Првог и Другог светског рата 

итд.), читање историјских карата и извора. У циљу веће мотивисаности за наставу 

историје ученици су користили технику учења у пару, а у читању литературе учени су да 

издвајају битно од небитног у тексту, да објашњавају графиконе и наставне слике, да 

користе у раду историјску и географску карту. Циљ учења био је да ученици постепено 

сами долазе до резултата учења, јер сматрамо да на тај начин ученици заобилазе губитак 

времена и енергије учећи непотребне информације напамет. Такође, неопходна је била 

корелација са другим наставним предметима и сарадња са наставницима српског језика 

и књижевности, географије, веронауке. Тешкоћа у раду било је више – мала предзнања 

ученика, ученика који су укључени у инклузивну наставу, делимично и недисциплина 

млађих разреда, па темпо рада није био увек онако брз и жељен како је наставник 

очекивао. На крају школске године можемо рећи да је већина ученика развила 

интелектуалне, комуникацијске и аналитичке способности, те да знају да доносе извесне 

закључке у настави историје. Овај податак се може и поткрепити чињеницом да је један 

број ученика представљао школу на општинском такмичењу из историје марта 2017. 

године. 

Број ученика са тешкоћама, врсте тешкоћа, начини рада, резултати који су 

постигнути (примери добре праксе) 

Један ученик петог разреда и један ученик шестог разреда матичне школе у 

Бранковини похађали су наставу по измењеним стандардима. Наставни план наставника 

са овим ученицима био је редукован. Наставник је покушао да путем асоцијација, 

објашњавањем илустрација и примера из живота утиче на сазнајне могућности ових 

ученика. Додатну отежавајућу околност у раду са њима представља и чињеница да 

ученици нису најбоље писмени, а поједини од њих имају извесних проблема у 

комуникацији са наставником и другим ученицима. 

Учешће на такмичењима, конкурсима, манифестацијама (број ученика, садржаји, 

методологија рада, резултати, тешкоће) 

Школу је на општинском такмичењу из историје представљало више ученика, а 

наставник Дејан В.Поповић водио је следеће ђаке: 

Бранковина 5 разред  

Милинковић Стахиња 

ИО Гола Глава 7 разред  

Врховац Сузана 
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Ученици нису успели да се пласирају на окружно такмичење, постигнувши 

осредње резултате. Са поменутим ученицима одржан је већи број часова додатне наставе. 

Разлоге због чега су постигнути овакви средњи резултати можда треба тражити у 

чињеници да је наставник у то време радио у више школа, па временски није могао више 

да сарађује са њима. 

Фебруара месеца психолог школе присуствовао је наставном часу историје у 

Бранковини у 6. разреду на тему Средњевековна култура. За Дан школе и Савиндан 

наставник је присуствовао културно-уметничком програму у извођењу ученика наше 

школе. 

Наставник је присуствовао већем броју стручних трибина и предавања. Наставник 

је присуствовао трибинама угледних историчара Александра Растовића на тему Историја 

српско британских односа 1837-1914 и Дејана Ристића Народна библиотека Србије 1838-

1941 у току априла месеца 2017. године. 

 

                                                                        Наставник  Дејан В.Поповић 

 

Наставница историје Јелена Павловић је у току школске 2016 /17. године похађала 

следеће семинаре: међународни семинар који је одржан у Београду у трајању од 3. до 

6.октобра 2016. на тему „Холокауст и ратни злочини почињени током Другог светског 

рата на територији Југославије“, семинар „Мотивација и психолошки принципи учења“ 

који је одржан 26. и 27. новембра 2016. године у ОШ „Владика Николај Велимировић“ у 

Ваљеву и семина „Важна питања у настави историје: домети историографије и образовна 

постигнућа“ одржан 18. и 19. марта 2017. године у Економској школи у Ваљеву. 

  У октобру 2016. на часу историје у одељењу VIII1 у Бранковини боравила је 

просветна саветница Снежана Јадрановић, а у оквиру екстерне евалуације коју врши 

Министарство просвете Републике Србије - Школска управа за Колубарски и Мачвански 

округ са седиштем у Ваљеву. 

Наставница историје је у априлу 2017. године присуствовала промоцији збирке 

докумената „Приватна преписка кнеза Милоша“ која је одржана у Матичној библиотеци 

„Љубомир Ненадовић“ у Ваљеву, а у мају изложби која је одржана у Народном музеју у 

Ваљеву поводом манифестације Ноћ музеја. 

На општинском такмичењу из историје које је одржано у Првој основној школи у 

Ваљеву учестовала су три ученика седмог разреда из Бранковине : Предраг Симић, 

Немања Ралетић и Немања Перић. 

На крају првог тромесечја школске 2016/17.у одељењу VII1 одржана је радионица 

на тему „ Положај Срба у Османском царству“. Ученици осмог разреда су у децембру 

2016. били упознати са филмом као историјским извором и тим поводом су одгледали 

документарно-играни филм „Кад цвета лимун жут“ и документарне филмове“ 

Крунисање Краља Петра I Карађорђевића“ и“ Свадба у Србији 1911.“ 

У мају месецу одржан је час познавања природе и друштва ученицима четвртог 

разреда на тему „Српске династије и родослова стабла“, док је у јуну одржан час са 

ученицима седмог разреда у Културно-историјском комплексу у Бранковини на тему 

„Породица Ненадовић и изградња нововековне српске државе“. 

Ученици седмог и осмог разреда којима је пружана додатна подршка у раду : два 

ученика осми разред и три ученика седми разред су савладали наставне садржаје који су 

током школске године посебно прилагођавани. 
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Наставница историје је одржала 12 допунских и 12 додатних часова за ученике 

седмог и осмог разреда као и 10 часова припремне наставе за полагање завршног испита 

ученицима осмог разреда. 

 

                                                                    Наставница Јелена Павловић 

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ГЕОГРАФИЈЕ 

  

  Сви планирани часови географије за школску 2016 /2017. у потпуности су 

реализовани по наставном плану и програму. 

  У настави  су осим традиционалних метода  коришћене и иновације као што су : 

презентације градива у power pointu које су ученици самостално израђивали , 

приказивање научно – образовних филмова  и научно – популарних садржаја везаних за 

наставу географије  за шта су коришћене информатичке учионице.   

  Ученици 7. и 8. разреда су учествовали на општинском такмичењу из географије. 

Ученик Предраг Симић, 7. разред пласирао се на окружно такмичење.  

 

Гордана Крсмановић 

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ РУСКИ ЈЕЗИК 

 

Предмет: Руски језик 

Наставник: Љиљана Ђурић 

 

Наставница је реализовала по 2 часа недељно за ученике од петог до осмог разреда 

у матичној школи и издвојеном одељењу у Голој Глави без одступања од годишњег 

плана рада. Наставница је активно учестовала у раду школских тимова, посебно Тим за 

стручнно усавршавање и Тима за ИОП. Остварена је интензивна сарадња са стручним 

сарадницима. Уредно је водила и ажурирала педагошку документацију.Наставница је са 

ученицима на редовним часовима учествовала у унапрећењу подстицајне средине за 

учење. 

 

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

Стручно веће наставника енглеског језика чине наставник Зоран Сиришки, који 

предаје ученицима старијих разреда у школи у Бранковини и ИО Гола Глава, и 

наставница Ленка Срећковић, која предаје ученицима млађих разреда у Бранковини, ИО 

Гола ГЛава, ИО Котешица, ИО Бабина Лука и ИО ЈОшева. Од 3. маја наставу у  старијим 

разредима држала је наставница Ивана Ђукић, због одласта наставника Зорана Сиришког 

у пензију. Настава је реализована у складу са наставним планом и програмом, без 

значајнијих одступања. Израђени су и реализованим планови рада за ученике којима се 

прилагођавају наставни садржаји. Остварена је континуирана сарадња са другим 

члановима стручног већа наставника друштвених наука. Ученици млађих разреда школе 

у Бранковини извелилу су приредбу на енглеском језику поводом Дана школе. Сарадња 

са родитељима била је добра током целе године.  
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СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ЗА ОБЛАСТИ УМЕТНОСТИ, КУЛТУРЕ И 

СПОРТА 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ 

 

У протеклој школској години наставни план и програм за све више разреде 

реализован је у потпуности. Наставу су реализовали наставник Миломир Романовић и 

Немања Радојичић. Наставник Миломир Романовић отишао је у пензију у мају 2017. 

године, па је целокупан фонд часова преузе наставник Немања Радојичић. Ученици су се 

бавили како практичним радом, тако и теоријом и историјом уметности.  У раду је 

стављен акценат на развој креативних способности ученика, затим на посматрање и 

промишљање спољашњег и унутрашњег света, као и на изражавање у различитим 

ликовним техникама (од оловке и туша на папиру до колажа, фротажа и темпера). У 

настави је коришћена и стручна литературе (књиге и монографије о уметницима, 

каталози итд.), а такође и видео материјал о уметности. Ученици су подстицани како на 

дијалог о уметности, тако и на слободно експериментисање ликовном формом, према 

склоностима сваког понаособ. Наставне јединице су темељно обрађене, а извршена је и 

корелација са другим предметима кад год је било могуће.  

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

 

Професор музичке културе м.р. Александар Стајић држи часове само по један дан 

у Бранковини и Голој Глави. Сви часови редовне наставе су реализовани по плану и 

програму рада. Поред редовне наставе наставник је активно учествовао и пружао помоћ 

у планирању и организовању свечаности и прослава у школи. Школски хор није било 

могуће организовати из објективних разлога. Наиме, наставник није у могућности да 

активно и квалитетно ради са хором само једном недељно, а због распореда других 

школски активности и превоза ученика.  

 

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 

 
Актив наставника физичког васпитања чине наставница Крсмановић Биљана и 

Алексић Гроздана. Колегиница Биљана Крсмановић ради у издвојеном одељењу у Голој 

Глави и предаје изабрани спорт, одбојку. Актив се уредно састајао 4 пута у току школске 

године и разматрао сва питања и потребе како за часове физичког васпитања тако и за 

секције. У нашој школи је активно радила секција из стоног тениса. Одржана су школска 

такмичења и турнири у малом фудбалу између одељења из Голе Главе и одељења из 

Бранковине. Ови турнири имају позитиван карактер јер ученике уче спортском 

понашању.У исто време девојчице су се такмичиле у одбојци, и показале право спортско 

понашање. Израђен је нови план раза за ученике петог расзреда, према имењеном 

Наставном плану и програму, који ће бити у употреби од следеће школске године. За 

ученике 6, 7. и 8. разреда родитељи су се изјаснили да одбојка буде изабрани спорт и у 

2017/2018. години.   
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ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНО ВЕЋЕ ВЕРОНАУКЕ 

 

Настава веронауке је реализована по плану и програму православног катихизиса 

од првог до осмог разреда. Наставу је у матичној школи и свим издвојеним одељењима 

реализовао наставник Ненад Јовановић. Ученици посте, причешћују се у дане поста, 

славе своју славу кроз молитву и веру и живе литургијским животом сходно узрасту 

ученика. У матичној школи и свим издвојеним одељењима обележена је школска слава, 

Свети Сава, 27.јануара. За наредну годину се планира веће учешће у литургијском 

животу цркве са циљем боље комуникације и дружење ученика јер то развија 

емоционални живот и размишљање о Богу, свету и човеку. Главни осврт биће на тему 

„Бог је створио чеовека из љубави као личност“. Човек је личност само у слободи и 

љубави према Богу и људима-ближњима у заједници, а не у ропском односу без слободе 

и љубави. Реализовани су бројни излети и посете  Бранковачкој цркви у циљу 

креативније наставе. Показало се у практичном животу да ученици са већом љубављу 

узрастају у вери и много боље усвајају основне истине православне хришћанске вере.  

 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

 Директорка школе је поднела извештај о свом раду 24.2.2017.год. Школском 

одбору и исти доставила руководиоцу Школске управе Ваљево. Ово је обједињен 

извештај за целу 2016/17. школску годину.  

 

Највећи део времена посвећен је организацијским пословима и планирању рада 

школе. 

 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА ШКОЛЕ: 

 

 Подела задужења у обављању образовно-васпитног процеса током школске 

2016/2017. године: (израда четрдесеточасовне радне недеље; подела разредних 

страрешинстава); 

 Давање упутстава и смерница при изради планова рада стручних органа и стручних 

већа, планова рада у продуженом боравку ученика и слично; 

 Израда Годишњег плана рада школе за 2017/18.  и Годишњег извештаја о раду 

школе и раду директора за 2016/17. 

 Програмирање рада директора током школске 2017/2018. године; 

 Планирање посета часовима наставника за текућу школску годину; 

 Планирање, руковођење рада Стручног актива за Равојни план школе, Тима за 

самовредновање рада школе, Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања, Тима за стручно усавршавање запослених у образовању; 

 Планирање и координирање рада стручних служби у школи; 

 Планирање обезбеђивања потребног наставног кадра за неометано одржавање 

наставног процеса у школској 2016/2017., као и неопходне услове за рад; 

 Планирање дежурства наставника;  

 Програмирање распореда редовне наставе и осталих облика образовно-васпитног 

рада; 
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 Планирање и подела задужења за израду школског сајта; 

 Планирање и подела задужења за израду летописа школе и школског часописа; 

 Планирање превоза запослених, превоза ученика, као и исхране ученика; 

 Планирање рада административне и финансијске службе; 

 Планирање рада у издвојеним одељењима; 

 Планирање стручног усавршавања наставника; 

 Планирање активности везаних за такмичења ученика; 

 Планирање екскурзије које су реализоване у мају месецу; 

 Планирање активности везаних за полагање завршног испита ученика осмог 

разреда и уписа у средње школе; 

 Планирање активности везаних за полагање поправног испита ученика старијих 

разреда; 

 Планирање и подела задужења при попису школске имовине; 

 Планирање и реализација Дечје недеље; 

 Планирање и реализација манифестације ДЕСАНКИНО МИХОЉСКО ЛЕТО; 

 Планирање и реализација манифестације ДЕСАНКИНИ МАЈСКИ РАЗГОВОРИ; 

 Планирање и реализација манифестације ЉУБИНИ ДАНИ; 

 Планирање и реализација Крос РТС-а; 

 Планирање прославе Светог Саве; 

 Планирање прославе Дана школе; 

 Планирање и реализација кампа „Стопама славних предака'“; 

 Планирање и реализација манифестације Дан малине; 

 Планирање и реализација пројекта „Безбедност у саобраћају“ у сарадњи са ПУ 

Ваљево 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ОРГАНА ШКОЛЕ: 

 

Рад у стручним органима подразумевао је активности директора на: 

 

1.1.Рад стручних органа 

 

 Припреми и реализацији седница стручних органа школе (Наставничко веће, 

Одељенско веће, Педагошки колегијум, стручних већа за разредну и предметну 

наставу, школски тимови и комисије наставничког већа, педагошке службе); 

 Учешће на састанцима школског тима за самовредновање и Развојни план школе; 

 Одржано је 10 седница Наставничког већа на којима је директор школе упознао 

наставнике са новим Правилником о сталном стручном усавршавању, Правилнику 

о оцењивању, изменама и допунама Закона о основама система образовања и 

васпитања, као и свом потребном документацијом за екстерно вредновање рада 

школе; о учешћу школе у разним пројектима и манифестацијама; закључцима са 

Актива директора; полагању заврног испита и организацији припремне наставе;  

 

 



Извештај о раду  за школску 2016/2017. 

 35 

1.2.Рад органа управљања  

 

 У школској 2016/17. години одржано је 6 седница Школског одбора. На седницама 

поред чланова одбора присуствовали су још и председник синдиката школе, 

представник ученичког парламента и директор школе, као и секретар (записничар). 

На свим седницама је постојао кворум код изгласавања и давања сагласности. 

 

1.3.Рад Савета родитеља 

 

 У школској 2016/17. години одржано је 4 састанака Савета родитеља. Савет 

родитеља више пута упутио позитивне критике руководству школе.  

 

2. КОРИШЋЕЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

 

 Планирање и израда финансијског плана за 2018. годину; 

 Планирање и израда плана јавних набавки за угаљ за 2018. и превоз ученика за 

2017/18.годину; 

 Планирање набавке потрошног материјала, набавка нових наставних средстава и 

учила, средстава за одржавање инфраструктуре школе; 

 Реализација и рационално коришћење средстава локалне самоуправе; 

 Подношење пројектне документације за добијање донације за реконструкцију 

фасаде и столарије на школама у Котешици, Јошеви, Бабиној Луци, као и за 

наставна средства, Сектор за инвестиције и инвестициона улагања, МПНТР-а; 

 Подношење пројектне документације за добијање донације за реализацију летње 

школе, кампа „Стопама славних предака“ који је већ одржаван две године у школи 

код Ерсте банке; 

 Подношење пројектне документације за добијање донације за изградњу 

фискултурне сале код Фондације Новак Ђоковић. 

 Реализација  активности  поводом обележавања Дана школе. 

 

3. САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

МПНТР-а, Школском управом Ваљево: 

 

 Сарадња је остварена  кроз саветодавне разговоре са начелницом др Зорицом Јоцић 

везано за новине у расписивању конкурса и примања нових радника. Сарадња са 

саветником за финансије Катарином Мирковић при изради ЦЕНУС-а. Израда разне 

статистичке документације за потребе школске управе и МПНТР-а. Такође, 

сарадња са саветницама Љиљаном Рељић и Катарином Петровић о потребној 

документацији за Екстерно вредновање рада школе, као и израду Плана 

унапређења након обављеног вредновања. 

 Сарадња са Центром за социјални рад Колубара и Мобилним тимом за инклузију 

Рома по питањима проблема са којима се сусрећу ученици ромске националности. 

 Сарадња са Центром за социјални рад Колубара везано за ученике у хранитељској 

породици. 
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 Учешће на састанцима Актива директора. 

 Сарадња са Просветном инспекцијом: континуирана везана за тумачења и додатна 

објешњења законских новина, редовна контрола од стране просветне инспекције. 

 Сарадња са Полицијском управом Ваљево, предавање на тему „Упознајмо 

полицију“. 

 Дом здравља Ваљево; „Пубертет и одрастање“, предавање за ученике 5. и 6 разреда. 

 Црвени крст и Завод за јавно здравље; „Болести зависности“, предавање за ученике 

7. и 8. разреда. 

 Сарадња са интерресорном комисијом. 

 Сарадња са Градском управом (Одељење за друштвене делатности, са заступником 

за националне мањине). 

 Сарадња са установама из локалне заједнице: Месна канцеларија, Матична 

библиотека „Љубомир Ненадовић“ у Ваљеву,  Црквена општина, Народни музеј у 

Ваљеву, огранак у Бранковини. 

 Сарадња са медијима, телевизије ВА ПЛУС , ВТВ-ом, РТВ Марш-ом,  као и са 

листом „Напред“. 

 Сарадња са Центром за културу у организовању посете представи за ученике 

прваке. 

 Сарадња са ДОО „Бора заштита“. Ликовни конкурс ученика млађих разреда и 

поклон новогодишњи пакетићи за најбоље радове. 

 Сарадња са хуманитарном организацијом Caritas – радионице „Смањење ризика од 

природних непогода“. 

 Сарадња са Центром за културу Радионице глуме Катарине Вићентијевић. 

 САНУ – Конференција на тему Мултифункционалност-продужена делатност 

сеоске школе. 

 Сарадња са  Europian training academy, Стивом Кворијем и  Ратком  Бојовићем, у 

оквиру пројекта Strenght2Food.  

 

       Сарадња са другим школама из града 

 „Прва основна школа“'; ученички парламент ученика основних школа са 

територије града Ваљева у оквиру Дечије недеље; 

 ОШ „Сестре Илић“ и Музичка школа „Живорад Грбић“; поклон концерт 

ученицима наше школе под називом „И класика је лепа“; 

 Музичка школа „Живорад Грбић“ - Концерт у подне за ученике млађих разреда; 

 ОШ „Нада Пурић“ у оквиру завршног квиза Caritas-а „Смањење ризика од 

природних непогода“; 

 „Илија Бирчанин“ Ставе у организацији семинара стручног усавршавања  „До 

функционалног знања применом метода и техника у интерактивној настави“. 

 

         Сарадња са Центром за вантелесну оплодњу 

         Хуманитарна акција ученика наше школе под слоганом „Најмлађи за најмлађе - да 

се нови живот рађа“. 
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5. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

 

ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНИ И САВЕТОДАВНИ РАД директорка је 

реализовала кроз: 

 

 Индивидуалне и групне разговоре са наставницима у процесу планирања и 

припремања;  наставног процеса и увођењу иновација у рад кроз примену искустава 

са стручних семинара за школску 2016/2017. 

 Индивидуални и групни разговори са родитељима о којима су сачињени записници 

и саставни су део педагошке докунентације директора у школи; 

 Инструктивни рад на седницама стручних органа; 

 Инструктивни рад са руководиоцима разредних (стручних) већа  

 Инструктивни рад са члановима Стручних актива за Развојни план школе, Тима за 

самовредновање и осталих тимова. 

 Информисање свих интересних група у школи о важним сегментима рада и живота 

у школи. 

 

АНАЛИТИЧКИ РАД/ЕВАЛУАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ остварен је у 

сарадњи са педагогом школе, кроз: 

 Анализу реализације наставног плана и програма, постигнућа ученика и нивоа 

дисциплине на крају првог полугодишта; 

 Анализа реализације Годишњег плана рада школе за прво полугодиште; 

 Анализа процеса самовредновања; 

 Анализа акционих планова школских тимова; 

 Израду различитих извештаја за потребе Школске управе, Просветне инспекције, 

Савета родитеља и Школског одбора. 

  

 

РАД НА ПЕДАГОШКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ: 

 

 Контрола вођења педагошке документације током првог полугодишта;  

 Контрола попуњавања Књиге дежурства; 

 Праћење и контрола извештаја школских тимова; 

 Попуњавање образаца самовредновања након одржаних часова којима је 

присуствовао директор; 

 Праћење израда индивидуалних образовних планова ученика; 

 Евидентиран појачан васпитни рад са ученицима од стране одељењског старешине 

и стручног сарадника; 

 Израда извештаја о раду директора  
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 СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ЕВИДЕНТИРАЊЕ РАДА: 

 

 Праћење стручне литературе, приручника и часописа за директоре школа; 

 Праћење законских новина, правилника и прописа из области образовања; 

 Учешће у раду Актива директора на нивоу града;  

 Присуство скуповима на нивоу града и у Градској управи; 

 Учешће у раду Савета за Бранковину; 

 Организација семинара стручног усавршавања свих наставника запослених у школи 

под називом „Чувајући природу чувамо себе-еколошко васпитање деце“ 

 Организација семинара стручног усавршавања свих наставника запослених у школи 

под називом „До функционалног знања применом метода и техника у интерактивној 

настави“. 

 

ПРОМОЦИЈА РАДА ШКОЛЕ: 
 

Недељни лист Напред, телевизија Марш, ВТВ телевизија, интернет новине „Ваљевска 

посла“, сајт града Ваљева. 

 Прилог о броју првака 1. септембра 2017. 

 Прилози у оквиру хуманитарне капмање за прикупљање средстава за Центар за 

вантелесну оплодњу. 

 Прилог на ВТВ – изјава о пројекту Сану. 

 Прилог на ВТВ – Strenght2Food. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА  

У школској 2016/17. години школа је имала једног помоћника директора: Бојану 

Лаловић- Милановић, библиотекара, са 20% радног времена. 

 

Време реализације Садржај рада 

 

Оцена успешности 

Август/септембар Учешће у изради Годишњег 

плана рада школе 

Активности успешно 

реализоване 

Август/септембар Учешће у планирању и 

програмирању  

Активности успешно 

реализоване 

Септембар Израда четрдесеточасовне радне 

недеље за наставнике и стручне 

сараднике 

Активности успешно 

реализоване 

Септембар, током 

године 

Израда и организација дежурства 

наставника 

Активности успешно 

реализоване 
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Октобар, децембар, 

април, мај, јун и по 

потреби 

Организовање Одељенских већа, 

праћење успеха и постигнућа 

ученика, давање препорука за 

даљи напредак 

Активности успешно 

реализоване 

Током године Педагошки рад (помоћ 

наставницима у вођењу школске 

евиденције, помоћ наставницима 

приправницима у припремама за 

полагање стручног испита) 

Активности успешно 

реализоване 

Током године Организација часова одсутних 

наставника 

Активности успешно 

реализоване 

Током године Организација ваннаставних 

активности, распореда 

предавања, посета, систематских 

прегледа, приредби 

Активности успешно 

реализоване 

Током године Праћење реализације наставе Активности успешно 

реализоване 

Током године Преглед педагошке 

документације 

Активности успешно 

реализоване 

Током године Учешће у раду стручних већа и 

тимова 

Активности успешно 

реализоване 

Јун, август Организација школских      

(разредних и поправних) испита, 

као и завршног испита 

Активности успешно 

реализоване 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

У школској 2016/2017. годиниодржано је 6 седница Школског одбора.  

Све седнице су почеле у заказано време. На седницама поред чланова одбора 

присуствовали су још и представник синдиката, представник ученичког парламента и 

директор школе као и секретар (записничар), а по потреби и стручни сарадници и 

представници стручног Тима за самовредновање. На свим седницама је постојао кворум 

код изгласавања и давања сагласности. 

На седницама Школског одбора у 2016/2017.години на дневном реду су биле следеће 

тачке: 

 Доношење годишњег плана рада за школску 2016/17.годину 

 Усвајање Извештаја о реализацији годишњег плана рада за школску 2015/16. 

годину 

 Усвајање Извештаја о раду директора школе (годишњи извештај) 

 Усвајање извештаја о остваривању Развојног плана школе 

 Усвајање Акционог плана унапређења рада школе 

 Усвајање извештаја о самовредновању и вредновању 
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 Усвајање Извештаја о финансијском пословању школе за 2016. годину 

 Доношење плана стручног усавршавања запослених за школску 2016/17 и 

усвајање Извештаја о његовом остваривању у претходној школској години 

 Доношење измењеног финансијског плана за 2016. годину ребалансу буџета 

 Верификација нових чланова Школског одбора 

 Доношење Финансијског плана за 2017. годину 

 Доношење Плана набавки за 2017. годину 

 Доношење Правилника о безбедности информационо-комуникационог система 

 Доношење Школског програма за период 2017/18. до 2020/21. 

 Анализа успеха и дисциплине у школској 2016/2017. години 

 Усвајање Извештаја о реализацији екскурзија ученика 

 Резултати завршног испита у школској 2016/17. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 

 

У току школске 2016/17. године Савет родитеља се састајао 4 пута. 

На састанцима Савета родитеља на дневном реду биле су следеће тачке: 

 Конституисање новог сазива Савета родитеља и избор председника и заменика 

председника  

 Разматран предлог Годишњег плана рада школе и Извештаја о његовом 

остваривању 

 Осигурање ученика 

 Ужина ученика 

 Представљен програм екскурзија за школску 2016/17 годину 

 Ђачки динар 

 Успех и дисциплина на крају првог класификационог периода 

 Прослава матурске вечери 

 Завршни испит ученика осмог разреда 

 Разматрање Извештаја о самовредновању 

 Разматрање Извештаја о стручном усавршавању 

 Разматрање Извештаја о изведеним екскурзијама 

 Извештај о завршном испиту ученика осмог разреда 

 Успех и дисциплина на крају школске 2016/17. године. 

РАД СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

ИЗВЕШТАЈ ШКОЛСКИ ПСИХОЛОГ 

 

Послове стручног сарадника у оквиру педагошко-психолошке службе, у току 

школске 2016/17. године, обављала је дипломирани психолог Ана Мојић.  

Програмски задаци психолога реализовани су кроз следећа подручја рада: 

1. планирање и програмирање образовно-васпитног рада  

2. праћење и вредновање образовно-васпитног рада, 

3. рад са наставницима, 

4. рад са ученицима, 

5. рад са родитељима/старатељима, 
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6. рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем 

ученика, 

7. рад у стручним органима  и тимовима, 

8. сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом 

локалне самоуправе 

9. вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање. 

Психолог је учествовала у изради Годишњег плана рада школе, индивидуалних 

образовних планова за ученике школе (септембар, новембар, фебруар, јун). Израдила је 

свој годишњи план рада (септембар), месечне планове рада (континуирано током 

школске године) и план посета часовима (септембар).   

Праћена је реализација програма рада, одржаних и неодржаних часова, 

дисциплине и изостанака ученика,  као и допунског и додатног рада. Израдила је анализу 

успеха ученика на крају првог класификационог периода, на крају 1. полугодишта, на 

крају трећег класификационог периода и на крају школске године (новембар, јануар, 

април, јун).  

Остварена је добра сарадња са наставницима на унапређивању рада кроз учешће 

у раду одељенских већа, одржавање часова одељењске заједнице, индивидуалне 

разговоре са наставницима и посете часовима ради сагледавања атмосфере у одељењу и 

мотивације за рад. Заједно са директором школе обавила је посете часова редовне 

наставе, огледних часова и тематских дана. Неколико пута у току сваког 

класификационог периода  је обавила посете свих издвојених одељења Наставницима је 

пружана помоћ у изради педагошког профила ученика и изради ИОП-а.   

Са ученицима је рађено и индивидуално и групно. Индивидуални рад је био 

усмерен на ученике са сметњама у понашању, ученике са тешкоћама у учењу и ученике 

који потичу из породица са поремећеним породичним односима. Психолог је 

учествовала у спровођењу појачаног васпитног рада са ученицима. Праћено је 

прилагођавања ученика 1. разреда на школску средину и ученика 5. разреда на предметну 

наставу, а учествовала је и у раду са ученицима који се школују по ИОП-у. Током маја 

вршено је испитивање ученика уписаних у 1 Разред у матичној школи и издвојеним 

одељењима. Извршена је процена зрелости деце за које су родитељи поднели захтев за 

превремени упис. Извршена је психолошка процена ученика за које је поднет Захтев 

Интерресорној комисији.Током другог полугодишта континуирано су обављани 

индивидуални разговори са ученицима 8. Разреда у оквиру професионалне 

оријентације.У оквиру подручја рада са ученицима, поред поменутог, психолог је 

одржала низ едукативних састанака и радионица прилагођених актуелној проблематици 

одељења. Нагласак је био на реализацији радионица из области унапређења 

комуникацијских способности ученика и превенције насиља. 

И са родитељима је остварена добра сарадња. Претежно је рађено са родитељима 

деце која имају сметње у понашању, испољавају тешкоће у учењу, који се школују по 

ИОП-у и са којима се спроводи појачани васпитни рад. Психолог је редовно посећивала 

ромско насеље у циљу унапређења сарадње са родитељима. 

Континуирано током школске године психолог је сарађивала са директором 

школе, библиотекаром и предагошким асистентом. У сарадњи са директором и 

педагошким асистентом, психолог је обавила низ активности у циљу адекватног вођења 

школске документације и припреме реализације различитих активности везаних за рад 

школе. 

Психолог је активно учествовала  у раду различитих стручних органа, већа, 

тимова и комисија (Стручни актив за развојно планирање, Стручни актив за развој 

школског програма, Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања, Тим за 

инклузивно образовање, Педагошки колегијум). Психолог се активно  укључила у рад 
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Наставничког већа и Школског одбора. Остварена је сарадња са другим институцијама. 

Сарадња са Центром за социјални рад „Колубара“ из Ваљева одвијала се континуирано, 

али не на задовољавајућем нивоу. Психолог је континуирано водила евиденцију и 

документацију о свом раду. 

 

 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА 

 

 

1.   ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА 

Планирање и програмирање је урађено на годишњем нивоу.  

Рађени су и детаљни месечни планови рада.  

 

2.   ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Ученици су упознати са радом школске библиотеке и  оспособљени су за самостално 

коришћење фонда.  

Ученици су имали и помоћ при избору литературе која ће им помоћи у бољем 

савладавању школских задатака.  

 

3. РАД СА  НАСТАВНИЦИМА 

У договору са наставницима је ученицима благовремено обезбеђена лектира, како у 

млађим тако и у старијим разредима.  

У школској библиотеци је одржан и низ редовних часова. 

 

4.   РАД СА УЧЕНИЦИМА  

Током године континуирано рађено са ученицима у циљу развијања позитивног односа 

према читању и разумевању текста.  

 

5. РАД СА РОДИТЕЉИМА,ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

Сарадња са родитељима/старатељима је била посебно интезивна ове године, како је ове 

године био вршен избор уџбеника за наредне три године, ако и током активности које 

прате Завршни испит. 

 

6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА 

 Током године сам присуствовала свим Одељенским и Наставним већима. 

Активно сам учествовала у свим активностима школе – Дечја недеља, хуманитарна 

акција „Најмлађи за најмађе“, Св. Сава, Дан школе. 

Сарадња са психологом школе, Аном Мојић, је била одлична током читаве школске 

године, а посебно током избора уџбеника и током спровођења Завршног испита. 

 

7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

 Члан Тима за маркетинг, који се редовно састајао током године. 

 

8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Сарадња са Матичном библиотеком „Љубомир Ненадовић“ Ваљево је остварена 

кроз присуство свим културним манифестацијама у њиховој организацији – Десанкино 

михољско лето, У завичају српског путописа, Мајски сусрети. 
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9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

 Инвентарне књиге и картони корисника уредно вођени. 

 Током године била сам администратор сајта и ФБ стране школе. 

 Током године задужена за вођење Летописа. 

 

Поред редовних културних програма и трибина које организује Матична 

библиотека, похађала сам и акредитовани семинар „Основе савременог библиотекарства 

за школске библиотеке“. 

Била сам и члан Школске уписне комисије.      

 

ИЗВЕШТАЈИ РАДА ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА 

ОДЕЉЕЊЕ 1-1, УЧИТЕЉИЦА ГОРДАНА АЏИЋ 

 

У I разред у Бранковини је школске 2016/17. године уписано 16 ученика (12 дечака 

и 4 девојчице). Од тога је 9 ученика Рома, На захтев родитеља, 22. септембра, Матић 

Ивана је из Издвојеног одељења у Б. Луци прешла у матичну школу, тако да је стање на 

крају школске године 17 ученика, од тога 5 девојчица. Ученици су напредовали у склади 

са могућностима. После првог тромесечја 7 ученика ради индивидуализовано. То су: 

Милић Елвис, Ђорђевић Мануел, Павловић Владан, Павловић Мануел, Васић 

Александара, Несторовић Јелена и Ђурђевић Марко. Немања Симовић, ученик који је у 

хранитељској породици, има психолошких проблема (агресиван према друговима и 

одраслима). Самостални у раду су Филиповић Александар, Лазаревић Лука, Матић 

Ивана и Симовић Немања. Осталим ученицима је углавном потребна мања или већа 

помоћ у раду. 

Напредак би вероватно био много бољи да ученици нису имали велики број 

изостанака (1933). Највише су изостајали: Милић Елвис (394), Милошевић Давид (286), 

Павловић Владан (151), Павловић Мануел (204), Павловић Александар (144). Због 

великог броја изостанака Милић Елвис и Милошевић Давид су остали неоцењени па су 

у периоду од 17. до 26. јуна полагали разредни испит. 

 

У току ове школске године, ученици су били укључени у разне активности.  

1. септембра, заједно са осталим ученицима из школе, присуствовали су 

Молебдану у цркви организованом поводом почетка школске године. 

12. септембра час у природи у КИК-у (Шта видимо и чујемо у природи) 

      3. 10. је „отворена“ Дечја недеља ( Посадили дрво генерације); 

      4. 10. Спортски дан у оквиру Дечје недеље 

      5. 10. је био маскенбал у коме су учествовали сви ученици млађих разреда; 

      6. 10. је био „Базар-пазар“   

      7. 10. -  Радионица за родитеље: „Мама, тата чега сте се играли кад сте били мали?“ 

       28. октобра, Књижевно „преподне“ са песникињом Славицом Бијелић 

       27. јануара обележен је Св. Сава школска слава где су ученици учествовали у  

приредби; 

       16. 3. 2017. године  Међународно математичко такмичење „ Кенгур без граница“. 

Учествовала 4 ученика; 

       5. 5. 2017.  Једнодневна екскурзија за ниже разреде (Бранковина – Земун –Београд – 

Бранкована) .Ученици су том приликом у Земуну посетили кулу Гардош,возили се 
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бродићем по Дунаву, шетали Кнез Михаиловом улицом,обишли Калемегдан и уживали 

у дружењу са другарима из других одељења. 

       12.5.2017. у одржан је Крос РТС-а.Учествовали сви ученици. 

       13. 06.  Ево нас на крају школске године и 4. разреда присуствовали приредби 

четвртака.                                                           

                                                                                     Одељенски старешина: Гордана Аџић 

 

ОДЕЉЕЊЕ 2-1, УЧИТЕЉИЦА ТАТЈАНА БОЈАНИЋ 

 

У другом  разреду има 13 ученика. Постигли су следећи успех: одлични – 

Александра Вићентијевић, Анђела Ковачевић, Мануела Павловић, Ирена Симић, Ђорђе 

Максимовић, Александар Пејић и Стефан Ракић, врло добри – Александар Ђурђевић, 

Марија Ђурђевић и Данијел Павловић, довољан – Елвис Ђорђевић,Александар Павловић 

и Наташа Павловић. Са њих троје рађено је посебно уз сарадњу са педагошким 

асистентом и учитељицом из продуженог боравка.. 

 Ученици су успешно учествовали у свим активностима Дечје недеље. У току 

посете Екстерне инспекције, часу Света око нас присуствовао је просветни саветник 

Ђоко Петровић.  

Ученици су 28.10.2017. били на презентацији књиге учитељице Славице Бјелић 

„Уживај док си дете“. 

У току новогодишњих празника продавали смо направљене честитке све у сврху 

хуманитарне акције „ Да се нови живот рађа“. 

Пригодно је обележена школска слава Свети Сава. 

26.2.2017. прославили смо Дан школе у пригодан програм који су припремили 

учитељи и наставници са својим ученицима. 

3.3.2017. гостовао је песник Бојан Ивановић из Ваљева. 

21.4.2017. одржано је предавање хуманитарне организације „Каритас“ на тему 

„Елементарне непогоде“. 

5.5.2017. је организована једнодневна екскурзија ученика на релацији 

Бранковина- Београд – Земун. 

12.5.2017. организован је крос РТС-а. 

Почетком јуна ишли смо на излет у Ваљево. Посетили смо ОШ „Нада Пурић“ где 

смо разгледали макету везану за наставне садржаје из Света око нас. Прошетали смо по 

граду и обишли и стари део града Тешњар. Последњег дана ове школске године ученици 

су присуствовали на приредби за будуће прваке коју је припремила учитељица Жаклина 

Аџић. 

Одржано је 36 часова одељенског старешине, исто толико часова допунске 

наставе и слободних активности. Ученици су се издвојили према интересовањима и 

талентима. И наредне школске године треба наставити са индивидуализованом наставом. 

Такође у њу треба што више укључити и родитеље. 

     

 Професор разредне наставе     Татјана Бојанић 
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ОДЕЉЕЊЕ 3-1, УЧИТЕЉ ГОРАН СТОЈАНОВИЋ  

  

У трећем разреду има 10 ученика. Постигли су следећи успех: одлични – Катарина 

Дамњановић, Никола Перић, Стефан Симић и Сања Тешић, врло добри – Слађана 

Максимовић, Лазар Радојчић, Марко Јеротић и Ђорђе Ракић, додар – Иван Ђорђевић, 

довољни – Ана Павловић. Са њом је рађено по ИОП-у. 

 Ученици су успешно учествовали у свим активностима Дечје недеље. У току 

посете Екстерне инспекције, часу Верске наставе присуствовао је просветни саветник 

Ђоко Петровић.  

Ученици су 28.10.2017. били на презентацији књиге учитељице Славице Бјелић „ 

Уживај док си дете“. 

20.12.2017. часу математике присуствовала школски психолог Ана Мојић. 

Пригодно је обележена школска слава Свети Сава. 

26.2.2017. прославили смо Дан школе у пригодан програм који су припремили 

учитељи и наставници са својим ученицима. 

3.3.2017. гостовао је песник Бојан Ивановић из Ваљева. 

21.4.2017. одржано је предавање хуманитарне организације „Каритас“ на тему 

„Елементарне непогоде“. 

5.5.2017. је организована једнодневна екскурзија ученика на релацији 

Бранковина- Београд – Земун. 

12.5.2017. организован је крос РТС-а. 

18.4.2017. у ОШ „Нада Пурић“ хуманитарна организација „Каритас“ организовала 

је такмичење на тему „Елементарне непогоде“ где је учествовало 5 школа, а наша школа 

освојила је прво место. 

Последњег дана ове школске године ученици су присуствовали на приредби за 

будуће прваке коју је припремила учитељица Жаклина Аџић. 

Током пролећа засадили смо башту здраве хране и цвеће које смо неговали у 

оквиру часова Чувари природе. 

Одржано је 36 часова одељенског старешине, исто толико часова допунске 

наставе и слободних активности. Ученици су се издвојили према интересовањима и 

талентима. И наредне школске године треба наставити са индивидуализованом наставом. 

Такође у њу треба што више укључити и родитеље. 

    Професор разредне наставе   Горан Стојановић 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ 4-1, УЧИТЕЉИЦА ЖАКЛИНА АЏИЋ 

 

У четврти разред уписано је 18 ученика ( 10 девојчице и 8 дечака). Ученик Ралетић 

Негован, због психофизичких сметњи није редовно долазио на наставу.З бог великог 

броја оправданих изостанака није оцењен. Павловић Андријана радила по посебном  

програму и сходно својим способностима завршила четврти разред. Сви остали ученици 

напредовали на очекиваном нивоу. Ученици су похађали допунску наставу из 

математике и српског језика.Десет ученика је постигло одличан успех, четири врло 

добар, три добар, два довољан успех и један није оцењен. 

Сви ученици имају примерно владање и веома велики број оправданих 

изостанака. (Павловић Мартин,Савић Мануела,Ралетић Негован) 

 Током школске 2016/2017.године ученици IV1 и учитељица Жаклина Аџић били 

су ангажовани у реализацији следећих културних и других активности: 

 Учешће на Дечијој недељи (реализован спортски дан у оквиру Дечје недеље, 

ликовна и музичка радионица, маскенбал) 
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 Посета Ваљеву 

 Учешће ученика у обележавању и прослављању значајних датума (30.12.2016.г. 

поводом Нове године родитељима одржана представа , 27.јануара 2017.г. Свети 

Сава-школска слава.  

 Организовање изложбе ликовних радова поводом Нове године и школске славе 

Свети Сава и Ускрса. 

 Дружење у природи и настава ( уочавање промена у природи поводом доласка 

годишњих доба јесен и пролеће) 

 Дружење кроз израду наставних паноа, 

 Уређење огласних табли, 

 Учешће у свакодневним спотским активностима и поводом реализације прогама 

,,Покренимо нашу децу“, 

 Учешће на спортском дану ( крос РТС-а, одржан дана 12.маја 2017.г), 

 Организовање ликовне радионице поводом 8.марта –дана жена и израда честитки, 

 Учешће на ликовним конкурсима 

                    

 Одељењски старешина Жаклина Аџић 

                                          

 

ОДЕЉЕЊЕ 5-1, ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА БИЉАНА АРСЕНИЋ 

 

У одељењу V1 на почетку 2016/2017 је било 20 ученика . Од 1.12.2016. број 

ученика у одељењу је 19, јер је ученик Милорад Ћебић прешао у другу школу која му је 

у близини места становања. 

На крају другог полугодишта успех ученика је следећи: 5 ученика је одлично, 5 

ученика је врло добро, 5 ученика је добро и 4 ученика се упућује на поправне испите. Два 

ученика имају по две недовољне оцене из српског језика и математике и то су Станојевић 

Анђела и Нешковић Никола, а два ученика имају по једну недовољну оцену из српског 

језика и то су Павловић Виктор и Павловић Саманта.  

Један ученик је завршио разред по ИОП- у 2 и то је Нешковић Дејан 

Један ученик има врло добро владање Нешковић Дејан,  а сви остали ученици 

имају примерно владања. 

Са специјалним дипломама су три ученице  због изузетних резултата постигнутих 

на такмичењиима 

1.Софија Ковачевић са специјалним дипломама из математике, српског језика, 

техничког и информатичког образовања и биологије  

2. Јелена Ковачевић са специјалним дипломама из математике, српског језика, 

техничког и информатичког образовања и биологије 

3. Силвија Симић са специјалном дипломом из математике   

Реализована је екскурзија 4.05.2017. на коју је ишло 17 ученика и излет ученика у 

Ваљево са одељемским старешином 13.06.2017. на који је ишло 15 ученика и предати су 

извештаји о реализацији. 
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ОДЕЉЕЊЕ 6-1, ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА АЛЕКСАНДРА 

РАДОВАНОВИЋ 

  

У одељењу има тринаесторо ученика. Сви ученици остварили су позитиван успех. 

Одлуком Одељенског већа, које је одржано 26. јуна, Лидији Симић је поправљена оцена 

из руског језика како би разред положила са одличним успехом. Због великог броја 

изостанака, Жељко Ђорђевић и Дејан Павловић полагали су разредне испите у периоду 

19 – 23. јуна. Жељко Ђорђевић је полагао разредне испите из математике и српског 

језика. Математику је положио са добром, а српски језик са довољном оценом. Дејан 

Павловић је полагао разредне испите из математике и географије и оба је положио са 

довољном оценом. На крају другог полугодишта, једна ученица је постигла одличан 

успех (Лидија Симић), седморо ученика – врлодобар успех (Лазар Васић, Милица Васић, 

Исидора Ђурђевић, Александра Лукић, Кристина Митровић, Милан Радојевић, Ненад 

Симић), четворо – добар (Жељко Ђорђевић, Дејан Павловић, Стефан Павловић, Славиша 

Савковић), а једна ученица је постигла довољан успех (Дајана Ристић). Успех ученика 

на крају ове школске године је знатно бољи него на крају претходне, али и даље није 

задовољавајући. Учешћа на такмичењима и конкурсима није било. 

 Десеторо ученика има примерно владање. Врлодобро владање имају Стефан 

Павловић, Дајана Ристић и Жељко Ђорђевић. Жељку Ђорђевићу је 26. јуна одлуком 

Одељенског већа поправљена оцена из владања са добре на врлодобру. Атмосфера у 

одељењу је углавном одлична. Ученици помажу једни другима, међу њима влада 

узајамно поштовање, послушни су на часовима. Проблеми се стварају углавном на 

часовима историје, и то од стране Стефана Павловића и Жељка Ђорђевића. Након сваког 

непримереног понашања, са ученицима су разговоре водиле одељенски старешина и 

психолог школе и увек су обавештени родитељи. Сарадња са родитељима је углавном 

добра. Упућени су у успех своје деце, обавештени о опоменама и похвалама наставника 

и дисциплинским прекршајима.  

 У току школске године, одржано је 36 часова одељенске заједнице. Најчешће теме 

су биле: побошање успеха, другарски односи у одељењу, хигијена. 

 Ђачка екскурзија изведена је 4. маја на релацији Бранковина – Јагодина – 

Бранковина. На екскурзију је ишло деветоро ученика. Били су сложни и послушни, 

поштовали су све договоре, показивали интересовање за нова места и жељу за стицањем 

нових сазнања. Осим на екскурзију, осморо ученика ишло је и на излет у Ваљево 13. јуна. 

Заједно са ученицима петог разреда и наставницом Биљаном Арсенић, посетили смо 

игралиште на платоу испред Центра за културу Ваљево и споменике Десанки 

Максимовић и Живојину Мишићу, а остатак дана смо провели у парку Пећина, где су се 

ђаци дружили и са ученицима ОШ ,,Владика Николај Велимировић”.  

 Ученицима су одржана три предавања која су их веома заинтересовала. 

Представници Дома здравља Ваљево 22. новембра одржали су предавање ,,Пубертет и 

одрастање”. Влада Арсић је 21. фебруара одржао предавање о насиљу на интернету и 

како се од њега заштитити, а присуствовали су и презентацији Полицијске управе 

Ваљево о безбедности у саобраћају. 

  

 

ОДЕЉЕЊЕ 7-1, ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА ГОРДАНА РАДОЈИЧИЋ 

 

У одељењу има 25 ученика, шеснаест дечака и девет  девојчица. На крају другог 

полугодишта двадесет ученика је имало позитиван успех,а пет  недовољан успех. 

Због великог броја оправданих  изостанака на разредни испит су упућена три 

ученика.Драган Ђорђевић и Денис Павловић  (математика, српски језика и географија), 
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Немања Перић (српски језик). Разредни испит су полагали од 19 јуна до 23 јуна 2017. 

године. Драган Ђорђевић је положио разредни испит из сва три предмета са оценом 

довољан(2), Немања Перић је положио разредни  испит из српског језика  са оценом врло 

добар(4), Денис Павловић је положио  разредни испит из математике и географије са 

оценом довољан(2), а из српског језика се упућује на поправни испит у августу. 

На Одељењском већу одржаном 26.6.2017. године на предлог одељењског 

старешине Одељењско веће је је ученику Предрагу Симић утврдило оцену одличан (5) 

из историје, ученику  Марку Ковачевић одељењско веће је утврдило оцену одличан (5) 

из српског језика тако да су оба ученика завшила разред са одличним успехом и просеком 

5,00. У одељењу има осам ученика са одличним успехом, пет врло добрих, шест ученика 

има добар успех, а један ученик је довољан. 

Ученику Дејану Ђуричић се  упућује на полагање српског језика и физике у 

августу.Поред њега у августу ће српски језик и физику полагати још Ивана  Павловић и 

Денис Павловић. Ученик Немања Павловић се упућује на полагање математике и физике 

у августу, а ученица Кристина Павловић из физике.Сви ученици који нису завршили 

разред са позитивним успехом током целе школске године нису сарађивали са 

предметним наставницима, нису имали школску свеску, нису радили домаће задатке и 

бежали су то јест нису хтели да присуствују часовима допунске наставе. Као одељењски 

старешина редовно сам обавештавала родитеље  о томе, они су обећавали да ће покушати 

да утичу на њих, али ефекта очигледно није било. Децу  донекле и разумем, пубертет је 

стигао, а ни родитељи,  морам рећи ни ја, нисмо били спремни мислећи да је за пубертет 

рано,а показало се да није. Припрема за полагање почиње 15 августа и надам се да ће за 

ова два месеца мало  одрасти и сазрети  толико да схвате озбиљност ситуације и да ће у 

августу успешно завршити разред. На родитељском састанку одржаном 28.6.2016. 

године родитељима сам предала одштампано шта ученици који полажу морају знати да 

би могли поправити оцену, а ми ћемо са њима то утврдити на припремама у августу. 

И ове школске године као и претходне имала сам велику помоћ психолога Ане 

Мојић. Била је ту и за мене и за њих у сваком тренутку и помогла ми да одељење доведем 

у ред. Кад ја нисам била у школи, пазила је на њих и заједничким снагама смо успеле да 

ово одељење заврши разред без неких већих инцидената. 

У току школске године било је смањених оцена из владања. Сви ученици осим 

Драгана Ђорђевића су поправили своје понашање и Одељењско веће им је поправило 

оцене из владања на примерно (5). Драган је наставио са својим дрским и безобразним 

понашањем па зато није било основа да се оцена поправи тако да је разред завшио са 

оценом из владања врло добар(4). 

Што се тиче плана и програма редовне, допунске  и додатне наставе све је у 

потпуности реализовано. 

Ученик Марко Ковачевић се пласирао на општинско такмичење из математике и 

биолигије и остварио солидан резултат. Ученица Ана Јовановић је остварила учешће на 

општинско такмичење из српског језика, а ученик Немања Ралетић је освојио треће место 

на републичком такмичењу из ТИО. 

Екскурзија на релацији Бранковина-Кикинда-Зрењанин-Нови Бечеј-Бранковина 

реализована је 31.5.2017. и 1.6.2017.године. На екскурзују је ишло 19 ученика и морам 

да их похвалим да су се лепо понашали и  презентовали нашу школу у најбољем светлу. 

Припремна настава из српског језика, математике и физике одржана је у периоду 

од 14. до 18. августа. Поправни испити су одржани у периоду од 21. до 25. августа. Сви 

ученици су положили, тако да нову школску годину почињемо у истом саставу. 
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ОДЕЉЕЊЕ 8-1, ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА ГРОЗДАНА АЛЕКСИЋ 

 

У VIII1 одељењу има 7 ученика од којих  је са одличним успехом на крају школске 

године било двоје и то Стојановић Милица и Мирковић Ненад, са врлодобрим успехом 

су била 3 ученика, Пакић Живота, Симеуновић Бојан и Радојевић Иван. Са добрим 

успехом била су два ученика, Ђуревић Никола и Ђорђевић Клаудија. Ни један од 

одличних ученика није понео Вукову диплому на крају осмог разреда. Свих 7 ученика 

завршило је разред са примерним владањем и дозвољеним бројем изостанака. Часови су 

одржани по наставном плану и програму, и са дозвољеним бројем часова. 

 

 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ ГОЛА ГЛАВА 

 

ОДЕЉЕЊЕ 1-2 И 3-2, УЧИТЕЉИЦА СНЕЖАНА БИРЧАНИН  

 

Први разред, издвојеног одељења у Голој Глави, има шест ученика (два дечака и 

четри девојчице). На крају школске године успех ученика је задовољавајући. Три 

ученика (Александра Мијаиловић,  Милан Мијаиловић и Филип Мијаиловић) су веома 

успешно савладали све садржаје, Савић Јелена све веома добро осим споријег читања и 

писања и две ученице (Нина Милосављевић и Анђела Бошковић) су  на једва основном 

нивоу, само уз помоћ могу правилно да раде. 

Владање ученика је код свих примерно. 

Трећи разред, издвојеног одељења у Голој Глави, има четри ученика (два дечака 

и две девојчице). На крају школске године успех ученика је задовољавајући и у просеку 

су врло добри (средња оцена одељења је 3,68). Анђела Мијаиловић има одличан успех, 

Никола Мићић врло добар успех и Сара Милосављевић и Никола Поповић добар успех. 

Владање је код свих ученика примерно. 

План и програм је остварен у целости. Часови редовне наставе су сви одржани са 

мањим променама у редоследу и додавањем часова вежбања и утврђивања (из српског 

језика и математике најчешће, а понекад и часова природе и друштва). 

Одржани су и сви часови ваннаставних активности.  

У току школске године ученици су учествовали у две приредбе. Прва је била 

поводом школске славе Светог Саве , а друга поводом 8. марта. 

30. септембра 2016. организовали смо излет-тематски дан „Јесен“- у Јаутину. 

30. маја 2017. спроведен је излет у Ваљево и 5. маја 2017. ученици су ишли на 

једнодневну екскурзију у Београд. 

             У току ове школске године, 2016/2017. је одржано 36 часова слободних 

активности у оба разреда. Часовима су, са великом радошћу,  присуствовали сви  

ученици. Предвиђене теме и наставни садржаји били су: 

- празници (Нова година, Свети сава, 8. март, Ускрс) 

- годишња доба ( јесен, зима, пролеће) 

- приредбе и програми 

- спортске активности 

- музичке активности 

- ликовне активности 

- уређење животног простора (паноа, учионице, школског дворишта) 

       Активности које смо врло успешно спровели презентујући их другима су: 

- приредбе (за школску славу Св.Саву и 8.март) 

- програм за Дечју недељу 

- ликовне изложбе (јесењи плодови, зима, новогодишњи украси, пролеће, Ускрс) 
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- драматизација текста и прављење маски и костима 

- игре спретности и окретности 

- квизови 

        Успешност у реализацији предвиђених садржаја је различита од ученика до 

ученика, а умногоме зависи од самог задатка. Без обзира на самосталност и успешност у 

раду, ученици воле часове слободних активности. Воле да праве, стварају, моделују, 

креирају. 

Планирани број часова допунске наставе у овој комбинацији је 36 (18 за први 

разред и 18 за трећи разред). У првом разреду је одржано 18 часова допунске наставе, 6 

часова у првом полугодишту и 12 часова у другом полугодишту. Са часовима допунске 

наставе се почело у новемру месецу, пошто су ученици упознати са свим словима азбуке 

и бројевима до 10, а неким ученицима је требала додатна помоћ у савладавању читања, 

писања и рачунања до десет. Од самог почетка, па до краја шклоске године допунску 

наставу из српског језика су пратили: Анђела Бошковић, Нина Милосављевић и Јелена 

Савић. Допунску наставу из математике, од почетка до краја, су пратиле Анђела 

Бошковић и Нина Милосављевић. 

У трећем разреду је одржано 18 часова допунске наставе, 9 часова у првом 

полугодишту и 9 часова у другом полугодишту, из српског језика и математике. 

Допунску наставу, од почетка до краја школске године, су похађали Сара Милосављевић 

и Никола Поповић из оба предмета. 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ 2-2 И 4-2, УЧИТЕЉ  ВИДОСАВ НЕШИЋ 

 

Школску 2016/ 17. ИО Гола Глава у комбинованом одељењу похађало је 5 ученика 

другог и 3 ученика четвртог разреда, укупно 8 ученика. 

У образовно- васпитном процесу предвиђени план и програм као и ваннаставне 

активности,  програм сарадње са родитељима и локалном заједницом су у потпуности 

реализовани. Реализован је и план рада секција као и активности везане за обележавање 

значајних датума као што су Дан школе, Нова година, Св. Сава. 

Када је реч о успеху ученика доста је добар и нешто бољи у односу на успех 

показан на крају првог полугодишта. Од пет ученика другог разреда три ученика су 

показала одличан успех, а два врлодобар успех. Успех би био бољи да у току априла и 

маја није дошло до епидемије малих богиња и великог броја изостанака ученика. У 

четвртом разреду од три ученика један је одличан и два врлодобра. Они могу доста више 

а и како сами кажу домаћи рад им се своди само на обавезне домаће задатке. Одличан 

ђак са тројком и врлодобар са двојком је аритметички, а у реалности  „ на ивици „ – „ 

цензус „  

Сви ученици су показали примерно владање, тако да је било лепо и лако радити. 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ 5-2, ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА БИЉАНА ЗАРИЋ 

 

Одељење V2 ОШ „Прота Матеја Ненадовић“ у  Голој Глави броји укупно осморо 

ученика: 4 дечака и 4 девојчице. Сви ученици су завршили друго полугодиште са 

позитивним успехом,са просечном оценом нешто слабијом у односу на прво 

полугодиште. На крају 2.полугодишта петоро ученика је остварило врлодобар успех,а 

троје добар успех. 

Што се успеха тиче, резултати би могли бити знатно бољи, на чему ће се тек 

радити. Такође,на родитељским састанцима родитељима су појединачно предочени 
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успеси и постигнућа, као и слабости сваког од ученика. Родитељи су се уредно одазивали 

на позиве и сарадња са школом је на задовољавајућем нивоу. 

У погледу дисциплине није било већих проблема. Сви ученици имају примерно 

владање и прикладно се понашају. 

Допунска, додатна и редовна настава су успешно реализоване. 

Једнодневна екскурзија посетом Јагодини је организована 4. 5. 2017. и прошла је 

у позитивној атмосфери и лепом дружењу. 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ 6-2, ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА ГОРДАНА КРСМАНОВИЋ 

 

У одељењу су три ученице : Ивана Марјановић, Маја Милићевић и Сања 

Миливојвић.  

На крају школске 2016/2017. године све три ученице су имале позитиван успех и 

примерно владање.  

Ученице Ивана Марјановић и Сања Миливојевић су постигле одличан успех, обе 

са просеком 5,00 , а Маја Милићевић врло добар (3, 93) .  

Ученице Ивана Марјановић и Сања Миливојевић су учествовале на општинским 

такмичењима из српског језика и техничког и нформатичког образовања . 

Ученица Ивана Марјановић је освојила прво место на окружном такмичењу из 

биологије. 

Сања Миливојевић је током школске године похађала школу менталне 

аритметике Suan Pan Ваучер за бесплатну школарину је добила од наше школе, која је 

ушла програм  бесплатног финансирања једног ученика . 

У мају је изведена ђачка екскурзија за ученике 5. и 6. разреда на релацији Гола 

Глава – Бранковина – црква Покајница – Јагодина –Бранковина –Гола Глава.  

 

 

ОДЕЉЕЊЕ 7-2, ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА МИРЈАНА ШИЈАЧИЋ 

 

Одељење се налази у издвојеној јединици у Голој Глави. У свом саставу има три 

девојчице и два дечака. Сви ученици су успешно завршили 7. разред,  са позитивним 

успехом, и то три ученика са одличним успехом: Врховац Сузана (4,53), Савић Ивана 

(4,53) и Софронић Слађана. Два ученика су разред завршила са добрим успехом: Јакић 

Небојша(2,8) и Ђуричић Александар (2,73). Успех ученика је бољи у односу на успех са 

краја првог полугодишта.  

Додатна настава је реализована из предмета ТИО и историја, где су ученици 

учествовали на школском и општинском такмичењу. Код појединих предмета је било 

потешкоћа у учењу и постигнућима па је у зависности од потреба ученика, реализована 

допунска настава из предмета српски језик, математика, историја, руски језик и 

биологија. Ученици су учествовали и у слободним активностима и то хуманитарној 

акцији „Чеп за хендикеп“, као и у културним активностима у оквиру прослава у школи. 

Реализована је и дводневна ђачка екскурзија на коју су ишла 4 ученика и о којој постоји 

посебан извештај.  

Што се тиче дисциплине и владања ученика, сви су завршили седми разред са 

примерним владањем и дисциплинских мера на крају другог полугодишта није било. На 

крају првог полугодишта ученик Александар Ђуричић је имао писмену опомену 

одељенског старешине, а ученик Јакић Небојша укор одељенског старешине са 

смањеном оценом из владања на 4. У другом полугодишту су знатно поправили 

понашање па су укинуте поменуте дисциплинске мере. 



Извештај о раду  за школску 2016/2017. 

 52 

Сарадња са родитељима је била солидна, уредно су били обавештавани о 

дисциплини и постигнућима  од стране одељенског старешине, редовно су правдали 

изостанке ученика и када нису могли да дођу у школу у термину отворених врата или на 

родитељски састанак, одељенски старешина је био у контакту са њима телефонским 

путем. 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ 8-2, ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА ВЕСНА БРАНКОВИЋ 

 

У одељењу осмог разреда ОШ „Прота Матеја Ненадовић“ из Бранковине у ИО 

Гола Глава, од осам ученика на крају другог полугодишта петоро ученика има одличан 

и троје врло добар успех. Сви ученици имају примерно владање, поштују правила школе 

и негују добре међусобне односе. Ученици су веома активни и заинтересовани за 

ваннаставне активности, практичан рад и наставу кроз посете научним и културним 

установама. Реализовали смо излете у Ваљево  и обишли  бројна места и знаметости: 

Ваљевски музеј, мост на коме је била сеча кнезова, Тешњар, споменик Стевану 

Филиповићу, Павиљон и Маркову столицу, Ловачки дом, парк Пећину, Кока кола 

теретану, кеј Колубаре, Градац, Дом културе, споменике Живојину Мишић и Десанки 

Максимовић. Посетили смо  Фестивал науке „Чиста десетка“ и Сајам књига у Београду  

после чега смо обилазили  културно историјске знаменитости главног града Србије. 

Крајем школске године је реализована дводневна екскурзија на релацији 

Зрењанин, Кикинда и Нови Бечеј и матурско вече. Ученице Андријана Станковић и Ана 

Панић се веома истичу у наставним активностима при чему постижу запажене резултате. 

Пласирале су се на све нивое такмичења из српског језика. Андријана Станковић је 

проглашена за ђака генерације и носилац је вукове дипломе као и Ана Панић 

 

БАБИНА ЛУКА 

ОДЕЉЕЊЕ 1-3 И 2-3, УЧИТЕЉИЦА КАТАРИНА СИНЂИЋ 

 

          У први разред уписано је 5 ученика ( 3 девојчице и 2 дечака). Током септембра 

ученица Ивана Матић је исписана и наставља школовање у Бранковини. Ученици Алекса 

Давидовић, Дарко Илић, Анђелка Радојевић и Биљана Хаџић напредују на очекиваном 

нивоу. Научили су да читају и пишу. Савладали су сабирање и одузимање до 100. 

Разликују живу природу од неживе. Знају ликовно да се изражавају. Певају песме 

различитог садржаја и изводе музичке игре уз покрет. Правилно изводе елементарне игре 

и учествују у заједничким активностима. Развијају позитиван однос према очувању 

народне традиције. Препорука је да у наредном периоду континуирано уче, више вежбају 

читање, да се труде да више поштују правописна правила и да вежбају решавање 

текстуалних задатака како би стекли већу сигурност и постигли још боље резултате. У 

другом разреду ученици Драгољуб Васиљевић и Сава Пејатовић  завршили су  са 

одличним успехом. Заслужују похвалу за уложен труд и остварене резултате. Препорука 

је да наставе редовно и одговорно да раде како би овакав успех одржали. Ученици су 

редовно похађали допунску наставу из српског језика и математике ради потпунијег 

усвајања знања, стицања сигурности и самопоуздања.  

Сви ученици имају примерно владање и веома мали број оправданих изостанака.  
            Наставни план и програм је у потпуности остварен. Све предвиђене наставне 

садржаје смо обрадили и увежбали колико је за то било простора и времена.  

           Ученици су били веома активни у свим наставним и ваннаставним активностима. 

На часовима друштвених, техничких, хуманитарних, спортских и културних активности 
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бавили смо се уређењем школског дворишта, паноа, припремањем приредби, ликовне 

радионице, изложбе и имали смо учешћа на конкурсима...  

           Ученике ћу стално храбрити и мотивисати како би показали своје праве  

вредности и могућности 

 Током школске 2016/2017.године ученици I3 и II3 заједно са својом 

учитељицом  били су ангажовани у реализацији следећих културних и других 

активности: 

 3.10.2016.г. Засађено дрво генерације,  

 Уређење школског дворишта, 

 Посета Матичне школе у Бранковини (реализован спортски дан у оквиру Дечје 

недеље), 

 Од 3-7.10.2016.г. учешће кроз низ активности поводом Дечије недеље (ликовна 

радионица - презентација радова ОЗ на тему толеранције, музичка радионица – 

слушамо музику коју на флаути изводи васпитачица ИО Бабина Лука Маја 

Јанковић, спортски дан, маскенбал, ревија фризура, организовање школског 

биоскопа), 

 1.10.2016.г. учешће на конкурсу Дани гљива,  

 27.09.2016.г. посета цркве Св.ап.Лука поводом великог православног празника 

Крстовдан и присуствовање служби,  

 Учешће ученика у обележавању и прослављању значајних датума (31.10.2016.г. 

слава села Свети Лука, 30.12.2016.г. поводом Нове године родитељима одржана 

представа , 27.јануара 2017.г. Свети Сава-школска слава). Поводом Савиндана, 

школске славе ученици су пригодним текстовима подсетили на живот и рад 

Светог Саве. Посетили смо цркву Св.Ап.Лука, присуствовали служби и 

рецитовали рецитације посвећене том дану. Традиционални ручак уз ломљење 

колача и приредба обављена је у просторијама наше школе. Овогодишњи домаћин 

славе била је породица наших ученика Филипа и Саве Пејатовић, а за наредну 

школску славу домаћин ће бити породица ученице Биљане Хаџић, 

 Организовање изложбе ликовних радова поводом Нове године,  школске славе 

Свети Сава и Ускрса. 

 Дружење у природи и настава ( одржан час српског језика 27.09.2016.г. и 

25.05.2017.г., кратка шетња и уочавање промена у природи поводом доласка 

нових годишњих доба) 

 Дружење кроз израду наставних паноа, 

 Уређење огласних табли, 

 Учешће у свакодневним спотским активностима и поводом реализације прогама 

,,Покренимо нашу децу“, 

 Учешће на спортском дану ( крос ртс-а, одржан  12.маја 2017.г), 

 Организовање ликовне радионице и израда честитки поводом Нове године и 

8.марта –дана жена, 

 Учешће на ликовним конкурсима, 

 5.маја 2017.г. одржана екскурзија. Ученици су посетили Земун, Кулу Гардош, 

земунски кеј и имали вожњу бродићем по Дунаву. Шетња Калемегданом... Као и 

сваке године, ученици су научили нешто ново, мало боље се упознали са 

другарима из матичне школе, дружили се, играли... 

 Ученици су поводом завршетка школске године слушали музику, певали, 

играли...ИО Бабина Лука присуствовала је  ученица Анастасија Радовановић из 

Музичке школе (ученицима је представљен музички инструмент виолина и 

пренета им је љубав према музици). 
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           Трудићу се да своје ученике и даље подстичем да развијају свој таленат, да се 

друже и гаје љубав према традицији, природи, музици. 
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ОДЕЉЕЊЕ 3-3, УЧИТЕЉ ДРАГАН ДОБРИСАВЉЕВИЋ 

 
У школској 2016./2017.години у трећи разред је уписано четири ученика. 

Ученици су успешно пратили и постизали добре резултате у настави, тако да на  

часовима допунске наставе и додатне наставе смо усавршавали знања и вежбали пређено 

градиво. 

Сви ученици су успешно савладали области из српског језика. Добро се служе 

правописом, познају основе књижевности и граматике српског језика. 

Ученици су успешно савладали области из математике: Бројеви до 1000,  

Геометријски објекти и њихови међусобни односи, Мерење и мере. Из предмета природа 

и друштво су савладали области: Природа,  Човек,  Друштво, Кретање у простору и 

времену, Наше наслеђе, Материјали и њихова употреба, Људска делатност. 

Из осталих предмета ученици су успешно савладали предвиђено градиво. 

Наставни план и програм је у потпуности реализован. 

Остварени су сви циљеви и задаци. 

Исход трећег разреда је и задовољство ученика. 

Одржано је шест родитељских састанака и остварена је добра сарадња са 

родитељима. 

Остварене посете, излети и настава у природи су наведени у дневнику рада 

разредног старешине. 
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ИО КОТЕШИЦА 

 

ОДЕЉЕЊА 1-4, 2-4, 3-4, 4-4,  

УЧИТЕЉИЦА ОЛИВЕРА ЂОРЂИЋ/КАТАРИНА ЈАНКОВИЋ 

 

У први разред уписан је Росић Ђорђе. У току школске године савладао  је 

предвиђене наставне садржаје. 

У други разред уписана је Андрић Жаклина. Жаклина је школску годину 

завршила са врлодобрим успехом. 

У трећи разред уписан је Митровић Душан. Душан  je школску годину завршио 

са одличним успехом. Изузетно је заинтересован за учење. 

У четврти разред уписана су 4 ученика: Марјановић Урош, Митровић Огњен, 

Росић Огњен и Росић Филип. Урош  и Огњен Митровић су постигли врлодобар успех, 

Филип и Огњен Росић  имају одличан успех. 

Сви су показали велико интересовање за стицање нових знања и умења. Успешно 

су савладали предвиђене наставне садржаје. Задовољна сам њиховим напретком 

Сви ученици имају примерно владање. 

Ученици првог и трећег разреда нису имали потребу за допунском наставом, док 

се допунска из српског језика и математике оджавала у другом и четвртом разреду. 

Додатна наставаиз математике организована је за ученике четвртог разреда. 

Ученици су били веома активни у свим наставним и ваннаставним активностима. 

На часовима друштвених, техничких, хуманитарних, спортских и културних активности 

бавили смо се припремањем приредби (новогодишња, поводом Св.Саве, поводом 

8.марта), уређењем школског ходника и учионице (јесења поставка, зимске слике, мами 

на дар, пролећна бајка), уређењем школског дворишта, учешћа на конкурсима. 

Сви планирани облици редовне, допунске наставе и ваннаставних активности су 

реализовани. Током године била је добра сарадња са родитељима који су помогли у 

организовању прославе Светог Саве, организовању превоза деце за све манифестације на 

које смо ишли, као и при уређењу школског дворишта (кошење траве, сађење цвећа и 

слично). 

 

Активности  (посете, приредбе, излети) 

 30.9.2016. године ученици и предшколци  ИО Котешица, заједно са ученицима и 

предшколцима ИО Јошева у пратњи учитеља и васпитача ишли су на излет у 

Јаутину  – излетиште „ Точак „ где је реализован тематски дан „Јесен нам је 

донела“. 

 Дечју недељу (3.10. – 7.10.2016.) ученици из Котешице обележили су кроз низ 

активности: сађење дрвета генерације, спортске активности, излет у Ваљево, 

ликовна радионица. 

 7.10.2016. Ученици су посетили позоришну предтаву „Вашар у Тополи“ 

Креативне радионице „Пинокио“ у Центру за културу. 

 23.12.2015. године ученици су посетили ПУ „Милица Ножица“ Ваљево, вртић 

Бамби где су у пратњи учитеља одгледали новогодишњу представу       „ 

Новогодишња чаролија“. 

 Ученици ИО Котешица и предшколци декорисали су свој радни простор у духу 

новогодишњих празника,направили су новогодишње честитке и украсе.Упоредо 

са уређењем простора ученици су припремали и представу „У сусрет Новој 

години“коју су извели 30.12. 2016. године.  Представа је одржана за родитеље, а 

по њеном завршетку подељени су новогодишњи пакетићи за ученике.Уз најлепше 
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жеље и слатке поклоне ученици су се опростили од старе године и отишли на 

новoгодишњи распуст. 

 Ученици ИО Котешица и предшколци су 27.1.2017. године на пригодан начин 

обележили школску славу, Светог Саву. За ту прилику ученици су на часовима  

ликовне културе насликали портрет Светог Саве, а на часовима слободних 

активности израдили плакат са песмом пропраћеном адекватним илустрацијама 

која осликава животни пут Растка Немањића, и припремили пригодну приредбу. 

Слава је обележена читањем молитве и ломљењем славског колача у присуству 

парохијског свештеника, родитеља, ученика, васпитачице и учитељице, након 

чега су присутни уживали у славској трпези. 

             
 7.3.2017. године  одржали смо представу „Један обичан дан у животу сваке маме“ 

којој су присуствовале маме и баке, а ученици су поделили поклоне које су 

направили. 

 

Међународно математичко такмичење „ Кенгур без граница” одржано је у 

матичној школи у Бранковини 16.3.2017. године. Ученик трећег разреда Душан 

Митровић и ученици четвртог разреда Огњен Росић, Филип Росић и Огњен 

митровићдобили су признање за учешће на такмичењу и остварили запажене резултате. 

8.4.2017. посетили смо Сајам привреде западне Србије – СПРЕГ, салу Домаћа 

прича где су ученици ИО Котешица добили групну награду на ликовно-литерарном 

конкурсу „Волим домаће“ који је организовала компанија Еуропром. 

 

 
 

Поводом Дана Војске Србије 21.4.2017. године  посетили смо касарну ваљевског 

гарнизона  „Војвода Живојин Мишић“ . Ученик трећег разреда ИО Котешица  Душан 

Митровић освојио је друго место на литерарном конкурсу у конкуренцији ученика 

Основних школа града Ваљева на конкурсу Војске Србије на тему „Писмо Војнику“. 

Награђени ученик у пратњи учитељице и родитеља присуствовао је свечаности 

обележавања Дана Војске и том приликом додељене су им дипломе и награде.  
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    5.5.2017. реализована је једнодневна екскурзија за млађе разреде наше школе 

на релацији Бранковина – Земун – Калемегдан – Бранковина. Ученици су посетили 

Миленијумску кулу на Гардошу, возили се бродићем до ушћа Саве у Дунав, посетили 

Калемегдан и прошетали Кнез Михаиловом улицом. Највећи утисак на ученике оставила 

је вожња бродићем.                       

                                     
 

 

Ученици и учитељи ИО Јошева и ИО Котешица  одржали су тематски дан „Позвао 

је мај све бубе на чај“ 18.5.2017. у школи у Јошеви. Одржани су часови српског језика, 

математике и ликовне културе. Планирани циљеви тематског дана су остварени. 

Ученицима се свидео овакав овакав начин рада, а пре свега дружење са вршњацима. 

 

Ученици ИО Котешица Ђорђе Росић, Урош Марјановић,Огњен Росић и Филип 

Росић учествовали су са својом учитељицом на 13. Међународном фестивалу „Креативна 

чаролија“ који је 26. и 27. 5.2017. године  одржан у Бањи Врујци 
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27.5.2017. ученици ИО ЈОшева и Котешица са својим учитељицама су учествовали на 

Сабору народне традиције „Крчаг“ који се одржао у ОШ „Исидора Секулић“ у Београду. 

Учествовали смо у дефилеу, креативним радионицама за децу, спортским играма, 

излагали радове на штанду, извели представу „Да не беше не би било“. 

 

 
 

 

 30.5.2017. ученици су посетили ОШ „Нада Пурић“ у којој је била поставка Највеће 

макете на Балкану – свет око нас. Ученици 4. Разреда ове школе извели су сценску 

минијатуру „Сви смо различити“. Отом су ученици посетили Музичку школу у којој смо 

одслушали „Концерт у подне“ у извођењу ученика ове школе. 

10.6.2017. Ученици ИО Јошева и Котешица са својом учитељицама учесвовали су 

на Вазнесењским данима  у Крупњу. Ученици наше школе представили су се представом 

„Да не беше не би било“, излагали радове на штанду, учествовали у спортским играма. 

                
 

11.6.2017. посета фестивалу за децу „Витезово пролеће“ који се одржао у Сава центру у 

Београду 

25.6.2017. Учешће на 55. Дану малине у Бранковини. Ученици ИО Јошева и Котешица 

излагали радове на штанду и извели представу „Да не беше не би било“. 

13.6.2017. Ученици ИО Јошева су били наши гости. Заједно смо обележили завршетак 

ове школске године. 
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ИО ЈОШЕВА 

 

ОДЕЉЕЊЕ 1-5, 3-5, УЧИТЕЉИЦА ЉИЉАНА ПАЈИЋ 

 

 У школској  2016/2017.  години у ИО Јошева уписано је у 1. разред- 5 ученика, у 

3. разред- 3 ученика.  План и програм предвиђен у oвој школској години је у потпуности 

остварен и реализован, и по питању часова редовне наставе, тако и часова допунске 

наставе као и ваннаставних активности.  

         У првом разреду од пет ученика, ученица Петковић Тамара  је веома успешно  

савладала предвиђене  наставне садржаје,зна да чита и пише, сбира и одузима до 100, 

уочава промене у природи и уочава повезаност и значај живе и неживе приреде.  

Андријана Митровић је успешно савладала предвиђене наставне садржаје, чита сричући, 

разуме опрочитано, уз помоћ сабира и одузима до 100,зна да примени стечена знања 

света око нас.. Два ученика су уз малу помоћ и подршку савладали предвиђене наставне 

садржаје, Иван Панић и Матија Марковић, уз помоћ сабирају и одузимају до 100, 

садржаје сета око нас треба утврдити и знати применити. Ана Ралетић је ученица 1. 

разреда која напредује мање од очекиваног и са њом је примењен индивидуализовани 

рад. 

 У трећем разреду  су три ученика, саладале су све предвиђене наставне садржаје. 

Марија Пајић је постигла одличан успех, а Марија Марковић и Сања Марковић су 

постигле врло добар успех.  

Приликом реализације наставних садржаја, већих проблема нисмo имали. 

Хоризонталним и вертикалним повезивањем појединих наставних јединица истовремено 

(исти или слични наставни садржаји)  је  постигнуто да се повежу садржаји из једног 

наставног предмета  по разредима и наставним предмета. Сваки час, као и свака 

активност ученика је праћена свакодневно (Ученички портфолио-праћење постигнућа 

ученика: вредновање труда, знања и успеха, као и белешке у виду коментара, краћих 

записа, усмено изражавање је такође вредновано, као и  ученичка комуникација). 

Трудила сам се да сви предвиђени исходи на крају школске године  буду задовољени  и 

да сви ученици стекну потребна знања. 

             За ученике који заостају у раду, периодично сам припремала  посебне 

активности да би лакше превазишли и савладали тешкоће у васпитно-образовном 

процесу. Са Аном Ралетић је рађено по посебном плану који није у потпуности 

реалзован  јер се више радило на социјализацији и стицању одређених навика и 

развијању свести о себи и својим личним навикама. 

          У току првог полугодишта  заједно са ученима ИО Котешица и ИО Гола Глава  

имали заједничке активности на оближњем излетишту Точак  кроз реализацију  

тематског дана „ Јесен нам је донела“, 30.09.2016.(Прилог 1) 

         У другом полугодишту, 8.3.2017. реализовали смо још један тематски дан „Баки 

на дар“ у сарадњи са предшколском групом нашег издвојеног одељења и мајкама 

ученика и предшколаца.(Прилог 2). 

         18. мај 2017. године одржан је још један тематски дан „ Позвао је мај све бубе на 

чај“ заједно са ученицима ИО Котешица и предшколцима наша два ИО.(Прилог 3) 

  

Ученици своју велику мотивисаност испољавају приликом стицања додатних 

вештина (на часовима ваннаставних активности). Припремали смо приредбе, заједно са 

предшколцима у нашем ИО: поводом Дечје недеље, Нове године, Савиндана, Осмог 

марта, Сабора народне традиције учешћенаМанифестацији Дани малина. Подршка 

родитеља  је непроцењива; уживали  су посматрајући своју децу како су вредно и 

успешно радили  и уживали у свакој улози.     30.5.2017.били смо гости ОШ „Нада 
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Пурић“ где су нам ученици 4.разреда приредили кратку представу, а имали смо прилику 

да погледамо поставку „ Град од играчака“. Затим су ученици имали прилику да 

погледају концерт у подне ученика Музичке школе“Живојин Грбић у Ваљеву. 

 Бројни успеси  ученика нашег ИО  низали су се  и током ове школске године.  

  

 Ове школске године песме наших ученике су објављене у збирци песама која 

носи назив: Машта и снови, Зборник песама VII Међународног фестивала поезије, 

Центар за културу „Сирмијумарт“, Сремска Митровица , 

  Објављене песме у збирци песама Сто младих талената колубарског округа 

,Српска кућа, Пожаревац. 

            Песме наших ученика објављене су у збирци песама „Лилак“ , Удружења „Рима“,. 

Ваљевска Каменица. 

            Ученици наше школе освојили су групну награду на конкурсу „Дани гљива“ , 

Дивчибаре, 1.10.2016.(Прилог 4) 

            У току Дечје недеље , 7.10.2016. уз помоћ родитеља ученика, посетили смо Дом 

културе у Ваљеву и  гледали позоришну прадставу „Вашар у Тополи“, а потом дружење 

са вршњацима из ИО Котешица наставили у парку Пећина. (Прилог 5 ). 

            25.10.2016.ученица нашег ИО Марија Марковић 3.разред је била на додели 

награда  у Дому здравља поводом Октобра-месеца здраве хране , где је на том конкурсу 

освојила трећу награду на литерарном конкурсу.(Прилог 6) 

           Сарадња ИО Јошева са предшколском групом у нашој школи и васпитачицом 

Нином Крнетић је веома добра низ слободних активности, реализујемо заједно. 

           У сарадњи са родитељима, а на позив васпитачице  Нине Крнетић, која води 

предшколску групу у нашој школи у организацији ПУ „Милица Ножица“,  ученици наше 

школе  имали су  прилику да одгледају  представу „Новогодишња чаролија“ у ПУ Бамби 

-23.12.2016.   (Прилог 7)  

           23.12.2016. године наши ученици су правили новогодишње честитке и те радове 

су за заједно са својим вршњацима Бранковине, Котешице и Голе Главе  продавали на 

штанду испред Општтине у  хуманитарне сврхе за помоћ Центру за вантелесну оплодњу. 

           30.12.2016. поводом Нове године ученици млађих разреда и предшколци нашег 

ИО су припремили представу „ Велика новогодишња пљачка “ за своје родитеље. 

(Прилог 8) 

           Поводом  Нове године Центар за безбедност и здравље на раду-Бора заштита у 

сарадњи са нашом школом расписала је конкурс:Заштита на радуДеда Мраз на додели 

пакетића где су ученице Андријана Митровић 1.р, Марија Марковић 3.р и Сања 

Марковић 3.р освојили награде. 

 Заједнички рад и дивна сарадња са предшколском  групом и васпитачицом Нином  

Крнетић, је доста помогла да ученици наше школе кроз представу „Да не беше, не би 

било “ покажу своју креативност и таленат за глуму и да достојно прославимо школску 

славу, Светог Саву. (Прилог 9) 

             ОШ „Драгољуб Илић“, Драчић је расписала литерарни конкурс „Да ли си некада 

размишљао о чему причају свици својој деци пред спавање“, где је ученица 3.разреда  

Марија Марковић освојила награду 14.3. 2017.. (Прилог 10) 

             На конкурсу „Волим домаће“-Еуропром, Ваљево, ученици од 1.-4. Р,азреда  

нашег ИО, освојили су групну награду у категорији литерарних радова и присуствовали 

су додели награда 8.4.2017. (Прилог 11) 

             5.5.2017. реализована једнодневна екскурзија на релацији: Јошева- Земун (кула 

Гардош)-пловидба Дунавом- Калемегдан-Бранковина.Ученици су имали прилику да се 

упознају са једном од четири Миленијумске куле које су мађарске власти изградиле на 
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све четири стране света, у најудаљенијим градовима царства. Уживали су пловећи 

Дунавом и уживали у шетњи Калемегданом. (Прилог 12) 

            На Невеновом фестивалу деце песника у Савином Селу који је одржан 19.и 20. 

5.2017. године ученица 3.разреда Марија Марковић освојила је 2. награду за кратку 

лирску причу.  

              26. и 27. 5. 2017. ученици наше школе, Матија Марковић,1. разред (за литерарни 

рад) и Иван Панић,1. Разред (за литерарни и ликовни рад), су добили  похвалнице  за 

запажено учешће на Међународном фестивалу Креативна чаролија у Бањи Врујци. 

(Прилог 13)  

            27.5.2017. ученици нашег ИО представили су се на Сабору народне традиције 

Крчаг, у  ОШ „Исидора Секулић“ у Београду представом „ Да не беше не би било“. 

(Прилог 14) 

            27.5.217 године,на манифестацији Дани ћирилице –Баваниште , ученица 3. разреда 

Марија  Марковић је освојила 2. место у категорији калиграфија. 

           30.5.2017.били смо гости ОШ „Нада Пурић“ где су нам ученици 4.разреда 

приредили кратку представу, а имали смо прилику да погледамо поставку „ Град од 

играчака“. Затим су ученици имали прилику да погледају концерт у подне ученика 

Музичке школе“Живојин Грбић у Ваљеву. 

           Поводом дана борбе против дуванског дима расписан је конкурс на тему „Свака 

цигарета смета“. У ОШ „Андра Савчић“ 31.5.2017. Завод за јавно здравље доделио је 

награде у категорији ликовних и литерарних радова где су ученице Тамара Петковић 

(1.разред), Андријана Митровић (1.разред) и Марија Марковић (3.разред) награђене. 

(Прилог 15). 

           6.6.2017. ученици трећег и четвртог разреда освојили су треће место на конкурсу 

„ Радионица баснописаца“ Задужбине Доситеја Обрадовића. Награде су додељене у 

Београду, у Зоолошком врту. (Прилог 16) 

           10.6.2017. ученици нашег ИО освојили су награде и бројне похвале на ликовном и 

литерарном конкурсу Вазнесењски дани на тему „Комадић завичаја у огледалу 

традиције“. На ликовном конкурсу похваљени су ученици Анријана Митровић (1.),Сања 

Марковић(3.) и Марија Пајић(3.). На литерарном конкурсу 2. место освојила је Марија 

Марковић(3.), а похвале Матија Марковић (1.),Тамар Петковић (1.) (Прилог 17) 

          Ученици нашег ИО освојили су награде и на ликовном и литерарном конкурсу 

Техничке школе „Никола Тесла“ у Сурдулици на тему „ Отаџбина и слобода- прошлост, 

садашњост и будућност“. На литерарном конкурсу 1. место освојила  је Марија Пајић (3.) 

а 2. место групни рад ученика  1.-4. разред  

         Ученици ИО Јошева учествовали су на манифестацији Дан малина у Бранковини и 

представили се представом „ Да не беше, не би било“. (Прилог 18). 

          Ученици су, као и претходних година, тако и ове школске 2016/17. Године активно 

учествовали на разним манифестација, конкурсима, изложбма и постигли изузетно добре 

резултате.Од стране Актива млађих разреда и директора школе Милице Остојић добили 

су све похвале за уложен труд и рад. Трудићу се да своје ученике  и даље мотвишем како 

би показали своје могућности, знања и успехе и наредних година. 
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      ПРИЛОГ 1:Tематски дан-Јесен нам је донела-излетиште Точак Јаутина 
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ПРИЛОГ 2: Tематски дан-Баки на дар 

 

 

 
 

 
 
ПРИЛОГ 3: Тематски дан-Позвао је мај све бубе на чај 
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Додатни прилод: Посета ОШ „Нада Пурић“ и МШ „ Живорад Грбић“ 
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ПРИЛОГ 5: Дани гљива-Дивчибаре 

 

 
  
ПРИЛОГ  6:  Дечја недеља  
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ПРИЛОГ 7:  ПУ „Милица Ножица“-Бамби  

 

 

  
ПРИЛОГ 8: Приредба поводом  Нове године 
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ПРИЛОГ 9: Приредба поводом  Савиндана 

 

 

 
 
ПРИЛОГ 10: Додела награда  у ОШ „Драгољуб Илић“ Драчић 
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ПРИЛОГ 11: Додела награда  „Kупујмо домаће“-Еуропром, Ваљево 

 

 

                    
 

 

 

 

 

ПРИЛОГ 12: Екскурзија 
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ПРИЛОГ 13:Међународни  фестивал  Креативна чаролија, Бања Врујци  

 

       
 

 

ПРИЛОГ 14:Сабор народне традиције „Крчаг“ 

 

                       
 
Прилог 15:ОШ „Андра Савчић“, додела награда Свака цигарета смета 
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Прилог 16:Зоолошки врт, Београд. Додела награда „Радионица баснописца“ 

 

            
 

 

ПРИЛОГ 17: Вазнесењски дани, Крупањ- додела награда 
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Прилог 18: Дан малина- Бранковина 
 

 

 
 

У нашем ИО Јошева ученици су радо учествовали на различитим 

конкурсима.Узели су учешће на конкурсима  Завода за јавно здравље, Дани гљива-

Дивчибаре, Калигравском конкурсу Епархије бачке и Баваништу, Васкршњем сабору,  

ликовно-клиграфском конкурсу “Никола Тесла“-Нови Сад, ликовно-литерарном 

конкурсу“ Отаџбина и слобода“-ТШ“Никола Тесла Судулица,  Сабору народне 

традиције, Вазнесењски дани у Крупњу,  Поетски конкурси: Млади таленти колубарског 

округа-поезија и  Међународног фестивала поезије Машта и снови, Невеновом дечјем 

фестивалу –Савино Село ...  

Ове школске године песма наше ученице 3. разреда Марије Пајић је објављена  у 

збирци песама која носи назив: Машта и снови, Зборник песама VII  Међународног 

фестивала поезије, Центар за културу „Сирмијумарт“, Сремска Митровица. 

            Објављене су  песме Сање Маковић(3.) Марије Пајић(3.) и Марије Марковић(3.) 

у збирци песама Сто младих талената колубарског округа , Српска кућа, Пожаревац. 

 Песме наших ученика  Андријане Митровић(1.), Тамара Петковић (1.), Сања 

Марковић (3.) и   Марије Марковић (3.) објављене су у збирци песама „Лилак“ -Удружење 

„Рима“,  Ваљевска Каменица.  
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             Ученици 1.-4. разреда  освојилили  су групну награду на конкурсу „Дани гљива“, 

Дивчибаре. Додела награда је одржана 1.10.2016. на Дивчибарама. Ученица су  

присуствовали додели награда и уживали у лепоти Дивчибара.  

            Ученици  нашег ИО Марија Марковић-3.разред, а освојила је  3.  место на 

литерарном  конкурсу Завода за јавно здравље  на тему „Октобар- месец здраве хране“ 

(Колубарски округ). Додела награда је реализована у Дому здравља у Ваљеву 25.10.2016.  

Ученица су имали прилику да присуствују представи предшколаца ПУ Пинокио и 

додели награда у свим категоријама.  

             Поводом  Нове године Центар за безбедност и здравље на раду-Бора заштита у 

сарадњи са нашом школом расписала је конкурс:Заштита на радуДеда Мраз на додели 

пакетића где су ученице Андријана Митровић 1.р, Марија Марковић 3.р и Сања 

Марковић 3.р освојили награде.  

            14.3.2017, Дан школе „Драгољуб Илић“, Драчић је био повод да распишу 

литерарни конкурс на тему „Да ли си некада размишљао о чему причају свици својој 

деци пред спавање“, где је ученица 3.разреда  Марија Марковић освојила награду. 

Додели награда је претходила представа ученика млађих разреда ове школе, а затим 

додела награда.  

           На конкурсу „Волим домаће“-Еуропром, Ваљево, ученици од 1.-4. разреда  нашег 

ИО, освојили су групну награду у категорији литерарних радова. Додела награда је 

организована у  Омни центру у Ваљеву а наши ученици присуствовали су додели награда 

8.4.2017.  

          На Невеновом фестивалу деце песника у Савином Селу који је одржан 19.и 20. 

5.2017. године ученица 3.разреда Марија Марковић освојила је 2. награду за кратку 

лирску причу. Додели награда нисмо могли да присуствујемо, али су љубазни 

организатори послали награду и диплому ученици.  

Учествовали смо и на Међународном фестивалу „Креативна чаролија“, Бања 

Врујци 26. и 27. 5. 2017. где су на ликовном конкурсу, ликовни рад Ивана Панића, 

ученика  првог разреда похваљен. На истом фестивалу на литерарном конкурсу песмице 

Ивана  Панић, ученика првог разреда  и Матије Марковића ученика првог разреда су 

похваљени. Сабор је трајао два дана, првог  дана смо присуствовали отварању у фабрици 

„Вода-вода“ у Врујцима, дефилеу кроз бању и позоришним представама, музичким 

наступима ученика из целог региона.Представама и музичким наступима  је 

присуствовала позната музичка уметница Леонтина Вукомановић. Ученици су ужвали у 

дечјем стваралаштву и дружењу са својим вршњацима.  

27.5.2017. ученици нашег ИО представили су се на Сабору народне традиције 

Крчаг, у  ОШ “ Исидора Секулић“ у Београду представом „Да не беше не би било“ . 

Ученици су уживали у дружењу са вршњацима, дефилеу кроз град, спортским играма. 

            27.5.217 године,на манифестацији Дани ћирилице –Баваниште , ученица 3. разреда 

Марија  Марковић је освојила 2. место у категорији калиграфија. Због учешћа на Сабору 

народне традиције нисмо били у могућности да присуствујемо додели награда па су 

љубазни домаћини послали диплому и награду нашој ученици. 

Поводом дана борбе против дуванског дима расписан је конкурс на тему „ Свака 

цигарета смета“.У ОШ „Андра Савчић“ ,31.5.2017.,Завод за јавно здравље доделио је 

награде у категорији ликовних и литерарних радова где су ученице Тамара 

Петковић(1.разред), Андријана Митровић(1.разред) и Марија Марковић (3.разред) 

награђене.  

Ученици трећег и четвртог разреда, Марија Пајић(3.), Марија Марковић(3) и Сања 

Марковић(3.) освојили су треће место на конкурсу „ Радионица баснописаца“ Задужбине 

Доситеја Обрадовића. Награде су додељене у Београду, у Зоолошком врту 6.6.2017. У 

веселој атмосфери коју је употпунио програм Позоришта „Цврчак“ додељене су похвале 
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и награде за најбоље радове ученика трећег и четвртог разреда основних школа.Ђаке, 

учитеље и родитеље поздравила је Мирјана Драгаш, управник Задужбине, која се 

захвалила учесницима конкурса на великом броју квалитетних радова који су пристигли 

на осми конкурс „Радионица баснописаца“. На конкурсу је учествовало више од 80 

школа и 500 ђака који су вредно цртали и писали своје басне, учећи са на Доситејевом 

животу и порукама које нам је оставио. Слободан Станишић, књижевник и председник 

жирија „Радионице баснописаца“ прочитао је одлуку жирија и позвао ђаке и њихове 

учитеље да и убудуће учествују на конкурсу „Радионица баснописаца“.  

Ученици нашег ИО освојили су награде и бројне похвале на ликовном и 

литерарном конкурсу Вазнесењски дани који се седми пут одржава у ОШ „ Боривоје Ж. 

Милојевић“ у Крупњу. Тема овогодишњег конкурса је „Комадић завичаја у огледалу 

традиције “. Ученици ове школе су приредили пригодан програм, а учесници конкурса 

су имали прилику да представе своју школу. Наши ученици представили су се 

представом “ Да не беше не би било“  . Свака школа , учесница, је припремила штанд 

везан за тему конкурса и уједно и да представи школу из које долази. Затим су ученици 

имали занимљиве игре у спортској хали. Након спортских активности уследила је додела 

награда и похвала. На ликовном конкурсу похваљени су ученици Анријана Митровић 

(1.),Сања Марковић(3.). и Матија Пајић (3.) На литерарном конкурсу 2. место освојила је 

Марија Марковић(3.), а похвале Матија Марковић (1.),Тамар Петковић (1.)  

Ученици нашег ИО освојили су награде и на ликовном и литерарном конкурсу 

Техничке школе „Никола Тесла“ у Сурдулици на тему „ Отаџбина и слобода- прошлост, 

садашњост и будућност“. Због велике удаљености љубазни домаћини , организатори 

конкурса су послали награде и похвале у нашу школу. На овом литерарном конкурсу 1. 

место освојила је Марија Пајић ученица 3. Разреда, а 2. место групни рад ученика од 1.- 

4. разреда. 

  Ученици ИО Јошева учествовали су на манифестацији Дан малина у Бранковини 

и представили се представом „ Да не беше, не би било“.  

Ученица 3. разреда Марија Пајић и ученица 1. разреда  Тамара Петковић   

учествовале су на Међународном такмичењу „ Кенгур без граница“.  

Ученици су, као и претходних година, тако и ове школске 2016/17. године  

постигли изузетно добре резултате на поменутим манифестацијама, такмичењима, 

конкурсима. Од стране Актива млађих разреда и директора школе Милице Остојић 

добили су све похвале за уложен труд и рад. Све похвале за родитеље ученика који су за 

све ово имали слуха и органзовали превоз ученика на поменуте манифестације.  

Трудићу се да своје ученике  и даље мотивишем како би показали своје 

могућности, знања и успехе и наредних година. 

 У ИО Јошева  часови слободних активности су били успешни, креативни и 

занимљиви. Са ученицима су  реализоване разноврсне активности, ликовне, литералне, 

драмске, рецитаторске. Велику помоћ и подршку смо имали и од васпитачице Нине 

Крнетић, која је помагала у драмским и рецитаторским активностима. Кроз ликовне 

активности ученици су стекли знања и вештине прављења маски, костима за представе 

које смо реализовали у школи као и поклоне за мајке, баке, тетке за 8. март уз помоћ 

њихових очева и мама.Учешћем на ликовним конкурсима и бројним наградама  

потврдили су да су веома креативни, маштовити.  Кроз литералне активности смо стекли 

знања у писању песама, састава и учествовали на различитим конкурсима. Припремали 

смо се за учешће на Сабору. Ту смо имали помоћ активног члана КУД Крушик из Ваљева. 

Помогла нам је и научила децу кораке за игру Ваљевска подвала и поставила део 

кореографије,а све то је било деo представе коју смо спремали за Сабор народне 

традиције. Драмске актиности биле веома занимљиве јер ученици баш воле да глуме. 

Приредбе поводом Нове године, Савиндана, Осмог марта ,на којима су родитељи 



Извештај о раду  за школску 2016/2017. 

 75 

ученика и наши гости уживали у глуми наше дечице, сведоче колико  ученици воле да 

глуме и уживају у оном што раде. Све похвале за родитеље ученика који су се радо 

укључивали у активности заједно са својом децом. 

Неке од активности које смо реализовали тимским радом документовали смо 

фотографијама. 

            
 
       

ОДЕЉЕЊЕ 2-5, 4-5, УЧИТЕЉИЦА МАРИЦА НИКОЛОВСКИ 

 

У други разред уписана су два ученика Домчић Лука и Панић Никола. У току 

школске године савладали су наставне садржаје и разред завршили са одличним успехом. 

У четврти разред уписано је 5 ученика. Домчић Лазар и Ивана Трипковић 

постигли су одличан успех,а Матић Лука и Панић Нада врлодобар. Ученик Пајић Милош 

од почетка школске године не похађа наставу због болести и остаје неоцењен. 

Сви су показали велико интересовање за стицање нових знања и умења. Успешно 

су савладали предвиђене наставне садржаје. Задовољна сам њиховим напретком. 

Сви ученици имају примерно владање. 

Ученици су били веома активни у свим наставним и ваннаставним активностима. 

На часовима друштвених, техничких, хуманитарних, спортских и културних активности 

бавили смо се припремањем приредби (новогодишња, поводом Св.Саве, поводом 

8.марта), уређењем школског ходника и учионице (јесења поставка, зимске 

слике,пролећна бајка),уређењем школског дворишта, учешћа на конкурсима. 

Сви планирани облици редовне, допунске наставе и ваннаставних активности су 

реализовани. 

Током године била је добра сарадња са родитељима који су помогли 

уорганизовању превоза деце за све манифестације на које смо ишли, као и при уређењу 

школског дворишта (кошење траве, сађење цвећа и слично). 

 

Активности  (посете, приредбе, излети) 

 

30.9.2016. године ученици и предшколци  ИО Јошева, заједно са ученицима и 

предшколцима ИО Котшица и ИО Гола Глава у пратњи учитеља и васпитача ишли су на 

излет у Јаутину  – излетиште „Точак“. Том приликом одржан је тематски дан „Јесен нам 

је донела“. 

Групни рад ученика ИО Јошева  освојио је награду на ликовном конкурсу који је 

поводом манифестације „Дани гљива“ расписало Друштво гљивара. Додела награда била 

је 1.10.2016. на Дивчибарама. 

Дечју недељу (3.–7.10.2016.) ученици из Јошеве обележили су кроз низ 

активности: сађење дрвета генерације, спортске активности, излет у Ваљево, ликовна 

радионица. 

Ученици ИО Јошева  учествовали у акцији прављења новогодишњих честитики и 

накита који су 23.12.2016. године продавали испред зграде Градске управе. Сав 

прикупљен новац поклоњен је Центру за вантелесну оплодњу уз дечју новогодишњу 

жељу да се нови живот рађа. 

23.12.2016. године ученици су посетили ПУ „Милица Ножица“ Ваљево, вртић 

Бамби где су у пратњи учитеља одгледали новогодишњу представу „Ледено краљевство“ 

коју су извели васпитачи. 

Ученици ИО Јошева и предшколци декорисали су свој радни простор у духу 

новогодишњих празника,направили су новогодишње честитке и украсе.Упоредо са 

уређењем простора ученици су припремали и представу „Велика новогодишња пљачка“  



Извештај о раду  за школску 2016/2017. 

 76 

коју су извели 29.12. 2016. године.  Представа је одржана за родитеље и представнике 

фирме Бора заштита из Ваљева који су у сарадњи са нашом школом расписали ликовни 

конкурс на тему „Деда Мраз на додели пакетића“. Том приликом подељени су 

новогодишњи пакетићи за награђене ученике Николу Панић и Наду Панић. 

Ученици ИО Јошева и предшколци су 27.1.2017. године на пригодан начин 

обележили школску славу, Светог Саву. За ту прилику ученици су извелипредставу „Да 

не беше не би било“. Слава је обележена читањем молитве и ломљењем славског колача 

у присуству парохијског свештеника, родитеља, ученика, васпитачице и учитељица, 

након чега су присутни уживали у славској трпези.Домаћин славе била је породица 

Грујчић. 

8.3.2017. године организован је тематски дан „ Баки на дар“. Имали смо 

радионицу у којој су уз ученике учествовали њихове маме,тетке, очеви и деке. 

Израђивали смо поклоне за баку. Правили смо кутијице за накит, наруквице, 

честитке,руже. Сви су уживали. Радионица је реализована заједно са предшколцима. Том 

приликом одржали смо представу којој су присуствовале  и баке, а ученици су поделили 

поклоне које су направили. 

Међународно математичко такмичење „Кенгур без граница“ одржано је у матичној 

школи у Бранковини 16.3.2017. године. Учествовали су сви ученици другог и четвртог 

разреда. Добили су признање за учешће на такмичењу и остварили запажене резултате. 

21.3.2017. године у ИО Јошева обележен је Дан деце оболеле од дауновог 

синдрома, познатији као Дан шарених чарапа. Радионицу је водила психолог школе Ана 

Мојић. 

8.4.2017. године ученици Ио Јошева посетили су Сајам привреде Западне Србије 

и том приликом додељена им је награда за групни ликовни рад  на тему „Волим домаће“ 

коју је расписао Еуропром-домаћи трговински ланац. 

Поводом прославе дана Војске Србије 21.4.2017.године  посетили смо касарну 

ваљевског гарнизона  „Живојин Мишић“ .Ученица четвртог  разреда Нада Панић 

освојила је  прво место на ликовном конкурсу у конкуренцији ученика Основних школа 

града Ваљева на конкурсу Војске Србије на тему „Писмо Војнику“. Награђена ученица 

у пратњи учитељице и родитеља присуствовала је свечаности обележавања Дана Војске 

и том приликом додељена јој је награда. 

Једнодневна екскурзија за ниже разреде Основне школе „ Прота Матеја 

Ненадовић“ реализована је 5.5.2017. године на релацији Бранковина–Земун–Београд–

Бранковина. Ученици су том приликом у Земуну посетили кулу Гардош, возили се 

бродићем по Дунаву, шетали Кнез Михаиловом улицом, обишли Калемегдан и уживали 

у дружењу са другарима из других одељења. 

12.5.2017. у ИО Јошева одржан је Крос РТС-а. Ученица четвртог разреда Нада 

Панић прва је стигла на циљ. 

18.5. 2017. У сарадњи са ИО Котешица у ИО Јошева одржан је тематски дан 

„Позвао је мај све бубе на чај“. Ученици су уживали у дружењу са вршњацима из ИО 

Котешица. 

Ученици ИО Јошева 26.5.2017.године посетили су Бању Врујци у којој се одржао 

13. по реду Међународни фествал Креативна чаролија. 

27.5.2017.године ученици ИО Јошева и ИО Котешица учествовали су на 

12.Сабору народне традиције „Крчаг“ који је ове године одржан у ОШ „Исидора  

Секулић“ у Београду. Ученици су извели представу „Да не беше не би било“ којом су 

представили нашу школу и обичаје нашег краја. 

30.5.2017. године ученици ИО Јошева ишли су на излет у Ваљево. Том приликом 

посетили су ОШ „Нада Пурић“ где су имали прилику да разгледају највећу макету на 

Балакану Света око нас. Ученици четвртог разреда извели су за наше ђаке минијатуру 
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„Сви смо исти“. Концерт у подне одржан је у музичкој школи „Живорад Грбић“ ученици 

су уживали у слушању музике. 

31.5.2017.године и ИО Јошева обележен Дан изазова. 

Ученик другог разреда Лука Домчић добио је захвалницу Одбора за јавно здравље 

Ваљева за активно учешће у обележавању „Светског дана без дуванског дима“ на тему 

„Свака цигарета смета“. Додела диплома и награда одржана је 31.5.2016. године у 

Основној школи  „Андра Савчић“ у Ваљеву.  

Групни рад ученика трећег и четвртог разреда освојио је треће место за најбоље 

написану басну на конкурсу који је расписала Задужбина Доситеја Обрадовић у 

Београду. 6.6.2017.године ученици су у пратњи својих учитеља присуствовали додели 

диплома и нагарада у Зоолошком врту у Београду. 

Ученици ИО Јошева и ИО Котешица учествовали су на манифестацији 

Вазнесењски дани у Крупњу. Своју школу и обичаје нашег краја представили су 

изведбом представе „ Да не беше не би било“ . Том приликом ученица четвртог разреда 

Нада Панић освојила је прво место на ликовном конкурсу на тему „ Комадић завичаја у 

огледалу традиције“. 

Последњи наставни дан у овој школској години ученици ИО Јошева провели су у 

ИО Котешица дружећи се са другарима. 

25.6.2017. године на Манифестацији Дан Малина у Бранковини ученици ИО Јошева и 

ИО Котешица извели су представу „ Да не беше не би било“. Том приликом ученица 

четвртог разреда Ивана Трипковић освојила је прво место на ликовном конкурсу на тему 

„Малина у срцу Бранковине“. 

 
ИЗВЕШТАЈ СА ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ 1-4. РАЗРЕДА 

 

Дана 05.05.2017.године (петак) изведена је екскурзија нижих разреда (од првог до 

четвртог разреда) ОШ  „Прота Матеја Ненадовић“ Бранковина. Релација је била: 

Бранковина-Земун-Београд-Бранковина. За реализацију ове екскурзије поверење је 

добила ТО   „Балканик“ из Ваљева. 
На екскурзију је ишло 84 деце и 13 просветних радника. Наставници разредне 

наставе: Аџић Гордана, Бојанић Татјана, Стојановић Горан, Аџић Жаклина, 

Добрисављевић Драган, Синђић Катарина, Нешић Видосав, Пајић Љиљана, Јанковић 

Катарина, Николовски Марица, учитељица продуженог боравка Ранисављевић 

Андријана ,психолог Мојић Ана и наставница енглеског језика Срећковић Ленка која је 

водила ученике учитељице Бирчанин Снежане. Ученици матичне школе из свих 

издвојених одељења Бабина Лука, Јошева, Котешица, Гола Глава распоређени су у два 

аутобуса и у 8 часова кренули су ка Београду. Најпре су посетили на Гардошу (Земун), 

кулу Миленијум. После краћег излагања од стране кустоса о њеном настанку, намени, 

улози кроз векове па све до данашњег дана ученици су обишли кулу. Ту је била прва 

пауза са доручком у ученичкој режији. 
Пут је настављен ка Дунавском кеју.Тада су ученици подељени у две групе да би 

могли да у бродићу крстаре по реци, да виде ушће Саве у Дунав. За то крстарење 

предвиђено је 40 минута. Нажалост време се погоршало те праћено кишом и ветром 

захватило је другу групу где је обилазак и крстарење било у пола времена скраћено. 

Нисмо успели због  погоршања времена и мањег квара једног аутобуса да посетимо 

Скадарлију. Шетња Калемегданом је последње одредиште на овој екскурзији као и пауза 

за ручак. Задржавање на Калемегдану било је још 20 минута коју су деца искористила за 

луна парк. У касним вечерњим сатима ученици и наставници су стигли у Бранковину. 
  

У потпису вођа пута Жаклина Аџић. 
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ИЗВЕШТАЈ СА ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ 5. И 6. РАЗРЕДА 

 

Једнодневна екскурзија петог и шестог разреда ОШ „Прота Матеја Ненадовић“  је 

реализована 4.05. 2017. године на релацији Бранковина – Покајница – Јагодина – 

Бранковина преко туристичке агенције „Балканик“. Као и предходних година 

организација и услуга водича је је била одлична 

На екскурзију је ишло 34 ученика са својим одељенским старешинама и 

директором школе. Полазак ученика је био у 8 часова.  Прва дестинација која је посећена 

била је црква Покајница, а после ње у Јагодини, музеј воштаних фигура и зоолошки врт. 

Ученици су кроз дружење и путовање остварили и наставне циљеве у оквиру групе 

предмета историја, географија, српски језик . Повратак је био у вечерњим сатима.  

 
ИЗВЕШТАЈ СА ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ 7. И 8. РАЗРЕДА 

 

Екскурзија за ученике VII  и VIII разреда реализована је 31 маја и 1 јуна 

2017.године по следећем програму Бранковина-Зрењанин-Кикинда-Нови Бечеј-

Бранковина. Реализацију је омогућила туристичка агенција „НАЦИНАЛ“,Ваљево. Од 

стране агенције на располагању су нам били водич и лекар. 

    Ученици у Бранковини су се окупили испред школе у 7:30, а у Голој Глави у 8.15 

часове и након стандардне процедуре провере исправности аутобуса од стране полиције 

и присутности свих ученика кренули смо за Зрењанин. Уз пут смо направили кратку 

паузу на бензиској пумпи  Лукоил на ауто путу, и око 12:00 часова стигли у Зрењанин. 

Ту смо прво посетили Народни музеј који је један од најбољих музеја у Србији. 

Проглашен је за најбољи 2006. године јер га годишње посети јако велики број 

посетилаца, нуди разне садржаје и организује тематске изложбе. После посете музеју 

деци је дато слободно сат времена за обилазак града, да се освеже и ручају. Око 14.00 

часова кренули смо пут Кикинде. У Кикинду  смо стигли у 15:00 часова. Ту смо провели 

два сата у обиласку града и посетили  Наодни музеј. У Народном музеју се налази 

најбоље очувани скелет мамута у Европи. Скелет мамута пронађен је 1996. године баш 

у Кикинди, у погону фабрике цигле и црепа „Тоза Марковић“. Испитивањем скелета 

утврђено је да је мамут у ствари мамутица, па јој је и дато име –Кика. Од 2006. године 

Кика се налази у Народном музеју Кикинда, и као главни експонат Кика је оживела овај 

Музеј, поставши његов заштитни знак и бренд. После обиласка града и музеја  наставили 

смо пут  за Нови Бечеј. Сместили смо се у хотел „Тиски цвет“. Вечера је била у 19:30 

часова. После вечере повукли смо се у собе да се припремимо за дискотеку која се 

налазила у оквиру хотела. Дискотека је само за наше ученике организована у трајању од 

три часа са почетком у 20:30 часова.Ученици су се заједно са наставницима забављали 

уз омиљену музику, безалкохолна пића и што је најважније били су безбедни јер је 

посетиоцима са стране улаз био забрањен. Око поноћи смо отишли у собе и ноћење је 

протекло без икаквих проблема. 

    Ујутру након доручка  спаковали смо ствари, сместили их у аутобус  и кренулу да 

обиђемо дворац Дунђерски, познат и као Фантаст. Овај дворац се налази у близини 

Бечеја, на путу према Бачкој Тополи. Градио га је  велепоседник  Богдан Дунђерски у 

периоду од 1862. до 1943. године и он представља мешавину барокног, романтичарског 

и нео-класичног стила у архитектури.  Око 13:00 часова вратили смо се до хотела. Дали 

смо деци слободно време до 13:30 часова када је у хотелу где смо били смештени заказан 

ручак. После ручка сместили смо се у аутобус спремни да наставимо путовање. Смештај, 

храна и осособље хотела били си изврсни и за сваку похвалу. Око 14:00 часова кренули 

смо пут Новог Сада. У Нови Сад смо стигли око 15:00. Посетили смо велики тржни 

центар „Биг“. Задржали смо се око сат времена и после тога започели повратак кући. 
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Успут смо правили кратке паузе да се деца освеже и оду до тоалета. У 19:00 стигли смо 

у Голу Главу где су децу сачекали родитељи. У 19:15 доласком у Бранковину и предајом 

деце родитељима екскурзија је била завршена. 

    Утисци ученика и наставника су изванредни. Све похвале возачу Бојану који је 

деци у аутобусу испуњавао све жеље,а такође и за водича Милана једног младог, 

паметног и културног младића који се и према нама и према деци односио са великим 

поштовањем. Да не заборавим са нама је била и дивна докторка Тамара Алимпић која је 

сваком детету пришла, питала да ли је добро и да ли нешто треба. 

    И за сам крај  нешто  најважније  због чега је ова екскурзија била и више него 

успешна су деца која су била фантастична за сарадњу и хвала им што су својим 

понашањем омогућили да све прође без икаквих проблема. 

 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНИХ ТИМОВА И АКТИВА 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 

Подносилац извештаја: Тим за самовредновање 

Одговорно лице тима: Маријана Митровић 

Остали чланови тима:Мирјана Шијачић, Катарина Јанковић, Ана Мојић.  

 

Реализоване 

активности 

(према 

годишњем 

плану) 

 

Реализоване 

активности 

које нису биле 

планиране у 

ГПР 

Није 

реализовано 

Исходи и 

ефекти  

реализације 

Оцена 

успешности 

рада тима 

за целу 

годину 

Доношење 

акционог плана 

самовредновања 

за школску 

2016/2017. 

годину 

 

   

Донет план 

вредновања 

приоритетних 

области 

 

 

 

 

 

 

Успешна 

Организација и 

спровођење 

испитивања 

кључних области  

  Спроведено 

испитивање 

Разматрање 

извештаја о 

самовредновању 

рада школе 

  Извештај о 

самовредновању 

представљен 

свим органима 

школе 

 Вредновање 

свих седам 

приоритетних 

области због 

израде новог 

Развојног плана 

школе 

 Извештај о 

вредновањау 

свих области 
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 Организовање 

фокус група са 

три циљне групе 

(ученици, 

родитељи, 

наставници) у 

циљу израде 

СВОТ анализе 

(процене снага и 

слабости школе) 

 СВОТ анализа у 

Развојном плану 

школе 

Разматрање 

реализације 

Акционог плана у 

школској 

2016/17. 

години 

 

  План је 

делимично 

реализован 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

У школској 2016/2017. години, чланови Тима за превенцију насиља, злостављања 

и занемаривања били су: Горан Стојановић, Драган Добрисављевић, Снежана Бирчанин, 

Иван Бабић, Оливера Ђорђић (Катарина Јанковић), Милица Остојић, Ана Мојић и 

Александра Радовановић. Тим је одржао 9 састанака: 

  1. 29.8.2016. године: формирање има за превенцију насиља, злостављања и 

занемаривања и усвајање плана рада Тима за школску 2016/17. годину; 

 2. 21.9.2016. године: решавање сукоба између ученика 7. и 4. разреда; 

 3. 5.10.2016. године: анализа остварених активности за превенцију насиља, 

злостављања и занемаривања у току манифестације Дечја недеља и ван њеи анализа 

адаптације ученика петог разреда; 

 4. 14.11.2016. године:  анализа и решавање физичког насиља које је ученик петог 

разреда извршио над другарицом из одељења; 

 5. 24.2.2017. године: поступање по пријави родитеља ученика петог разреда 

против запосленог и записник са састанка којем су присуствовали родитељ, чланови 

Тима, психолог, директор и правник школе; 

 6. 2.3.2017. године: састанак којем су присуствовали чланови Тима, психолог, 

директор, правник школе и мајка ученика петог разреда која је поднела пријаву против 

запосленог школе након извештаја Полицијске управе Ваљево;  

 7. 3.4.2017. године: анализирано је владање ученика на крају 3. тромесечја;  

 8. 5.6.2017. године: извешена је анализа владања ученика 8. разреда на крају 2. 

полугодишта понашања ученика млађих и старијих разреда на ђачким екскурзијама на 

основу извештаја одељенских старешина; 

 9. 29.6.2017. године: извршена је анализа владања ученика млађих и старијих 

разреда на крају другог полугодишта и извршена самопроцена рада Тима за превенцију 

насиља, занемаривања и злостављања. 

 Детаљни извештаји о састанцима Тима налазе се у свесци Записника. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИЗРАДУ ПЕДАГОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Име и презиме Занимање Улога у тиму 

Бојана Лаловић-

Милановић 

Библиотекар Координатор 

Андријана 

Ранисављевић 

Наставник разредне 

наставе 

Записничар 

 

Марица Николовски  Наставник разредне 

наставе 

Члан 

Ана Мојић психолог Члан 

 

 

Извештај о раду за школску 2016/17. годину 

 

Реализоване 

активности 

(према 

годишњем 

плану) 

 

Реализоване 

активности које 

нису биле 

планиране у ГПР 

Време 

реализације 

Исходи и 

ефекти  

реализације 

Оцена 

успешности 

рада актива 

за целу 

годину 

Припрема 

материјала за 

израду 

Извештаја о раду 

школе и 

Годишњег плана 

рада школе 

 Септембар Израђена 

школска 

документација 

Успешно 

 Израда базе 

глобалних и 

оперативних 

планова 

Септембар 

 

Папирна база 

налази се у 

просторијама 

школе и 

доступна је 

свим 

наставницима 

 Припрема 

документације за 

процес 

спољашњег 

вредновања 

Октобар Школа добила 

оцену 3 од 

стране 

спољашњих 

евалуатора 

Припрема 

материјала за 

израду Развојног 

плана школе 

 Април-август Израђен 

Развојни план 

школе 

Успешно 

Припрема 

материјала за 

израду 

Школског 

програма 

 Април-август Израђен 

Школски 

програм 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Од школске 2016 /2017.г. формиран је нов Тим за стручно усавршавање, чији су 

чланови Милица Остојић – директор школе, Ана Мојић – психолог, Слађана Маријанац 

- наставник и учитељи Љиљана Пајић, Катарина Синђић и Марица Николовски. 

У овој школској години Тим се састајао девет пута (29.8., 14.9., 22.9., 13.10., 

9.11.2016., 26.1., 3.4., 8.6., 18.8.2017.г.). На почетку је усвојен изветај о раду за школску 

2015/2016.годину и израђен план рада за нову школску 2016/2017.годину. 

           На следећој седници предложена је допуна документа и сталном стручном 

усавршавању и дата на гласање Наставничком већу који је исто једногласно усвојен. 

Тим је формирао и направио нове табеле за стручно усавршавање и напредовање, 

формуларе за присуство радионици, тематском дану, угледно/огледном часу, мишљење 

запосленог о похађаном стручном усавршавању, извештај запосленог о стручном 

усавршавању и напредовању (у установи и ван установе) и лични план професионалног 

развоја. Формирана је документација о похађању семинара и разврстана у две групе 

(прву групу чине учитељи,а другу наставници) и налази се у регистраторима код 

психолога школе Ане Мојић која је члан Тима. 

            Током школске године Тим је пратио и евидентирао похађане семинаре, трибине, 

студијска путовања, презентације, објављене чланке, угледне/огледне часове, тематске 

дане, радионице... Наставници су током године похађали велики број семинара. За 

колектив наше школе организован је семинар ,,Чувајући природу, чувамо себе-еколошко 

васпитање деце“, као и ,,До функционалног знања, применом метода и техника у 

интерактивној настави“.  

            Сматрамо да смо као Тим ове школске 2016/2017.године активно 

радили,допунили документацију и успешно пратили стручно усавршавање и 

напредовање наших колега. Трудићемо се наредне годинеда будемо још успешнији у 

раду. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

У току школске 2016/17. године  Тим за ИОП одржао је 7 састанака и то:  

 

1.    29 . 08. 2016. године 

 Избор председника Тима за ову школску годину (Гордана Аџић). 

 Договор о изради и „доради“ Плана као и договор о достављању планова за 

ученике који раде индивидуализовано;  

 Предлог „нових“ ученика са којима ће се радити индивидуализовано. 

  

2.    29.  09. 2016. године 

 Разговор о ученицима, анализа постигнућа, и предлог за укључење нових 

ученика; 

 

3.   09. 11. 2016. године 

 Напредовање  ученика током првог тромесечја (анализиран успех, владање, 

изостанци, ученика по ИОП-у) и предлог за укључивање и прикупљање 

документације за нове ученике; 

 

4.   26. 1. 2017. године  

 Крај првог полугодишта (анализиран успех, владање, изостанци, напредовање 

ученика по ИОП-у) и урађена еваулација Програма за 1. полугодиште; 
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5.   2. 3. 2017. године 

 Усвајање ИОП – а за друго полугодиште, као и анализа напредовања ученика.  

 

6.   6.  4. 2017. године 

 Анализа успеха, владања, изостанака и напредовања ученика на крају 3. 

тромесечја, договор о набавци уџбеника за следећу школску годину за ученике по 

ИОП - у.  

 

7.   26. 6. 2017. године 

 Усвајање извештаја о напредовању ученика који наставу прате по ИОП – у; 

 Предлог израде Захтева комисији за процену потреба за пружањем додатне 

образовне, здравствене или социјалне подршке детету за покретање поступка 

процене; 

 Усвајање Извештаја о раду Тима за ИОП за школску 2016/17 годину. 

 

Састанцима су присуствовали психолог, наставник енглеског језика, предметни 

наставници, учитељи матичне школе и издвојених одељења као и чланови Тима. Детаљи 

у вези свега наведеног, налазе се у свесци Записника. 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 

 

Координатор: Весна Бранковић 

Чланови тима: Гроздана Алексић, Светлана Мојић, Милица Остојић, Ана Мојић 

 

Реализоване активности Време реализације Носиоци активности 

Индивидуална тестирања и 

саветодавни разговори у 

циљу избора будућег 

занимања 

Друго полугодиште Психолог 

Радионице на часовима 

одељенске заједнице 

Друго полугодиште Одељенске старешине 

Посета Пољопривредној 

школи 

Април Стручни сарадници 

Посета Техничкој школи Април Одељенске старешине 

 

Посета Медицинској школи Мај Одељенске старешине 

 

Презентација средње школе 

Коцељева 

Мај Директор школе 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 
Стручни актив за развој школског програма састајао се 13 пута. На почетку 

школске године утврђено је да нема потребе за израдом анекса Школског програма. 

Чланови Наставничког већа обавештени су о потреби за израдом новог Школског 

програма за следећу школску годину. Глобални и оперативни планови припремљени су 

у складу са постојећим програмом. На крају сваког класификационог периода праћена је 

оствареност наставног плана и програма. У фебруару је одржан састанак ради договора 
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око израде новог Школског програма. У априлу је извршена подела задужења. Тим се 

више пута састајао током јуна и августа у циљу израде новог Школског програма. У 

августу су стигле измене наставног плана и програма за 5. и 6. разред које су уврштене у 

нови Школски програм. 

Чланови сручног актива за развој школског програма су задовољни реализацијом и на 

Наставничком већу је констатовано да је наставни план и програм у потпуности 

остварен, а нови Школски програм припремљен за коришћење од почетка школске 

2017/2018. године. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 

Име и презиме занимање представник Улога у тиму 

Гордана Аџић Наставник 

разредне наставе 

Наставника Координатор 

Милица Остојић Директор школе Руководства члан 

Биљана Арсенић Наставник 

техничког и 

информатике 

Наставника Члан 

Весна Бранковић Наставник 

техничког и 

информатике 

Наставника Члан 

Светлана 

Мојић/Биљана 

Зарић 

Наставник српског 

језика 
Наставника Члан 

Александра 

Радовановић 

Наставник српског 

језика 
Наставника Члан 

Мирјана Шијачић Наставник 

биологије 
Наставника Члан 

Јелена Павловић Наставник историје Наставника Члан 

Ана Мојић Психолог Стручне службе Члан 

Катарина 

Јанковић 

Учитељ ИО 

Котешица 

Наставника Члан 

Милорад Крстић пољопривредник Родитеља  

Милица 

Стојановић 

ученик Ученичког 

парламента 

 

 

Извештај о раду за школску 2016/2017. годину 

 

Реализоване 

активности 

(према 

годишњем 

плану) 

 

Реализоване 

активности 

које нису биле 

планиране у 

ГПР 

Време 

реализације 

Исходи и 

ефекти  

реализације 

Оцена 

успешности 

рада 

актива 

за целу 

годину 

Упознавање 

тима са 

изменама и 

допунама 

закона из 

области 

 Септембар Чланови 

тима 

упознати  са 

допунама 

Закона из 

Успешно 
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образовања  

ради 

усаглашавања 

Развојног плана 

школе са 

законском 

регулативом 

области 

образовања 

 Састанак Тима 

ради анализе 

постојећег РПШ 

и договор о 

изради акционог 

плана 

унапређењња 

рада школе на 

основу 

Извештаја тима 

за спољашње 

вредновање 

установе 

Децембар и 

јануар 

Сагладевање 

потребе за 

израдом 

новог РПШ 

 Израда 

акционог плана 

фебруар Израда 

акционог 

плана 

Састанак тима 

ради праћења 

остваривања 

активности 

предвиђених 

Развојним 

планом 

 На крају 

класификационих 

периода 

Бољи увид у 

реализацију 

активности 

Успешно 

Израда новог 

Развојног плана 

школе 

 Април-август  

 

 

ИЗВЕШТАЈИ ОСТАЛИХ ПЛАНОВА РАДА 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  ПЕДАГОШКОГ АСИСТЕНТА 

 

У протеклој школској години највише сам радио са ученицима: 

 Којима је потребна додатна подршка 

 Помоћ у продуженом боравку 

 Сарадња са родитељима 

 Сарадња са локалном управом и РНВО 

 

На почетку школске године фокусирао сам се на  ђаке прваке, на њиховом 

прилагођавању и социализацији   и ученике којима је била потребна додатна подршка. 

Ишао сам са учитељицом и педагогом у кушћне посете код наших ученика који 

долазе из ромских породица. 
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Сваког радног дана осим када сам на терену , самостално радим са ученицима који 

раде по иоп-у. 

Такође помажем ученицима око решавања домаћих задатака и савлађаваља 

градива,тако да ученици долазе спремнији и са урађеним домаћим задацима на наставу. 

Помагао сам ученицима као додатна подршка на часовима. 

Родитеље сам перманентно посећао колико је важно да њихова деца похађају 

наставу. 

Остварио сам добар приступ и комуникацију са родитељима тако да се они 

активно укључују у рад а њихова деца остварују боље резултате. 

Наши ученици су се активно прикљућчили разним акцијама које је организовала 

локална управа.  

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

  Ученички парламент је формиран у септембру, када су изабрани председник и 

заменик, прочитан правилник тј.задужења која чланови парламента имају, договорена је 

и динамика одржавања састанака, једном у тромесечју, дакле минимум 4 пута годишње, 

а по потреби и чешће. Због специфичности и раздвојености матичне школе у Бранковини 

и осмогодишње издвојене јединице у Голој Глави нисмо били у могућности да 

одржавамо заједничке састанке ученика. Овом приликом су договорене активности 

везане за Дечију недељу. У оквиру Дечије недељепредставници парламента су 

присуствовали и учествовали у радионици Дечија права кроз призму заштитника грађана 

(5.10.2016.) у Првој основној школи у Ваљеву и након тога своје утиске и запажања 

представили осталим ученицима и члановима парламента. 

 Други састанак ђачког парламента реализован је у децембру, где су се чланови 

парламента посебно ангажовали око припреме новогодишње прославе у школи, школа 

је обезбедила материјал за израду новогодишње декорације и украса и одлучено је да се 

прославе одржавају у учионицама осмог разреда и да се са таквом праксом настави у 

будућности. 

 Трећи састанак је одржан у марту, када се са ученицима дискутовало о њиховим 

постигнућима, дисциплини, правима и обавезама. Ученици су дали предлоге за 

превазилажење одређених проблема у настави, као и потребама за наставним 

материјалом које су се посебно односиле на индивидуалне потребе за рачунарима и 

квалитетнија наставна средства и услове везане за предмет Физичко васпитање. 

 Ученици су у јуну месецу анкетирани у оквиру спровођења самовредновања, где 

је урађена СВОТ анализа у вези са предностима и добрим странама које наша школа има, 

као и о недостацима и ономе на чему би требало радити и где има простора за 

унапређење. 

 

Чланови парламента: 

1.Јовановић Ана VII/1- заменик председника парламента 

2.Драгојловић Степан VII/1 

3.Стојановић Милица VIII/1 

4.Пакић Живота VIII/1 

5.Софронић Слађана VII/2 

6.Врховац Сузана VII/2 

7.Станковић Андријана VIII/2 – председник парламента 

8.Јакић Станоје VIII/2 

 

                             Координатор рада парламента Мирјана Шијачић, наставник биологије 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

 

Школске 2016/2017. године продужени боравак је радио од 1. септембра 2016. 

године, па све до завршетка наставе, 13. јуна 2017. године. Како услови рада налажу, 

односно због извођења наставе само у преподневној смени, рад се одвијао у једној смени, 

односно по завршетку наставе, у временском интервалу од 11:30 до 16:00 часова. Све 

активности су извођене према планираном распореду и на основу потреба и могућности 

ученика, а све то у сардњи са колегама, стручним сарадницима и родитељима. 

Наставу у продуженом боравку су похађали ученици првог и другог разреда. 

Укупан број ученика је био 28 (16 ученика првог и 12 ученика другог разреда). Девојчица 

је било 11, а дечака 17. Рад и активности су организоване и реализоване према одређеном 

плану. Планирано је време за самосталан рад ученика и помоћ у учењу и изради домаћих 

задатака, али су ученици такође имали и слободно време, време за обављање одређених 

забавних активности, као и време слободних активности, односно време намењено 

песми, игри, плесу, рецитацији, глуми... Све активности су биле распоређене и усклађене 

са потребама и могућностима ученика. 

У овој школској години смо вредно учили и радили, али смо имали и довољно 

времена да искажемо своју машту, кративност, свој таленат. Ученици су у току првог 

полугодишта осим редовних активности које подразумевају помоћ при решавању 

домаћих задатака и проширивање и утврђивање стечених знања, били и креативни, 

маштовити и дружељубиви. Славили смо рођендане својих другара, обележавали 

важније датуме значајне за наш свакодневни живот и рад. Имали смо радионицу 

прављења јесење зимнице, као и нашег веселог страшила, чувара нашег простора. 

Уређивали смо наш простор паноима и радовима ученика, дочекали смо јесен и зиму. 

Испратили стару, а дочекали Нову годину уз песму и игру, у чему нам је помогла и 

наставница енглеског језика Ленка Срећковић. Украсили смо школско двориште 

цртајући школицу. Припремали смо новогодишње честитке за већ традиционалну 

хуманитрану акцију „ Да се нови живот рађа“. 

Друго полугодиште натавили смо припремама за Савиндан и Дан школе, а онда 

је на ред дошла и приредба за наше драге маме, прављење даровамамама у част. Нисмо 

заборавили ни на Дан љубазности, Дан права детета, Дан шале и смеха, Дан планете 

Земље, учествовали смо на различитим конкурсима, рециклирали смо у мају месецу 

рецилкаже. Све ово је обележено радом и различитим активностима, како кроз рад и 

сарадњу са децом, тако и кроз сарадњу са учитељима, наставницима, родитељима, и 

члановима стручне службе, а највише смо се дружили са школским психологом Аном. 

И сада када је још једна школска година иза нас, видимо да је вредело труда и 

залагања, ученици су уживали у раду, дружењу и сарадњи са својим другарима, а 

родитељи су сагласни у једном да све ово доприноси бољем напредовању и успеху 

ученика. 
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ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 
 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

У школској 2016/2017. години, чланови рецитаторске секције били су: ученици 5. 

разреда (Софија Ковачевић, Никола Урошевић, Јелена Вићентијевић, Марија Ђурђевић, 

Силвија Симић, Страхиња Милинковић, Јована Јеротић, Иван Крстивојевић) и ученици 

7. разреда (Марко Ковачевић, Филип Илић, Немања Ралетић и Предраг Симић). 

 Ученици су за Светога Саву, 27. јануара 2017. године, извели рецитал заснован на 

најзначајнијим догађајима из живота Саве Немањића. У склопу приредбе, рецитовали су 

и ученици млађих разреда, а ученици првог разреда изложили су своје ликовне радове и 

прочитали песмице које су написали о својој школи.  

 На Дан школе, 26. фебруара 2017. године, припремили смо представу засновану 

на мотивима из романа ,,Аутобиографија” Бранислава Нушића. Представу су гледали 

учитељи, наставници и сви ученици матичне школе. 

 У склопу манифестације Десанкини мајски разговори, 16. маја 2017. године, 

Софија Ковачевић је рецитовала песму ,,Песник и завичај”, коју је написала Десанка 

Максимовић.  

 Сви чланови рецитаторске секције присуствовали су часу глуме који је у нашој 

школи одржала глумица Катарина Вићентијевић. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЕКОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ: 

  

1. Са ученицима је обављен договор око активности еколошке секције и 

прихваћене су  сугестије ученика 

2. Oбележили смо Светски дан заштите животиња едукативним филмовима и 

дискусијом о угрожености животињских врста. 

3. Спроведена је радна акција у оквиру уређења школског дворишта, сађење цвећа 

4. Обележена је Недеља здраве исхране састављањем јеловника правилне исхране, 

израдом паноа о анорексији и булимији како би се скренула пажња на 

поремећаје у исхрани нарочито код младих. Посебан акценат стављен је на 

исхрану богату угљеним хидратима и брзу храну која је последњих деценија 

довела до све већег броја гојазних особа. Говорили смо и о значају лековитог 

биља и хигијени коју је неопходно спроводити у припреми и конзумирању 

хране. 

5. У оквиру тема везаних за Болести зависности, посебан акценат је стављен на 

тему Наркоманија и ученицима су приказани и едукативни филмови на ову 

тему. 

6. У оквиру активности  у Дечијој недељи, уређено је школско двориште 

7. Направљен је  пано са еколошком тематиком, радионица 1. 

8. Обележен је 1.децембра, дан борбе против СИДЕ и одржано  предавање 

9. Обележен је Светски дан воде, где је скренута пажња на рационално коришћење 

овог природног ресурса, како би га у будућности било довољно. 

10. Обележен је Светски дан биодиверзитета израдом паноа који скреће пажњу на 

све већу његову угроженост. 
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11. Обележен је  22.априла- Дан планете Земље, израдом паноа и кратким скечом. 

12. Уређено школско двориште и на пролеће. 

13. У оквиру хуманитарне акције „Чеп за хендикеп“ скупљали смо пластичне чепове 

који осим што ће помоћи да се купи неко од помагала за особе са хендикепом, 

има за циљ смањење отпада у окружењу и даљу прераду тј.рециклажу истих. 

14. Учитељ Горан Стојановић је са ученицима млађих разреда учествовао у уређењу 

школског дворишта, где је посађено цвеће. 

15. У оквиру пројекта „Наша башта здраве хране“ наставило се са производњом 

органски гајених биљних култура. 

 

 

Реализатори:  

                                                                                Мирјана Шијачић, наставник биологије 

                                                                           Горан Стојановић, проф. разредне наставе 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНФОРМАТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

Планови и програми за секције усвојени су од стране стручног актива и 

реализовани.  

У току првог тромесечја су одабрани даровити ученици за рад у информатичкој секцији. 

 

Чланови секције су: 

1. Милица Стојановић VIII1 

2. Ненад Мирковић VIII1 

3.  Живота Пакић VIII1 

4. Николина Милинковић VII1 

5. Предраг Симић VII1 

6. Ана Панић VII1 

7. Данијела Вићентијевић VII1 

8. Марко Ковачевић VII1 

Прва целина - ученици су током године одржавали и ажурирали блог 

https://arsenicbiljana.wordpress.com/ заједно са предметним наставником Биљаном 

Арсенић. 

Друга целина се односила на сарадњу новинарске и информатичке секције и рад 

на часопису  “Бранковачко перо”  који је излази у фебруару 2018. на Дан школе  у 

програму Publisher. 

Трећа целина се односила на  рад секције у програму  Power Point где су се у првој 

фази  прикупљале фотографије и интересантни подаци везани за генерацију, одељења, 

појединце а затим и израда Power Point презентације ученицима VIII разреда – дар 

Информатичке секције. 

 

Наставник   Арсенић Биљана 

 

 

 

 

 

https://arsenicbiljana.wordpress.com/
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САОБРАЋАЈНЕ СЕКЦИЈЕ 

 

Планови и програми за секције усвојени су од стране стручног актива и 

реализовани . 

У току првог тромесечја су одабрани даровити ученици за рад у  саобраћајној 

секцији.  Чланови секције су ученици петог и шестог разреда. Списак ученика се налази 

у дневницима за ваннаставне активности. 

Ове године ученици су учествовали на школском такмичењу  „Шта знаш о 

саобраћају”. Због неисправности бицикла већине ученика и немогућности транспорта 

бицикла до Ваљева на општинско такмичење нису ишли.  

Школско такмичење:  

дечаци                                                                       девојчице  
1. место Ненад Симић - 6-1                                   1.  место Ивана Дамњановић 5-1 

2. место Лазар Васић 6-1                                       2.  место Јелена Вићентијевић 5-1 

3. место Никола Урошевић 5-1                             3.  место Александра Лукић 6-1 

 

Руководилац секције   Арсенић Биљана 

 

 

ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЕБНИХ ПЛАНОВА 

ВАСПИТНОГ РАДА 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА 
 

Подносилац извештаја: Тим за превенцију насиља, злостављања и занемаривања 

 

Одговорно лице: Александра Радовановић 

 

Остали чланови тима:  

1. Милица Остојић 

2. Ана Мојић 

3. Оливера Ђорђић/ Катарина Јанковић 

4. Драган Добрисављевић 

5. Горан Стојановић 

6. Иван Бабић 

7. Снежана Бирчанин 

 

Циљ рада тима је да се спречи појава насилничког понашања и да се промовишу здрави 

стилови живота.  
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Садржај рада  

(следити годишњи план  рада) 

 

Садржаји рада 

који нису 

планирани а 

урађени су 

током школске 

године 

Исходи/ 

показатељи 

успешности 

(шта је 

постигнуто и шта 

доказује 

успешност) 

Оцена 

успешност

и од стране  

тима или 

особе 

задужене 

за 

евалуацију 

Области 

рада 

Реализовани 

садржаји 

Није 

реализовано 
   

Систематизо

- 

вање 

поступака 

који  

обезбеђују 

заштиту  

ученика 

Испоштоване су 

све процедуре за 

заштиту ученика 

од доласка у 

школу до повртка 

кући. 

Реаговано је на 

све приговоре 

родитеља и 

ученика. 

 

Промена 

термина 

редовних 

аутобуских 

линија на 

релацији 

Бранковина-

Бабина Лука 

 

Након 

пријављивања 

проблема тиму 

одмах је реаговано 

и обављали су се 

разговори са 

родитељима и 

ученика.  

Реализација 

плана је 

делимично 

успе 

на 

Превенција  

насилничког  

понашања и  

промоција  

здравих  

стилова  

живота 

На ЧОС (млађи 

разреди)  обрађене 

теме: Правила 

понашања у 

школи, Зашто се 

тучемо, тужакамо, 

називамо 

погрдним 

именима, Сви смо 

исти а различити – 

толеранција, 

Живот без страха 

и панике… 

. 

 
 

Потребно је 

побољшати 

сарадњу са 

родитељима, 

порадити на 

њиховој едукацији 

кроз предавања, 

трибине, 

радионице 

Направљени су 

кругови 

пријатељства на 

нивоу сваке 

одељенске 

заједнице 

  

Унапређење 

међуљудских 

односа и стварања 

пријатељског 

односа на релацији 

ученик-ученика 

 

Предавање МУП-

а о безбедности у 

саобраћају  у 

Бранковини и ИО 

Гола Глава 

  

Ученици 

примењују 

стечена знања о 

безбедном 

понашању у 

саобраћају  

 

Предавање ЗЗЈЗ, 

Црвеног крста и 

Патронажне 

службе на тему : 

„Болести 

зависности“ 

  

Сазнање ученика о 

негативним 

последицама 

конзумирања 

психоактивних 

супстанци, 



Извештај о раду  за школску 2016/2017. 

 92 

недостају 

предавања 

вршњака 

   
Спортом против 

насиља 

Развијање 

такмичарског 

духа, жеље за 

успехом, сарадње 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА КУЛТУРНИХ И ЈАВНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

  
 Све културне активности у организацији наше школе успешно су  реализоване 

током ове школске 2016/2017. године. Манифестација „Михољско лето“ ни ове године 

није реализована у КИК-у Бранковина. Током године прикупљени су занимљиви радови  

ученика са којима смо  учествовали  на неколико литерарних  и ликовних конкурса и 

остварили запажене  резултате. Стараћемо се да у наредном периоду програм културних 

активности бити још садржајнији, богатији и успешнији. За успешан рад културних 

активности наше школе заслужени су сви реализатори и учесници наше школе. 

 

САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ 

Планирање програма Дечје 

недеље 

Планирање програма за 

манифестацију „Десанкино 

михољско лето“ 

септембар 2016. 

Успешно реализоване активности 

 

 

Реализација Дечје недеље 

Реализација манифестације 

„Десанкино михољско лето“ Октобар 2016. 

Дечија недеља – изузетно успешно 

Десенкино михољско лето – није 

одржано 

Планирање и прослава Нове 

године Децембар 2016.  

Сви чланови                                          

стручног већа 

 

Прослава школске славе 

Светог Саве Јануар 2017. 

Сви чланови                                          

стручног већа 

 

Прослава Дана школе 

Фебруар 2017. 

Сви чланови                                          

стручног већа 

 

Обележавање дана жена, 

8.март Март 2017. 
Сви чланови                                          

стручног већа 

Пролећни крос 

 

 

Април 2017. 

Сви чланови                                          

стручног већа 

 

Десанкини мајски разговори 
Мај 2017. 

Сви чланови                                          

стручног већа 
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Учешће на ликовним, 

литерарним и калиграфским 

конкурсима 

Учествовање у спортским 

активностима у организацији 

града 

Континуирано украшавање 

школског простора паноима и 

ликовним радовима 

Током године 

Сви чланови                                          

стручног већа 

 

 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ШКОЛСКОГ СПОРТА 

 

Садржај рада 

(следити годишњи план  рада) 

 

Садржаји 

рада који 

нису 

планирани 

а урађени 

су током 

школске 

године 

Исходи/ 

показатељи 

успешности 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

Оцена 

успешности 

од стране  

тима или 

особе 

задужене за 

евалуацију 

Области 

рада 

Реализовани 

садржаји 

Није 

реализовано 
 

Сви ученици од 

1. До 8. Разреда 

у матичној 

школи и свим 

издвојеним 

одељењима су 

на теренима у 

школама трчали 

крос РТС-а 

Веома 

успешно 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школски 

спорт 

 

Крос РТС-а   

Турнир у 

фудбалу 
  

Организован за 

ученике 7 и 8. 

Разреда из 

Бранковине и 

Голе Главе 

Делимично 

успешно, 

проблеми у 

организациј

и због 

превоза 

ученика 

  
Дан 

изазова 

Сви ученици у 

матичној школи 

и ИО укључили 

су се у спортске 

активности 

Веома 

успешно 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 

 

Садржај рада 

(следити годишњи план  рада) 

 

Садржаји 

рада који 

нису 

планирани 

а урађени 

су током 

школске 

године 

Исходи/ 

показатељи 

успешности 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

Оцена 

успешности 

од стране  

тима или 

особе 

задужене за 

евалуацију 

Области 

рада 

Реализовани 

садржаји 

Није 

реализовано 
 

 

 

Делимично 

успешно, 

недовољан 

број 

обезбеђених 

ужина за све 

угрожене 

ученике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРОГРАМ 

СОЦИЈАЛ

НЕ 

ЗАШТИТЕ 

УЧЕНИКА 

Бесплатна 

ужина за 

најугрожениј

е ученике 

  

Бесплатна 

екскурзија за 

најугрожениј

е ученике   

Из сваког 

одељења по један 

ученик који је 

социјално 

угрожен је ишао 

бесплатно на 

екскурзију.  

Веома 

успешно 

Прикупљање 

обуће, одеће, 

књига за 

најугрожениј

е ученике 
  

Прилкупљана је 

помоћ у 

гардероби и 

школском 

прибору за 

ученике који живе 

у тешким 

условима. 

Успешно 

Обезбеђена 

једнократна 

финансијска 

помоћ од 

стране центра 

за социјални 

рад за 

најугрожениј

е породице 

 

 
Обезбеђена 

новчана средства 
Успешно 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

 

Подносилац извештаја: Мирјана Шијачић, наставник биологије 

 

Циљеви рада (укратко): Лепши и сигурнији амбијент за боравак, рад и учење у школи, 

развијање позитивног става према екологији и заштити животне средине. 

 

Садржај рада 

(следити годишњи план  рада) 

 

Садржаји 

рада који 

нису 

планирани 

а урађени 

су током 

школске 

године 

Исходи/ 

показатељи 

успешности 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

Оцена 

успешности 

од стране  

тима или 

особе 

задужене за 

евалуацију 

Области 

рада 

Реализовани 

садржаји 

Није 

реализовано 
   

ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

 

Уређење и 

ограђивање 

школског 

дворишта 

 

 
 

Спроведено је 

уређење 

школског 

дворишта у 

Бранковини и 

Голој Глави и 

посађено је 

украсно 

биље.Уз 

помоћ 

родитеља 

искрчено је 

шибље изнад 

школе у 

Бранковини.  

Обележени су 

еколошки 

важни датуми 

у току године 

кроз 

активности 

еколошке 

секције, 

продуженог 

боравка и 

часове чувара 

природе у 

млађим 

разредима 

 

 

Обележавање 

еколошки 

важних датума 

  

 

 

 

 
 

 

Прикупљање 

секундарних 

сировина 

 

  

Учешће у 

националној 

хуманитарној 

акцији Чеп за 

хендикеп, 

прикупљање 

пластичних 
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чепова на 

нивоу 

одељенске 

заједнице 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

 

Подносилац извештаја: Горан Стојановић 

 

 

Садржај рада 

(следити годишњи план  рада) 

 

Садржаји 

рада који 

нису 

планирани 

а урађени 

су током 

школске 

године 

Исходи/ 

показатељи 

успешности 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

Оцена 

успешности 

од стране  

тима или 

особе 

задужене за 

евалуацију 

Области 

рада 

Реализовани 

садржаји 

Није 

реализовано 
   

Сарадња са 

породицом 

Учешће 

родитеља у 

прослави 

Светог Саве 

 

  

Родитељи су 

узели учешће 

у организациј 

и садржаја, 

спремали 

храну, 

послужење... 

 

План 

активности 

сарадње са 

родитељима је 

делимично 

реализован, 

неопходно је 

унапредити 

план и 

проширити 

облике 

сарадње са 

родитељима, 

као важним 

факторима 

успешног 

фнкционисања 

школе 

Излет са 

родитељима 

млађих 

разреда ИО 

Котешица, ИО 

Гола Глава и 

ИО Јошева 

  

 

 

Организован 

тематски дан и 

дружење са 

родитељима 

на излетишту 

Точак 

Учешће 

родитеља у 

изради новог 

Развојног 

плана школе 

 

 

  

Организована 

фокус група 

при изради 

СВОТ анализе 
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Уређење 

школског 

дворишта, 

крчење 

простора 

изнад 

школе, 

чишћење 

речног 

корита 

Школско 

двориште је 

безбедније, 

лепше и 

пријатније за 

боравак.  

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

 

Садржај рада 

(следити годишњи план  рада) 

 

Садржаји 

рада који 

нису 

планирани 

а урађени 

су током 

школске 

године 

Исходи/ 

показатељи 

успешности 

(шта је 

постигнуто 

и шта 

доказује 

успешност) 

Оцена 

успешности 

од стране  

тима или 

особе 

задужене за 

евалуацију 

Области рада 
Реализовани 

садржаји 

Није 

реализовано 
   

САРАДЊА СА 

ЛОКАЛНОМ 

ЗАЈЕДНИЦОМ 

 Михољско 

лето 
   

 Сретење    
Десанкини 

мајски 

разговори   

Ученици су 

рецитовали 

стихове 

Десанке 

Максимовић 

Веома 

успешно 

Дан малине 

 

 

 
 

Ученици су 

одиграли 

представу  

Веома 

успешно 

 

 

. 
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ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНОВА РАЗВОЈА И  

УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ И 

ЗАПОСЛЕНИХ 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА УНАПРЕЂЕЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

ПРОЦЕСА И ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА 

 

Рад на унапређењу образовно-васпитног рада одвијао је се у следећим облицима: 

редовној, допунској и додатној настави и ваннаставним активностима. Унапређење 

образовно-васпитног рада у редовној настави одвијало се кроз рад на оспособљавању 

ученика за самостално стицање знања и решавање проблема и кроз  активне облике 

наставе. У оквиру допунске и додатне наставе наставници су припремали ндивидуалне 

планове за рад са ученицима који имају тешкоће у учењу и за ученике који брже 

напредују. На основу извештаја добијеног процесом спољашњег вредновања уочили смо 

потребу да се у редовну наставу уведе индивидуализовани приступ који би омогућио 

свим уленицима да напредују у складу са могућностима. У оквиру ваннаставних 

активности, рад се организовао у секцијама, укључивањем у пројекте, конкурсе и акције. 

Планирамо да у наредној школског години повећамо број секција које ће радити у нашој 

школи. Наставниц се труде да у свом раду користе савремена наставна средстав попут 

интерактивне табле, посебно у настави информатике и техничког и информатичког 

образовања. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНОГ РАДА 

 

На почетку школске године директор школе обавестла је све наставнике о плану 

посете часовима редовне наставе. Директор и психолог школе су у току школске године 

заједно посетиле  наставне часове у матичној школи и издвојеним одељењима. Такође су 

присуствовале најављеним тематским данима у издвојеним одељењима.  

Директорка школе је одржала саветодавне разговоре са родитељима и ученицима 

у Бранковини и свим ИО, као бројне друге консултације, посете и разговоре по потреби 

у току школске године о чему постоје записници у оквиру педагошке документације 

директора и психолога школе. 

Након посећених часова од петог до осмог разреда, а по протоколу за снимање, 

анализирање и процењивање наставног часа, дошли смо до следећих резултата 

Што се тиче услова у којима се организују часови, простор углавном одговара 

захтевима норматива (дидактички, хигијенски и естетски). Од важнијих техничких 

средстава, наставници су углавном користили таблу и креду. 

На већини одржаних часова наставници су благовремено истакли циљ часа у 

уводном и централном делу часа. Што се тиче дефинисања задатака часа, у зависности 

од предмета и типа часа, заступљени су образовни, развојни и васпитни задаци.  

Најдоминантнији облик рада је био фронтални, а примењиване наставне методе 

вербално-тексуалне и илустративно-демонстративне.   

Систем учења у већини случајева се одвијао путем предавања а доминирале су 

аудитивно-визуелне активности ученика.  

Мали је број часова на којима су ученици имали прилику да бирају начине и 

темпо рада, бирају и користе се различитим изворима информација, процењују и 

оцењују исходе свог рада као и исходе рада других - групе и одељења.  
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Наставници су углавном извршили резиме часа сажетим понављањем садржаја и 

пропитивањем ученика.  

На мањем броју часова и то у млађим разредима је примећена недисциплина 

ученика и она се углавном изражавала у говору без тражења речи. Наставници су 

недисциплину на часу решавали упозоравањем на правила понашања.   

Претежно су уважени дидактички принципи (принцип очигледности као и 

принцип свесне активности) а на појединим часовима и принцип повезаности наставе са 

животом и принцип васпитности.  

Што се тиче емоционалне атмосфере на часовима је доминирала топла 

атмосфера.  

Комуникација између наставника и ученика је претежно текла у смеру наставник 

- ученик.  

На часовима наставници су се у довољној мери трудили да на различите начине 

подстакну активност ученика. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА САМОВРЕДНОВАЊА 

ПОДАЦИ О ОБАВЉЕНОМ САМОВРЕДНОВАЊУ 

Вредноване области: 

1. Школски програм и годишњи план рада 

2. Ресурси 

 

Носиоци посла и сарадници: 

Координатор: Маријана Митровић 

Чланови тима за самовредновање: 

1. Мирјана Шијачић 

2. Катарина Јанковић 

3. Ана Мојић 

4. Милица Остојић 

 

Учесници који су обухваћени истраживањем: Чланови Наставничког већа 

Коришћена документација: Школски програм, Годишњи план рада школе, Годишњи и 

полугодишњи извештај о раду школе, Школски развојни план, Извештаји о спроведеном 

самовредновању, Евиденција о раду стручних тимова, евиденција о раду стручних 

актива.  

Време у коме је обављено самовредновање:   мај 2017. године 

Методе рада: Дескриптивна метода, техника посматрања и анализе документације. 

Анализа садржаја: План стручног усавршавања, Извештај о стручном усавршавању, 

Годишњи план рада школе, Годишњи и полугодишњи извештај о раду школе, Школски 

развојни план, Извештаји о спроведеном самовредновању, Школски програм. 

Инструменти: Чек листе формиране за интерну употребу на основу Правилника о 

стандардима квалитета рада установе. 

Процена остварености за област Школски програм и Годишњи план рада 
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Анализом добијених резултата можемо закључити следеће: 

Школски програм и Годишњи план рада садрже прописане елементе и поседују 

квалитет неопходан за примену у раду школе. Униформност садржаја, обухватност свих 

наставних предмета, приуство образовних стандарда и  корелације између предмета, као 

и између садржаја у оквиру истог предмета чине Школски програм делимично 

оперативним. Хоризонтална и вертикална повезаност може се побољшати кроз 

интензивнији рад стручних актива. Недостају начини реализације индивидуалних 

образовних планова, као пратећи докуметни. Такоће неопходно је да оперативни планови 

рада буду прилагођени специфичностима одељења. Садржај оперативних планова бољег 

је квалитета код наставника разредне наставе. Годишњи план рада садржи временску 

динамику и начине остваривања посебних планова рада. Овај документ је оперативан и 

употребљив у већој мери у односу на Школски програм. Унапређење је остваривао у 

области планирања активности стручних тимова и стручних актива, кроз јаснију поделу 

задужења. 

Збирна оцена: 4 

Одлука о евалуацији са доказима и образложењима: 

На основу спроведеног истраживања долазимо до закључка да су стандарди у овој 

облсти квалитета рада испуњени у потпуности.  

Слабе стране у овој области квалитета: 

 Недовољна повезаност предмета у оквиру разреда у Школском програму 

 Неусклађеност садржаја у оквиру Школског програма (преобиман и слабо 

употребљив) 

 Недовољна прилагођеност садржаја потребама одељења 

 Недовољно развијене ваннаставне и факултетивне активности у оквиру Школског 

програма 

 Унапредити план реализације и праћење остварености ИОП-а 

 

Јаке стране у овој области квалитета: 

 Школска документаљција садржи све законом прописане елементе. 

 Школски програм обезбеђујер рализацију Наставног плана и програма 

 Оперативан Годишњи план рада школе 

 Годишњи план рад у складу са Наставним планом и програмом, Школским 

програмом и Развојним планом школе. 

 

На основу анализе важности и присутности индикатора којима се процењује квалитет 

области ресурси дошло се до следећих резултата 

 

Просечна оцена остварености области Ресурси: 3 

 

Слабе стране ове области: 

 школа у своје активности не укључује довољан број волонтера. 

 запослени не примењују у довољној мери новостечена знања из области у 

којима су се усавршавали. 
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 школски простор не задовољава у потребној мери здравствено-хигијенске 

услове. 

 у школи недостаје  у довољној мери простор за рад у складу са нормативом. 

 школа није у довољној мери опремњена са потребним наставним средствима за 

реализацију квалитетне наставе. 

Јаке стране ове области: 

 број ненаставног особља у складу је са прописима и њихове квалификације су 

одговарајуће. 

 наставно особље има прописане квалификације. 

 наставници и стручне службе у оквиру стручних органа сарађују у складу са 

потребама за унапређивање наставе и учења. 

 приправници се уводе у посао у складу са програмом увођења приправника у 

посао. 

 школа је физички безбедно место. 

 наставна средства се користе у циљу постизања квалитета наставе. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

 

Развојни циљ бр.1  
Усклађивање Годишњег плана са 

потребама и условима рада школе 

Критеријум успеха: 
Унапређен Годишњи план рада и усаглашен са осталим 

документима 
 

 
Задаци Критеријум 

успеха за 

задатак 

Активности за сваки 

задатак 

Активност 

реализована 
Задатак 

остварен 

у % 

 

Задатак бр 1 

 

Унапређење Годишњег 

плана рада школе 

 

 

 

Анализа 

годишњег 

плана рада 

школе 

Упознавање наставника са 

садржајем 

и функцијом Годишњег 

плана рада школе и 

процесом његове израде 

 

 

 
 

 

 

 

 

100% 

 

Задатак бр.2 

Усаглашавање 

Годишњег плана рада са 

осталим документима 

 

Унети анекси 

у Годишњи 

план рада 

Усаглашавање Годишњег 

плана рада 

школе са Школским 

развојним планом 

 

 

 
 

 

 

 

100% 
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Развојни циљ бр. 2 
Наставник прилагођава рад на часу образовно-

васпитним потребама ученика. 

Критеријум успеха 
Подизање квалитета наставе 
 

 
Задаци Критеријум успеха за 

задатак 
Активности за 

сваки задатак 
Активност 

реализована 
Задатак 

остварен 

у % 
Задатак бр.1 

Наставник прилагођава 

рад на часу образовно-

васпитним потребама 

ученика  

 

 

 

Сертификати са 

похађаних семинара 
 
Урађени ИОП-и 

Обучити све 

наставнике 

предметне и 

разредне наставе 

који нису прошли 

обуку за рад са 

децом са посебним 

потребама као и са 

ученицима који 

различитом 

брзином схватају и 

реагују на наставне 

садржаје (Израда 

ИОП-а). 

Примена 

индивидуализоване 

и диферинциране 

наставе код 80 %  

наставних предмета 

од првог до осмог 

разреда 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
30% 

 

 
Развојнн

и циљ се 

преноси 

у нови 

РПШ 

Задатак бр.2 

Примена 

индивидуализоване и 

диферинциране наставе 

код 80 %  наставних 

предмета од првог до 

осмог разреда 
 

 
Резултати завршног 

испита за ученике по 

ИОП-у 

Формирање групе 

наставника 

предметене и 

разредне наставе 

који ће похађати 

семинар 

Индивудуални 

образовни 

планови- како их 

правити и 

примењивати у 

пракси; 

 

 

 

 

 
 

 

 
80% 
Развојнн

и циљ се 

преноси 

у нови 

РПШ 
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Развојни циљ бр. 3 

Унапређивање квалитета наставе кроз увођење 

нових облика и метода 

Критеријум успеха: 

Примена нових облика и метода рада 

Задаци Критеријум успеха за 

задатак 

Активности за 

сваки задатак 

Активност 

реализована 
Задатак 

остварен 

у % 

 

Задатак бр.1 

 

Примена активних 

метода наставе код свих 

наставних предмета у 

предметној настави 

 

Припреме наставника 

 

Реализовани часови 

Формирање групе 

наставника 

предметне наставе 

који ће 

примењивати 

активне методе  

- Наставници 

планирају часове 

активне наставе у 

свом годишњем 

плану 

- Писање сценарија 

- Обезбеђивање 

неопходних 

средстава и 

материјала за 

реализацију часа 

- Реализација часова 

биологије, хемије, 

математике, физике, 

српског језика, 

историје, 

географије, 

техничког 

образовања и 

енглеског језика по 

методама активне 

наставе 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Развојни 

циљ се 

преноси 

у нови 

РПШ 

  

Формиране групе 

наставника 

 

 

Формирање парова 

наставника млађих 

и старијих  разреда 

по предметима који 

ће изводити 

тематску наставу 

 
 

 

 

Развојни 

циљ се 

преноси 

у нови 

РПШ 
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Развојни циљ бр. 4 

Мотивисање ученика на постизање што бољих 

резултата кроз квалитетну наставу и учење кроз 

разумевање 

Критеријум успеха: 

 

Задаци Критеријум успеха 

за задатак 

Активности за сваки 

задатак 

Активност 

реализована 
Задатак 

остварен 

у % 

Задатак бр.1 

Постизање бољих 

резултата на завршном 

испиту 

Резултати на 

завршном испиту из 

српског и 

математике 

-Организовање 

припремне наставе за све 

ученике 8. разреда из 

српског језика и 

математике 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 Резултати на 

завршном испиту из 

историје, 

географије, 

биологије, физике и 

хемије 

Организовање припремне 

наставе из историје, 

географије, биологије, 

физике и хемије 

 

 

 

 
 

 

100% 

 

 Истраживачки 

домаћи задаци 

Мотивисање ученика на 

самосталан рад код куће 
 

 
 

50% 

 

 Резултати уписа у 

средњу школу 

Професионална 

оријентација ученика 7. и 

8. разреда као мотив за 

боље резултате на 

завршном испиту 

 
 

 

80% 

 

Задатак бр.2 

 

Организовање додатне 

подршке ученицима који 

имају проблеме у учењу  

 

Припреме 

наставника 

Организовање 

диференциране наставе 

 
 

20% 

Преноси 

се у 

нови 

РПШ 

 ИОП-и Израда индивидуалних 

планова за ученике 

којима је потребна 

додатна подршка 

 
 

 

 Извештаји тима за 

инклузивну наставу 

Организовање 

инклузивне наставе 

 
 

 

 Критеријуми 

оцењивања 

Оцењивање ученика које 

у обзир узима њихове 

развојне и образовне 

препреке 
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Развојни циљ бр. 5 

Подстицање личног, интелектуалног и 

социјалног развоја ученика кроз квалитетне 

наставне и ваннаставне активности и кроз 

сарадњу са локалном заједницом 

 

Критеријум успеха: 

Унапређивање сарадње са локалном 

заједницом 

 

Задаци Критеријум успеха за 

задатак 

Активности за 

сваки задатак 

Активност 

реализована 
Задатак 

остварен 

у % 

Задатак бр.1 

Подршка ученицима 

кроз квалитетну 

сарадњу са 

родитељима 

 

 

 

 

Рад 

педагошког 

асистента на 

терену, посета 

породицама и 

промовисање 

вредности које 

школа има за 

ученике 

 
 

 

 

 

70% 

Преноси 

се у нови 

РПШ 

 Број реализованих 

састанака, сусрета, 

трибина 

 

 

Организовање 

родитељских 

састанака на 

којима ће се 

дискутовати на 

одређене теме, 

сусрета 

родитеља и 

ученика, 

трибина са 

стручњацима.... 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

50% 

Преноси 

се у нови 

РПШ 

 

Задатак бр.2 

 

Додатна подршка 

локалне самоуправе 

Извештаји о сарадњи 

са интересорном 

комисијом 

 

Одобрени ИОП-и 

Додатна 

подршка 

локалне 

самоуправе, 

(интересорна 

комисија, 

логопед, 

дефектолог)у 

процењивању 

физичко-

менталних 

способности 

ученика и 

предлози за рад 

са њима. 

Одобрење 

већег броја 

ИОП-а по 

одељењу 

 
 
 

 

 

 

 

 

100% 
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Развојни циљ бр. 6 

Јачање сарадње на свим нивоима у циљу 

промоције квалитета рада школе и 

смањења осипања ученика кроз 

подизање задовољства, мотивације и 

угледа школе. Подизање нивоа 

компетенције наставника за рад са 

родитељима 

Критеријум успеха: 

Унапређивање квалитета рада Ученичког 

парламента и подигнут ниво безбедности ученика у 

школи 

 

Задаци Критеријум 

успеха за задатак 

Активности за сваки 

задатак 

Активност 

реализована 
Задатак 

остварен 

у % 

 

Задатак бр.1 

 

Унапређивање и 

осавремењавање 

рада 

Ученичког 

Парламента 

 

 

 

 

Извештаји о раду 

Ученичког 

парламента 

 

Сајт школе 

 

Осавремењавање рада 

Ученичког парламента-

нове активности и 

задужења 

 

Избор три члана 

Ученичког парламента за 

редовно ажурирање сајта 

школе 

 

Укључивање ученика у 

рад комисија и стручних 

тела у школи 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

 

Задатак бр.2 

 

 

Подизање нивоа 

безбедности у 

школи јачањем 

заштите ученика од 

насиља, као и 

безбедности уопште.          

 

 

Одржане 

радионице 

 

Сајт школе 

 

Одржана 

предавања 

МУП-а  

Радионице „Стоп насиљу“ 

у оквиру часова 

Грађанског васпитања и 

одељењских заједница 

 

Постављање садржине на 

сајт школе и у школски 

часопис о превенцији 

насиљу 

 

Сарадња са МУП-ом 

Ваљево и превентивна 

предавања о вршњачком 

насиљу 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

Преноси 

се у 

нови 

РПШ 
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Развојни циљ бр. 7 

Желимо да кроз манифестације и пројекте 

сачувамо традицију и да пренесемо богато 

културно историјско наслеђе младим 

нараштајима где год били због чега  се 

повезујемо са школама, институцијама и 

појединцима у Србији, земљама региона и 

широм света. У интерактивним  

радионицама, уз бројна предавања и 

посебне  програме, попут посете Ваљеву и 

Бранковини, српска деца из дијаспоре уче 

о српском националном и  културном 

идентитету, историји, традицији и 

култури, а циљ је јачање њихових српских 

веза са  матицом. 

Критеријум успеха: 

Успешна, угледна и на прави начин промовисана 

школа. 

Задаци Критеријум успеха 

за задатак 

Активности за сваки 

задатак 

Активност 

реализована 
Задатак 

остварен 

у % 

 

Задатак бр.1 

Унапређивање 

постојећих и 

покретање нових 

кутурно – 

историјских 

манифестација  

 

 

30% ученика 

укључених у 

манифестације на 

нивоу места и града  

Прослава Дана школе 

 

Организовање и подела 

задужења за обележавање 

манифестације       

„Десанкини мајски 

разговори“ 

Учешће у манифестацији 

„Десанкини мајски 

разговори“ 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

70% 

 

Задатак бр.2 

 

Унапређивање 

постојећих и 

покретање нових 

пројеката 

 

 

 

Постављени 

објекти 

 

Израда и постављање 

дрвених конструкција у 

циљу извођења 

амбијенталне наставе. 

 
 

 

 

 

 

Преноси 

се у 

нови 

РПШ 
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Развојни циљ бр. 8 

Унапређење људских ресурса и 

обезбеђивање квалитета рада 

Критеријум успеха: 

Планови и извештаји о стручном усавршавању, 

као и примена у пракси 

Задаци Критеријум успеха 

за задатак 

Активности за сваки 

задатак 

Активност 

реализована 
Задатак 

остварен 

у % 

Задатак бр.1 

 

Стручно 

усавршавање 

наставника на пољу 

одабраних 

компетенција 

 

План стручног 

усавршавања 

 

Сви наставници 

похађали семинар 

 

Сертификати са 

похађаних 

семинара 

Анализа потреба  

и израда плана  

стручног 

усавршавања 

на свим нивоима 

 

Организовање једном 

годишње сењминар у 

школи за све 

запослене 

 

Обавештавање и 

упућивање наствника 

на семинаре 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

 

Задатак бр.2 

 

Повећање 

заступљености 

разноврсних облика  

стручног 

усавршавања 

 

 

Извештаји о 

стручном 

усавршавању 

 

Одржани угледни 

и огледни часови 

Вођење евиденције о 

похађаним 

семинарима свих 

запослених 

 

Мотивисати 

наставнике за  

анализу наученог на 

семинарима  

на нивоу стручних 

већа 

 

 

Упућивање 

настваника на 

могућности стручног 

усавршавња унутар 

установе 

 

Организовање 

угледних и огледних 

часова 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

70% 

Преноси 

се у нови 

РПШ 
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Закључак актива за Развојно планирање који се односи на Развојни план у целини 

који је важио у периоду од 12.9.2014. до 12.9.2017. године  
 

Реализација 

задатака 

предвићена 

за период:  

У школској 

2016/2017. 

задаци су 

реализовани :  

 

Анализом 

ефеката 

усагласили 

смо се: 

Остале 

напомене: 

 

Председник актива: 

Гордана Аџић 

 

Чланови актива: 

Милица Остојић, 

Ана Мојић, 

Катарина Јанковић, 

Мирјана Шијачић, 

Биљана Арсенић,  

Весна Бранковић,  

Јелена Павловић,  

Биљана Зарић, 

Александра Радовановић 

Израђен 

нови 

Развојни 

план који 

садржи и 

развојне 

циљеве из 

овог 

Развојног 

плана које 

нисмо у 

потпуности 

достигли 

 Шк 

2014/15. До 

шк 2016/17. 

год 

 

Потпуно 

Делимично 

Нису 

реализовани 

 

Да смо 

ближи циљу 

Да треба 

кориговати 

задатке и 

активности 

Да треба 

осмислити 

нове 

активности 

Датум: 

11.9.2017. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

 

Координатор тима:  Милица Остојић, директор школе 

Остали чланови тима: Бојана Лаловић-Милановић, библиотекар 

        Ленка Срећковић, наставник енглеског језика 

         Гордана Крсмановић, наставник географије 

Сарадници у реализацији плана: наставници и ученици, психолог,директор, 

родитељи,локална самоуправа,медији 

Циљеви: повећати углед и промовисати рад школе у локалној заједници, унапређивати 

сарадњу са свим социјалним партнерима у циљу реализовања визије школе која постаје 

отворена организација која учи и која жели да њен рад и напредак буду примећени и 

прихваћени. 

 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

Пријем ђака првака  Септембар Активности веома 

успешно реализоване 

Учешће у Дечијој недељи – 

гостовање ОШ „Сесте Илић“ и 

музичке школе „Живорад Грбић“ 

под називом „И класика је лепа“ 

Октобар Активности веома 

успешно реализоване  

Организација изложбе дечијих 

радова (ликовних, литерарних, 

модела и макета) 

Током године Активности веома 

успешно реализоване  
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Организација културно 

уметничких активности школе 

(приредбе, маскенбали, представе) 

 

Током године Активности веома 

успешно реализоване 

Сарадња са Техничком школом у 

оквиру Професионалне 

оријентације  

Током године Активности веома 

успешно реализоване 

Сарадња са Пољопривредном 

школом у оквиру Професионалне 

оријентације 

Током године Активности веома 

успешно реализоване 

Сарадња са Медицинском школом 

у оквиру Професионалне 

оријентације 

 

Током године Активности веома 

успешно реализоване 

Сарадња са Одељењем 

саобраћајне полиције Полицијске 

управе Ваљево – безбедност у 

саобраћају 

Током године  Активности веома 

успешно реализоване  

Организовање хуманитарне 

акције „Најмлађи за најмлађе“ 

Децембар  Активности веома 

успешно реализоване 

Праћење успеха ученика на 

такмичењима и конкурсима, 

награђивање најбољих и 

објављивање резултата на сајту и 

Фејсбук страници школе, као и у 

Летопису 

Током године Активности веома 

успешно реализоване 

Презентовање рада школе кроз 

медије 

Током године Активности веома 

успешно реализоване 

Континуирано уређивање сајта и 

Фејсбук странице школе 

Током године Активности веома 

успешно реализоване 

Редовно вођење Летописа школе Током године Активности веома 

успешно реализоване 

Организовање трибина, дискусија, 

дебата, радионица за 

родитеље/старатеље 

Током године Активности веома 

успешно реализоване 

Сарадња са Матичном 

библиотеком „Љубомир 

Ненадовић“ Ваљево, Центром за 

културу и Народним музејом 

Ваљево  

Током године Активности веома 

успешно реализоване  

Сарадња са Домом здравља 

Ваљево у организацији 

Медицинског села 

 Активности веома 

успешно реализоване 

Сарадња са хуманитарном 

организацијом Caritas 

Април - мај Активности веома 

успешно реализоване 

Сарадња са EUTA у оквиру 

пројекта Strenght2Food 

Јун Активности веома 

успешно реализоване 

Учешће на Сабору народне 

традиције „Крчаг“ 

Мај Активности веома 

успешно реализоване 
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О свим реализованим активностима постоје записи на Сајту школе, званичној Фесбук 

страници као и Летопису школе.  

 

 

 „И класика је лепа“ 

 

„Најмлађи за најмлађе“ 

http://www.valjevskaposla.info/iz-brankovine-s-ljubavlju/ 

http://www.valjevo.rs/najmladji-za-najmladje-deca-iz-brankovine-u-akciji-za-centar-za-vto/ 

 

 Прослава Св. Саве у Котешици 

. 

http://www.valjevskaposla.info/iz-brankovine-s-ljubavlju/
http://www.valjevo.rs/najmladji-za-najmladje-deca-iz-brankovine-u-akciji-za-centar-za-vto/
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 Обележавање 8. марта у Бранковини 

 

 

Дан особа са Дауновим синдромом, 

познатији као Дан шарених чарапа у 

ИО Јошева 

 

 

 

 

 

 

 Посета Пољопривредној школи 

 

 Прво место на квизу у организацији Caritas-a 
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   Strenght2Food 

Такмичења: 

Математика       –  Јелена Вићентијевић V1, окружно такмичење 

Биологија          –  Ивана МарјановићV2, 1. место на окружном такмичењу 

                            –  Софија Ковачевић V1, 2. место на окружном такмичењу 

Српски језик     –  Јелена Вићентијевић V1, републичко такмичење 

      –  Ана Панић VIII2, републичко такмичење 

                 –  Aндријана Станковић VIII2, републичко такмичење 

Географија         –  Предраг Симић VII1, окружно такмичење 

ТИО                    –  Ралетић Немања VII1, републичко такмичење 

                            – Софија Ковачевић V1, републичко такмичење 

                           – Јелена Вићентијевић V1, републичко такмичење 

Конкурси: 

 Марија Марковић, ученица трећег разреда ИО Јошеванаграђена је на литерарном 

конкурсу који је расписала ОШ "Драгољуб Илић" у Драчићу.  

 На конкурсу "Волим домаће!" који је расписао Еуропром две групне награде су 

освојили ученици ИО Јошева и ИО Котешица.  

 Поводом Дана војске Републике Србије данас су додељене награде на литерарном 

и ликовном конкурсу "Писмо војнику". Међу награђенима су и ученици наше 

школе Стефан Ракић, Душан Митровић и Нада Панић.  

 Кретивна чаролија, Бања Врујци - похвале за литерарни рад добили су Огњен 

Росић и Урош Марјановић, а за ликовни Ђорђе Росић, ученици ИО Котешица. 

Ученик ИО Јошева Иван Панић добио је похвалу и за ликовни и за литерарни рад, 

а Матија Марковић похвалу за литерарни рад. 
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 Задужбина Доситеј Обрадовић је и ове године расписала конкурс Радионица 

баснописаца. Ученици ИО Јошева су освојили 3. место за најбоље написану басну. 

а награђени су ђаци Лука Матић, Ивана Трипковић, Марија Павић, Марија и Сања 

Марковић. 
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ЗАКЉУЧАК 

Анализом Годишњег извештаја о раду школе за школску 2016/17. дошло се до закључка 

да је Годишњи план рада школе за исту школску годину у великој мери реализован. 

Сагледавајући све постигнуте резултате које смо достигли сматрамо да је година иза нас 

била веома успешна.  

 

 

 

 

 

 

У Бранковини, 11.9.2017.                                                                        Директор  

 

_____________________ 

     Милица Остојић 
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