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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДАШКОЛЕ
ЗАШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

Пошто извештаји овакве врсте у методолошком смислу нису строго детерминисани, слободни
смо да предложимо да овај извештај обухвати следеће сегменте у складу са Годишњим планом рада
школе за школску 2017/2018. годину, са краћим освртом на све понаособ:

1.Увод
2.Услови рада школе
3.Организација рада школе
4.Успех ученика на крају школске 2017/2018.године, Извештај о такмичењима ученика у школској
2017/2018.години
5.Планови и програми стручних органа и стручних сарадника у школи
6.Планови и програми руководећих органа, органа управљања и других органа у школи
7.Индивидуални планови и програми наставника (редовна настава и остали облици образовно-
васпитног рада)
8.Рад Тимова у школској 2017/2018. години
9.План и програм стручног усавршавања
10.Програма сарадње са друштвеном средином
11.Програм школског маркетинга
12.Праћење остваривања и евалуација Годишњег плана рада школе
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1.УВОД

Правни основ за израду овог документа представљају одредбе чл. 56. и за израду овог
Документа су многобројнa и разноврснa:

 Закон о основном образовању и васпитању СЛ. гласник Републике Србије бр.88/17
 Правилник о систематизацији послова и задатака запослених у ОШ“Карађорђе“ у Великој

Плани
 Правилним о извођењу ђачких екскурзија


У складу са законским изменама, Школски одбор ОШ“Карађорђе“ усвојиће Статут ОШ
“Карађорђе“ у Великој Плани. Такође, у складу са изменама законских прописа, биће донета следећа
документа:

1. Правилник о раду
2. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у ОШ “Карађорђе“ у Великој
Плани
3. Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика у ОШ “Карађорђе“ у
Великој Плани
4. Правилник о вишку запослених за чијим радом је престала потреба са пуним или непуним
радним временом.
5. Правилник о оцењивању ученика
6. Правилник о награђивању ученика
7. Правилник о полагању испита у ОШ “Карађорђе“ у Великој Плани (поправни,разредни и
полагање испита из страног језика за ученике који су дошли из других школа,а нису изучавали тај
предмет )
8. Правилник о раду ученичког парламента
9. Правилник о безбедности ученика
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 Годишњи план рада ОШ “Карађорђе“у Великој Плани за школску 2017/2018. годину, а
коју је усвојио Школски одбор на својој седници од 14.9.2017.године.

 Књига евиденције о образовно-васпитном раду;

 Књига евиденције осталих облика образовно-васпитног рада у основној школи

 Матична књига

 Записници о току полагања поправних, разредних и квалификационих испита

 Књига записника са седница Наставничког већа ОШ “Карађорђе“ Велика Плана

 Записници са седница одељенских већа;

 Записници о раду стручних већа, актива и тимова ;

 Записници о раду Школског одбора и други списи;

 Календар рада за школску 2017/2018. годину који је саставни део овог Извештаја
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2.Услови рада школе

2.1 Материјално технички услови рада школе

Назив школе

учионице библиотека спортски
терени спортске сале школска кухиња

бр повр.
[м2] бр повр.

[м2] Бр повр.
[м2] бр повр.

[м2] бр повр.
[м2]

Матична школа 11 535 1 15 1 210 1 171 1 68

Старо Село 7 332 1 18 1 800 1 600 2 180

Велико Орашје 8 400 - - 1 44 1 401 1 85

Бресје 2 108 - - 1 500 - - 1 26

Радовање 2 95 - - 1 700 - - 1 17

Караула 2 60 - - - - - - 1 20

Купусина 2 123 - - - - - - 1 12

Старо Село II 2 111 - - - - - - 1 13

Крушево 2 20 - - - - - - 1 54

Специјализоване учионице постоје само у Матичној школи .
Рад у школској 2017/2018. године организовао се у 9 физички одвојених школских зграда. .
У школским зградама у Великом Орашју од I до VIII разреда, Радовању, Купусини, Караули,
Крушеву и Старом Селу II (од I до IV разреда) радило се у једној смени (пре подне). У Бресју од I до
IV разреда радило се у две смене. У матичној школи и Старом Селу у две смене (пре подне
предметна настава, а поподне разредна). Промена смена је била немогућа због ученика и наставника
путника.
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ПРЕГЛЕД НАСТАВНИХ И ТЕХНИЧКИХ СРЕДСТАВА
Ред.бр. Назив средства Број(комада)
1. Компјутери 94
2. Пројектор 2
3. Графоскоп 2
4. Штампач 5
5. Телевизор 1
6. DVD плејер 2
7. Касетофон 6
8. Телефон 5
9. фото апарат 2
10. видео камера 1
11. Глобус 1
12. карте (географске и историјске) 14
13. Шестар 2
14. Лењир 3
15. Факс 1
16. копир апарат 1

У табели су наведена сва наставна средства. Опремљеност наставним и техничким средствима није
на завидном нивоу па је Школским развојним планом била предвиђена набавка неопходних
средстава и учила за школску 2017/2018. годину. Током ове школске године, школа у Старом Селу
опремљена је белим – магнетним таблама, а за наредну школску у плану је да и школа у Великом
Орашју добије беле – магнетне табле.
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2.2. Кадровски услови рада

Табела 1. Наставници и стручни сарадници
Ред.
бр.

Опис извршиоца Број
извршиоца

Степен стручне спреме
V VI VII-1 VII-2

1. Наставници 61 1 7 52 1
2. Педагог 1 1
3. Психолог 1 1

УКУПНО 63 1 7 54 1

Табела 2. Ваннаставно особље
Ред.
бр.

Опис извршиоца Број
извршиоца

Степен стручне спреме
IV V VI VII-1 VII-2

1. Директор 1 1
2. Помоћник директора 1 1
3. Секретар 1 1
4. Административни радник 1 1
5. Шеф рачуноводства 1 1
6. Благајник 1 1

УКУПНО 6 3 3

Табела 3. Помоћно особље
Ред.
бр.

Опис извршиоца Број
извршиоца

Степен стручне спреме
I II III IV

1. Помоћни радник 9 7 0 0 2
2. Кувар 4 0 0 1 3
3. Сервирка 1 0 0 1 0
4. Домар 2 0 0 2 0
5. Ложач 3 0 1 2 0

УКУПНО 20 9 1 6 5
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РАЗРЕДНА НАСТАВА

Бр. Презиме и име
наставника

степен
школске
спреме

врста
посла
у школи лиценца

укупни
радни
стаж

1. Ристовић Радивоје V учитељ да 35
2. .Кркобабић Славенка VII учитељ да 25
3. Ранковић Славица VII учитељ да 22
4. Милетић Верица VII учитељ да 21
5. .Првуловић Љиљана VII учитељ да 27
6. Михаиловић Наташа VII учитељ да 13
7. Момчиловић Млађена VII учитељ да 20
8. Ивановић Слађана VII учитељ да 19
9. Здравковић Весна VII учитељ да 24
10. Шулкић Славица VI учитељ да 21
11. Сребрић Милица VII учитељ да 28
12. Вукојевић Љиљана VII учитељ да 29
13. Сребрић Славица VI учитељ да 21
14. Михајловић Драгана VII учитељ да 30
15. Маринковић Аца VII учитељ да 6
16. Здравковић Кристина VII учитељ не 1

РАД У КОМБИНОВАНИМ ОДЕЉЕЊИМА

Бр. Презиме и име
наставника

степен
школске
спреме

врста
посла
у школи лиценца

укупни
радни
стаж

1. Ракобрадовић
Милошевић Весна

VII учитељ да 5

2. Јовчић Биљана VI учитељ да 31

3. Вељковић Љиљана VI учитељ да 21

4. Грујић Силвана VII учитељ да 15

5. Јовановић Елизабета VII учитељ да 15
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ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Бр. Презиме и име
наставника

степен
школске
спреме

Предмет који предаје лиценца
укупни
радни
стаж

1. Стојановић Ивана VII српски језик да 5

2. Милосављевић Горана VII српски језик да 18

3. Стојадиновић Мирјана VII српски језик да 14

4. Јовковић Марија VII српски језик да 9

5. Жаке Весна VII енглески језик да 11

6. Обрадовић Ирена VII енглески језик да 5

7. Марковић Наташа VII енглески језик да 11

8. Алексић Александра VII енглески језик да 16

9. Коцић Весна VII енглески језик не 2

10. Гроздановић Снежана VII-2 ликовна култура да 25

11. Миљевић Јелена VII музичка култура да 14

12. Жабарац Новица VII историја да 13

13. Марјановић Дакић Нада VII историја да 20

14. Митић Јасмина VII географија да 19
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15. Мирчић Светлана VII географија да 21

16. Ристовић Нада VII физика и хемија да 26

17. Динчић Биљана VII хемија да 14

18. Шкорић Снежана VII хемија да 15

19. Живковић Ана VII физика да 23

20. Антић Драгољуб VII физика да 29

21. Станковић Јован VII математика да 5

22. Милосављевић Миодраг VI математика да 33

23. Михајловић Иван VII математика не 6

24. Ћевап Марија VII математика не 5

25. Красић Божица VI биологија да 26

26. Панчић Савић Зорица VI биологија да 22

27. Миленовић Ненад VII

ТИО/техника и
технологија и
информатика и
рачунарство

да 15

28. Лукић Јовица VII

ТИО/ техника и
технологија и
информатика и
рачунарство

да 33

29. Тимотијевић Љубиша VII

физичко васпитање/
физичко и
здравствено
васпитање

да 39
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30. Николић Звездан VII

физичко васпитање/
физичко и
здравствено
васпитање

да 22

31. Антић Анто VII

физичко васпитање/
физичко и
здравствено
васпитање

да 31

32. Свилановић Милица VII

физичко васпитање/
физичко и
здравствено
васпитање

да 7

33. Барјактаревић Славица VII француски језик да 20

34. Димитријевић Јелена VII француски језик да 25

35. Алексић Весна VII француски језик да

36. Миловановић Марија VII француски језик не 3

37. Костић Драган
VII информатика и

рачунарство
да 25

38. Марисављевић Станојловић Драгана VII верска настава 12

39. Тирнанић Марко VII верска настава 9

40. Павловић Жељко VII верска настава 0

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ И ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

Бр. Презиме и име степен
школске
спреме

врста
посла
у школи

лиценца
укупни
радни
стаж

1. Скачков Александар VII директор да 23
2. Барјактаревић Славица VII помоћник директора да 25
3. Радисављевић Слађана VII секретар да 13
4. Станојевић Драгана VII педагог не 12
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5. Милорадовић Станковић
Милица VII психолог да 6

6. Ранковић Миланка IV шеф рачуноводства не 31
7. Пауновић Весна IV благајник не 28

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ

Бр. Презиме и име степен
школске
спреме

врста
посла
у школи

укупни
радни
стаж

1. Степановић Љубомир III домар – ложач 34
2. Ковачевић Раденко III домар – ложач 14
3. Миливојевић Жељко III ложач 5
4. Радојковић Звездан II ложач 28
5. Алексић Живојин III ложач 23
6. Степановић Гордана IV куварица 35
7. Рашић Слађана III куварица 30
8. Ивковић Љиљана IV куварица 18
9. Смилић Гордана IV куварица 12
10. Радојковић Виолета III Сервирка у школској кухињи 11
11. Првуловић Снежана IV Помоћни радник 31
12. Вујовић Милка 0, I Помоћни радник 24
13. Стојиљковић Јованка 0, I Помоћни радник 28
15. Радоњић Борка 0, I Помоћни радник 28
16. Михаиловић Радица 0, I Помоћни радник 23
17. Шабић Гордана IV Помоћни радник 13
18. Миљковић Милка 0, I Помоћни радник 24
19. Димитријевић Јовица 0, I Помоћни радник 10
20. Јовчић Милица 0, I Помоћни радник 30
21. Петронијевић Кристина IV Помоћни радник 12
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2.3.Еколошки услови рада

Еколошки услови у којима је школа радила током школске 2017/2018. године су задовољавајући. Школа се
налази у сеоској средини у чијој близини нема фабрика, индустријских погона нити других загађивача који
би утицали на ваздух и воду и средину у целини.
Истичемо да је било проблема са пијаћом водом, што је карактеристика подземних вода у Поморављу.
Овај проблем се трајно може решити само увођењем градског водовода.

3. Организација рада школе

Школа делује као потпуна основна (осморазредна  школа, са свим разредима разредне и предметне
наставе. Њена основна делатност је основно образовање које обухвата рад од I до VIII разреда.
Рад у школи се одвија у девет физички одвојених зграда које се налазе у различитим насељима.У
матичној школи  Стари одбор   ради четири одељења разредне наставе и осам одељења предметне
наставе.У Старом Селу ради четири одељења разредне наставе и четири одељења предметне наставе. У
Великом Орашју ради четири одељења разредне наставе и четири одељења предметне наставе
У Бресју раде два одељења разредне наставе (III и IV) и једно комбиновано одељење разредне наставе (I и
II).
У Радовању ради једно комбиновано одељење разредне наставе (I и III).
На Караули раде два комбинована одељења (I- II и II- IV разред).
У Купусини ради једно одељење (II разред).
У Старом Селу- Горњи крај ради једно комбиновано одељење I- IV разред .
У Крушеву ради једно одељење (I разред).
У Матичној школи се налази управа школе, а у подручним одељењима постоје руководиоци издвојених
одељења који су одговорни за нормалан рад школе.

Образовно- васпитни рад је организован по концепту радне недеље на основу закона о основној
школи. Он се остварује по разредима и одељењима у току школске године и то у два полугодишта са
зимским, пролећним и летњим распустом ученика. Школска година почeла је 1. 9. 2017. године, а
завршила се 31.8 2018. године.

За ученике од I до IV разреда настава је организована као разредна, а за ученике од V до VIII разреда
као предметна.

За ученике који имају тешкоћа у раду и ученике који заостају у савладавању плана и програма, школа
је организовала допунску наставу. Допунски васпитно – образовни рад био је обавезан за ученике које је
на то упутио наставник или разредни старешина.Са ученицима за које допунска настава није дала жеаене
резултате наставници су план и програм реализовали у складу са њиховим могућностима. Са тим
ученицима наставници су радили ИОП-1 или ИОП-2.

За ученике од IV до VIII разреда који испољавају посебне надарености, склоности и интересовања за
поједине предмете, школа је организовала додатни васпитно – образовни рад .

За ученике који су упућени на полагање поправних испита, школа је организовала припремну наставу
пре почетка августовског испитног рока у трајању од 5 радних дана по 2 часа за наставни предмет.

На основу просторних, материјалних и кадровских могућности школе, организоване су слободне
активности ученика у оквиру ученичких организација, друштава и клубова.

У школи је у току школске 2017/2018. године радило 37 одељења и то 21 одељење разредне
наставе 16 некомбинованих и 5 комбинованих и 16 одељења предметне наставе V- 4, VI- 4, VII- 4, VIII-
4.
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4. Успех ученика на крају школске 2017/2018.године
р
а
з
р
е
д

од
ељ
е
њ
е
бр.
уче

ПОЗИТИВАН УСПЕХ НЕДОВОЉАН УСПЕХ НЕОЦЕ
ЊЕНИ

ВЛАДАЊЕ
примерно вр.

добар
доба
р

одличан вр.добар добар довољан свега
позитивн
их

са 1
недовољ
ном

са 2
недовољне

са 3 и
више
недовољн
их

свега
недово
љних

бр % бр % б
р

% б
р

%

БР. ℅ бр % бр. % бр % бр % бр % бр % бр % бр % бр %

I 58 58 58 58

II 63 41 13 9 63 63

II
I

71 25 31 14 1 71 71

I
V

61 12 13 13 2 61 61

V
69 21 19 24 4 68 1 1 62 4 3

V
I

70 19 18 33 70 61 6

V
II

85 17 21 37 10 85 68 8 8

V
II
I

78 24 20 29 3 78 70
89,
74 8 10,2

6

555 223 140 166 25 554 1 1 514 2
6

1
1



16

Извештај ОШ“Карађорђе“ о постигнутим резултатима ученика на такмичењима у школској
2017/2018. години

СРПСКИ ЈЕЗИК
-Љубица Кизић- VIII/3, 1. место на Окружном такмичењу и пласман на Републичко такмичење

Предметни наставник: Мирјана Стојадиновић
- Невена Николић-VI/2, 2. место на Општинском и пласман на Окружно такмичење

Предметни наставник: Ивана Стојановић
Књижевна олимпијада

-Љубица Кизић- VIII/3, 2. место на Окружном такмичењу и пласман на Републичко такмичење
Предметни наставник: Мирјана Стојадиновић

- Исидора Петронијевић - VII/2, 3. место на Окружном такмичењу
- Вељко Јовановић - VII/1, пласман на Окружно такмичење

Предметни наставник: Горана Милосављевић
МАТЕМАТИКА

- Вукашин Пешић - IV/4, 1. место на Општинском и 1. Место на Окружном такмичењу
Учитељица: Mлађена Момчиловић

- Лазар Маринковић - III/3, 3. место на Општинском такмичењу
Учитељица: Љиљана Вукојевић

- Ана Пековић - VI/1, 2. награда на Општинском и пласман на Окружно такмичење
- Душан Донић - V/2, 3. награда на Општинском такмичењу

Предметни наставник: Миодраг Милосављевић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

- Љубица Кизић – VIII/3, пласман на Републичко такмичење из енглеског језика
Предметни наставник: Весна Коцић

- Димитрије Пешић - VII/4, полуфинале међународног Хипо такмичења
Предметни наставник: Наташа Марковић

ИСТОРИЈА
- Лука Андрић - VII/4, пласман на Републичко такмичење

Предметни наставник: Нада Марјановић Дакић
ФИЗИКА

- Димитрије Пешић - VII/4, пласман на Републичко такмичење
Предметни наставник: Драгољуб Антић

БИОЛОГИЈА

- Тања Новаковић VII/3, 2. место Општинском такмичењу
- Емилија Пантелић V/4, 3. место на Општинском такмичењу

Предметни наставник: Зорица Панчић-Савић
- Душан Донић - V/2, 3. место на Општинском такмичењу
- Ана Пековић - VI/1, 3. место на Општинском такмичењу

Предметни наставник: Божица Красић
ГЕОГРАФИЈА

- Лука Андрић - VII/4, 1. место на Општинском такмичењу
- Димитријe Пешић - VII/4, 2. место на Општинском такмичењу
-Милован Павловић – VIII/4, 3. место на Општинском такмичењу

Предметни наставник: Светлана Мирчић
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Наставничко веће као стручни орган Школе у протеклој школској години бавило се укупном
организацијом педагошког, дидактичког и образовно-васпитног рада на нивоу Школе. План рада
Наставичког већа ОШ “Карађорђе“ дат је у Годишњем плану рада школе за школску 2017/2018.
годину и можемо констатовати да су све активности из надлежности овог органа реализоване. То
се може утврдити увидом у Књигу записника са седница Наставничког већа. У току школске
2017/2018. године одржано је 17 седница.

5.2.Одељенска већа

Одељенско веће као стучни орган школе реализовао је план и програм у потпуности. План рада
Одељенског већа ОШ “Карађорђе“ дат је у Годишњем плану рада школе за школску 2017/2018.
годину. Рад овог стручног органа у току протекле године био је веома интензиван и дао је велики
допринос у програмирању, планирању и реализовању предвиђених садржаја, како обавезних тако
изборних и ваннаставних активности. Нарочито треба истаћи свестрану анализу реализације
наставног плана и програма од стране чланова ових стручних органа. Стручна већа састајала су се
и према указаној потреби, и када то није било планирано Годишњим планом рада школе. У
школској 2017/2018. години, веће се састало 12 пута.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
- Тамара Аћимовић - VIII/1, 1. место на Окружном такмичењу, пласман на Републичко
такмичење
- Јелена Митић - VIII/2, 3. место на Окружном такмичењу, пласман на Републичко такмичење
- Ружица Ђорђевић - VIII /1, 3. место на Општинском такмичењу и пласман на Окружно такмичење
- Ана Пековић - VI /1, 2. место на Окружном такмичењу, пласман на Републичко такмичење
- Милица Миловановић - VI /1, 2. место на Општинском такмичењу и пласман на Окружно
такмичење
- Душан Донић - V/2, 1. место на Окружном такмичењу, пласман на Републичко такмичење

Предметни наставник: Ненад Миленовић
ФИЗИЧКО и ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ – екипни спортови

- Мали фудбал, екипа девојчица 1. место на Општинском такмичењу и финале Mеђуокружног
такмичења

Предметни наставници: Звездан Николић и Милица Свилановић

Ове школске године на основу Правилника о избору Ђака генерације ОШ „Карађорђе“, утврђено
је да Јелена Митић и Љубица Кизић испуњавају све услове предвиђене правилником, те да су обе
носиоци звања Ђак генерације за школску 2017/ 2018. годину.

5.Планови и програми стручних органа и стручних сарадника у школи

5.1.Наставничко веће

5.3.Стручна већа
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У ОШ “Карађорђе“у школској 2017/ 2018. години сва стручна већа састајала су се по предвиђеном
плану и програму и реализовала су своје планове. Стручна већа у делу педагошког руковођења
преузимају значајан део одговорности за успешно решавање многих питања наставе и ваннаставних
активности, посебно када је у питању подизање квалитета образовно-васпитног рада и њиховог исхода.
Стога је раду Стручних већа посвећена посебна пажња, нарочито активацији сарадње међу
наставницима унутар истог већа, као између других већа. Увидом у записнике о раду Стручних већа
може се стећи потпуна и јасна слика о њиховом раду у протеклој школској години и констатовати да су
планови реализовани и да је сарадња унутар стручних већа била добра.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

Стручно веће учитеља је у потпуности реализовало све што је предвиђено за школску 2017/2018.

На првом састанку изабрано је руководство, као и план Стручног већа, по месецима.

Прва недеља октобра је била посвећена деци. Низом пригодних активности пропраћена је цела
недеља. Одржане су се следеће активности: цртање кредама у боји, квизови знања, спортске
активности и на крају маскенбал.

Учитељи су у сарадњи са градском библиотеком деци уручили чланске карте, уз пригодан пријем.

У јануару је свечано обележена школска слава Свети Сава. Ученици су са својим учитељима
обележили тај радни дан.

Фебруар и март су били месеци такмичења .Учитељи су вредно радили са децом која су се спремала за
такмичење из математике као и за Читалачку значку.Ученици четвртог разреда су се пласирали на регионална
такмичења из математике, а ученик Млађене Момчиловић је освојио прво место са максималним бројем поена.

Учитељи су на једном од састанака вршили избор књига за будуће прваке. Већином гласова изабарана је
издавачка кућа „ Бигз “.

Крајем априла је био организован пролећни крос. Мај је био месец у знаку Дана наше школе. Учитељи и
наставници су учествовали у припремама око прославе тог дана. У подручној школи у Купусини одржано је
такмичење у стоном тенису, на којем су учествовала деца из свих школа. У Матичној школи организована су
разна штафетна такмичења и турнир у малом фудбалу. Дан школе је уприличен свечаном приредбом у којој су
учешће имали и ученици нижих разреда.

Крајем школске године учитељица Славица Ранковић је одржала угледни час из народне традиције у
корелацији са верском наставом.У том периоду одржан је и семинар са темом „Тематски дан – наставник
практичар и истраживач“,где су учитељи стекли нова искуства и идеје .

Прве недеље јуна је била изведена ђачка екскурзија ученика од првог до четвртог разреда. Екскурзија је
изведена по плану и програму и све је било у реду.

И ове године учитељи наше школе су били веома активни на свим пољима,чланови су многих тимова и
учествују у раду школе са великим ентузијазмом.Сарадња са педагошком-прихолошком службом је била
веома плодоносна и то је веома похвално.
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА

У току школске 2017/2018. године актив наставника српског језика састајао се једном месечно,
резимирајући резултате свога рада. На почетку школске године изабран је председник Стручног већа
(Горана Милосављевић), договорена је подела часова, као и главна задужења наставника у оквиру
актива. Одлучено је и то да сваки наставник понаособ предаје оперативне планове на почетку месеца.
Том приликом усвојен је план и програм актива.
У овој школској години чланови актива Марија Јовковић, Мирјана Стојадиновић и Горана
Милосављевић радиле су и као школски библиотекари како у матичној тако и у подручним школама.
На основу одлике Министарства просвете Републике Србије и ове школске године добијена су
извесна материјална средства за обнављање књижног фонда библиотека, па је актив учествовао и у
одбиру наслова за библиотеке.

У току месеца септембра израђени су планови за ИОП, као и планови за додатну, допунску
наставу, драмску и рецитаторску секцију. На састанку у октобру договорено је да ће у овој школској
години наставница Марија Јовковић одржати угледни час у другом полугодишту у корелацији са
историјом.

Актив је сарађивао у новембру и децембру око припрема и извођења приредбе поводом Дана
Светог Саве. Према договору, свака школа (матична и подручне) имала је своју посебну приредбу. У
току првог тромесечја одржани су и иницијална тестирања за ученике 5. и 7. разреда које је
организовао Завод за квалитет образовања и васпитања. Такође, иницијална тестирања била су и за
ученике 6. и 8. разреда. Актив је на састаку Стручног већа анализирао ове иницијалне тестове.
Сви чланови актива учествовали су на семинару „ Ка савременој настави српског језика и
књижевности II „ које је организовало Друштво за српски језик и књижевност Србије. Семинар је
организован у Смедереву. Осим овог стручног семинара чланови актива присуствовали су и другим
семинарима који нису стручни. Чланови актива присуствовали су и промоцији нових уџбеника
издавачких кућа „Клет „ и „ Логос“ и на једном од својих састанака извршена је паралелна анализа
уџбеника за пети разред ових издаваџких кућа. Тада је утврђено и договорено да се за ученике петих
разреда који ће радити по новом измењеном програму одаберу уџбеници издавачке куће „Логос“.
Током године, наши ученици учествовали су на такмичењима из српског језика и језичке културе,
као и на такмичењу из књижевности - Књижевна олимпијада и остварили запажене резултате. На
Општинском такмичењу из српског језика и језичке културе ученице Невена Николић и Љубица
Кизић оствариле су пласман на Окружно такмичење,и ученица Љубица Кизић је била прва на
Окружном такмичењу , па је самим тим остварила пласман и на Републичко такмичење које се
одржава у Тршићу. Наши ученици учествовали су и на такмичењу из књижевности и имали одличне
резултате.Ученица Исидора Петронијевић и Вељко Јовановић били су трећи на Општинском
такмичењу, а на Окружном су ученице Љубица Кизић( која је имала директан пласман) и Исидора
Петронијевић освојиле 2. и 3. место. Љубица Кизић се пласирала на Републичко такмичење из
књижевности које је било у Сремским Карловцима и имала је запажене резултате.
Након завршетка такмичарског циклуса Друштво за српски језик и књижевност за Подунавског
округа је као и претходних година наградило ученике и наставнике који су имали запажене резултате
на окружним и републичким такмичењима. Осим диплома ученици и наставници награђени су и
књигама на скупу који је организован 16.06. 2018. у Смедереву.
Наставница Марија Јовковић имала је у другом полугодишту час корелације са наставницом историје
у одељењу VI4. Тема је била „Смедеревска тврђава“ В. Хулпаха.
Градска библиотека „Радоје Домановић” и ове године организовала је манифестацију „Читалачка
значка”, 23. априла, када је и Дан књиге. Ученици наше школе узели су учешће у овој манифестацији.
Градска библиотека се потрудила да сваки ученик добије симболични поклон.
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Поводом Дана наше школе, Тим за културне активности који сачињавају наставници српског
језика, страних језика, ликовне и музичке културе, физичког васпитања и учетељи, у сарадњи са
наставницима информатике, учествовао је у изради школског часописа „Наша реч”. Актив српског
језика у сарадњи са наставницом музичке културе припремао је и приредбу поводом Дана школе.
Централна приредба одржана је у матичној школи. На приредби су учествовали чланови
рецитаторске секције и драмска секција са представом „Ко је крив за јединицу?“ .

У априлу је организован пробни тест за ученике осмог разреда. Иницијални тест је урађен
задовољавајуће, иако ученици нису озбиљно приступили припремама завршног испита. Припрема
ученика трајала је читаве школске године, а обавезних десет часова припреме такође је одржано.
Завршни испит је одржан у периоду од 18. до 20. јуна, а детаљнија анализа резултата показала је да
су ученици доста слабо урадили, лошије него пробни завршни испит. Сви чланови актива били су и
ове године прегледачи тестова.

Наставница Горана Милосављевић одржала је у јуну час у четвртом разреду, код учитеља
Радивоја Ристовића, како би ученике упознала са планом и програмом предмета српски језик јер ће
она бити предметни наставник овим ученицима у петом разреду.
Пошто ће од наредне школске године ученици петог разреда радити по новом измењеном програму ,
чланови актива који ће предавати ће после завршене обуке направити нови план и програм за пети
разред.

Актив наставника српског језика вредно је радио и ове школске године. Посебно је потребно
истаћи и овогодишње резултате на такмичењима и пласмане на републичка такмичења. За следећу
школску годину је важно присуствовати већем броју стручних семинара, као и даље напредовање
наших ученика на такмичењима.

Извештај наставника српског језика ОШ „Карађорђе“
о постигнутим резултатима ученика осмих разреда

на пробном завршном испиту школске 2017/2018. године
одржаном 14. априла 2018.

Пробни завршни испит из матерњег (српског) језика полагало је укупно 78 ученика, уз напомену да
су четири ученика испит полагала по измењеном индивидуалном програму, али њихов постигнут
резултат, због специфичности тестова са другачијим задацима, неће ући у процентуалну анализу. У
питању су ученици: Лазар Аћимовић VIII/2 (06,5 поена), Магдалена Павковић VIII/2 (10,5 поена),
Бојан Радуловић VIII/2 (11,0 поена), Марко Томић VIII/4 (09,0 поена) што је према мишљењу
наставника који им предају очекиван резултат.
Број ученика који су полагали тест из српског језика осмишљен од стране Министарства просвете је
74. Успешност у решавању задатака на тесту посматраних појединачно, изражена у процентима,
приказана је на следећем графикону:
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Прво што се након посматрања графикона уочава је да су ученици са процентом испод 50%
одговорили тачно на 7 питања, уз напомену да се међу овим питањима налазе и она која највећи број
ученика није ни покушао да одговори. На питање број 8 одговор није дало 27 ученика (32, 14%), а на
питање број 18, које носи три поена, није одговорило 33 ученика (44,6%). Интересантан је податак да
ни прошле године готово исти проценат ученика није одговорио на ово последње питање које је
отвореног типа и представља напредни ниво ученичких знања и вештина, а односи се на самосталну
анализу одређеног одломка из одабраног књижевног дела. Из графикона се, дакле, може закључити
да постигнут укупан резултат ученика није баш најбољи.
Ученици су у високом проценту тачности (од преко 90%) одговорили на питање број 1 из области
читања и разумевања прочитаног (67 ученика је одговорило тачно, а 7 погрешно) и питање број 6 из
области морфологије (70 ученика је одговорило тачно, 4 погрешно).
Најлошији резултат (испод 30% тачних одговора) ученици су имали на 8. питању. У питању је
област реченичне синтаксе (врсте синтагми) и тачно је одговорило 9 ученика, док је 38 ученика
написало погрешан одговор, а 27 није дало никакав одговор.

Потпуно тачан одговор ученици су дали на 754 задатак (50,94%), делимично тачан
одговор на 109 задатака (7,36%) уз напомену да се делимично тачно могло одговорити на пет
задатака, погрешан одговор дали су на 457 задатака (30,88%) и нису уопште одговорили на 160
захтева (10,81%).

Следећа табела представља појединачан успех ученика на одржаном пробном завршном тесту
из српског језика.
Редни
број ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ ОСВОЈЕНИХ ПОЕНА

1. Аврамовић Марта VIII/3 15,0
2. Александровић Лазар VIII/4 08,0

3. Алексић Николета VIII/1
S1

17,0

4. Андрејић Матеја VIII/4 10,0
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5. Аћимовић Тамара VIII/1 17,0
6. Блажић Мајда VIII/2 06,5
7. Бојковић Јована VIII/4 11,5
8. Гајић Алекса VIII/4 13,0
9. Денић Анђела VIII/4 14,0
10. Димитријевић Бранислав VIII/3 04,0
11. Донић Андријана VIII/1 07,5
12. Ђорђевић Исидора VIII/4 07,5
13. Ђорђевић Ружица VIII/1 11,0
14. Живковић Алекса VIII/3 04,0
15. Живојиновић Кристина VIII/1 15,0
16. Здравковић Петар VIII/4 11,5
17. Илић Јована VIII/4 16,0
18. Јанковић Нина VIII/4 07,5
19. Јанковић Немања VIII/3 07,0
20. Јевремовић Кристина VIII/4 15,0
21. Јовановић Немања VIII/1 13,5
22. Кизић Љубица VIII/3 19,0
23. Конатар Андрија VIII/2 09,5
24. Костић Стеван VIII/1 15,0
25. Курезен Гордана VIII/3 04,5
26. Лазовић Милан VIII/1 05,5
27. Лекић Владан VIII/4 07,5
28. Лекић Михајло VIII/4 07,5
29. Манојловић Александар VIII/3 09,0
30. Маринковић Никола VIII/3 12,5
31. Маричић Катарина VIII/3 10,0
32. Марковић Недељко VIII/1 15,5
33. Марушић Лазар VIII/3 05,0
34. Миладиновић Александар VIII/4 12,5
35. Миловановић Андрија VIII/2 13,5
36. Милојевић Андријана VIII/1 11,5
37. Милосављевић Милица VIII/4 7,5
38. Милосављевић Славиша VIII/2 06,5
39. Милошевић Анђела VIII/2 13,5
40. Миљковић Виктор VIII/3 04,5
41. Миљковић Лазар VIII/4 09,0
42. Митић Јелена VIII/2 18,5
43. Михајловић Катарина VIII/2 15,5
44. Николић Александра VIII/4 14,0
45. Николић Владимир VIII/3 05,0
46. Николић Драгана VIII/2 10,0
47. Павловић Милован VIII/4 10,5
48. Павловић Михајло VIII/2 09,5
49. Павловић Наталија VIII/2 10,0
50. Павловић Ненад VIII/4 13,0
51. Петровић Викторија VIII/1 05,5
52. Пешић Милица VIII/3 17,0
53. Поповић Тамара VIII/2 11,0
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54. Ранђеловић Андрија VIII/3 08,0
55. Симић Бојана VIII/1 10,0
56. Симић Катарина VIII/3 15,5
57. Симић Урош VIII/1 08,0
58. Славнић Алекса VIII/2 08,5
59. Срђевић Тијана VIII/3 12,0
60. Спасић Лука VIII/4 16,0
61. Спасојевић Андрија VIII/1 09,0
62. Станковић Анђела VIII/4 10,0
63. Станковић Угрин VIII/4 07,5
64. Стевановић Тијана VIII/4 06,0
65. Стоиловић Невена VIII/4 09,0
66. Стојковић Филип VIII/2 19,5
67. Танасковић Марија VIII/4 06,0
68. Ташковић Жељко VIII/1 10,5
69. Тодосијевић Јован VIII/2 15,0
70. Филић Андрија VIII/3 13,0
71. Цеснак Јован VIII/2 08,0
72. Црнко Данијела VIII/3 10,0
73. Чекрлић Наталија VIII/2 13,5
74. Чолић Анђелина VIII/3 13,0

Што се тиче појединачне успешности ученика у решавању задатака податке сам према броју
освојених поена представила овако:
од 0 до 5 поена има 5 ученика (6,76%)
од 5,5 до 10 поена има 31 ученик (41,89%)
од 10,5 до 15 поена има 27 ученика (36,49%)
од 15,5 до 20 поена 11 ученика (14,86%)
Највећи број бодова имали су ученици Филип Стојковић (19,5) и Љубица Кизић (19). Уочљив је
приличан број који су освојили од 5 до 10 поена на овом тесту.

Укупно постигнуће ученика износи 807,5 поена (54,56%), просечан број освојених поена по
ученику је 10,91 (VIII/1: 12,07; VIII/2: 11,78; VIII/3: 9,71; VIII/4: 10,41). Према овако добијеним
резултатима можемо закључити да је одређеном броју ученика потребно веће залагање у припремању
за „прави“ завршни испит, како би своје резултате бар у некој мери побољшали.

Извештај наставника српског језика ОШ „Карађорђе“
о постигнутим резултатима ученика осмих разреда
на завршном испиту школске 2017/2018. године

одржаном 18. јуна 2018.

Завршни испит из матерњег (српског) језика полагалa су 82 ученика, уз напомену да је четворо
ученика испит полагало по измењеном индивидуалном програму. Сва четири ученика постигла су
прилично добар успех у оквиру задатака који су били прилагођени њиховим могућностима.
Сви ученици наше школе су самим изласком на завршни испит исти положили, пошто ни ове
школске године није постојао праг знања приликом полагања завршног испита. Што се тиче
успешности у решавању задатака подаци су према броју освојених поена представљени овако:
од 0 до 5 поена има 3 ученика (3,84 %),
од 5,5 до 10 поена има 32 ученика (41,03 %),
од 10,5 до 15 поена има 36 ученика (46,15 %),
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од 15,5 до 20 поена има 7 ученика (8,97 %).
Највећи број бодова био је 19 и имала га је само једна ученица (Љубица Кизић). Уочљив је прилично
мали број ученика који су имали преко 15 поена, само 7. Поменути број бодова на завршном тесту из
српског језика по упутству из Министарства множи се са коефицијентом 0,65 тако да је на крају
максималан број бодова 13.
Укупно постигнуће ученика на завршном испиту из српског језика је школске 2017/2018. године није
на завидном нивоу, али је овакав резултат, уколико се у обзир узме само залагање ученика у току
припрема за завршни испит, очекивано. Ученици су освојили укупно 825 поена, или у просеку 10,58
поена по ученику, у процентима изражено ученици наше школе тачно су одговорили на 52,88%
задатака. У поређењу са постигнућем на пробном завршном испиту види се да је резултат нешто
слабији пошто је у априлу просечан број поена по ученику био 10,91.
Што се тиче постигнућа по одељењима просечан број поена по ученику је:
VIII1 11,7

VIII2 10,92
VIII3 9,16
VIII4 10,72

Јасно се види да је тест из српског језика најбоље урадило одељење VIII1.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

У школској 2017/2018. години Стручно веће наставника енглеског језика чиниле су: Наташа
Марковић, Весна Жаке, Ирена Обрадовић, Бесна Коцић и Александра Алексић. Председник
Стручног већа била је Наташа Марковић. Веће је поред планираних наставних активности
реализовало и низ других активности.

 Наставни план и програм је у потпуности остварен. Часови су реализовани по утврђеном
плану.

 Осим редовне наставе реализовани су и часови додатне и допунске наставе. У допунску
наставу били су укључени и ученици који похађају наставу по ИОП-у. На часовима додатне
наставе ученици су се припремали за два такмичења које су ове године организовали
Министарство просвете за ученике 8. разреда и HIPPO Међународнотакмичење за ученике од
1. до 8. разреда. Резултати активног и благовремено организованог додатног рада су ове
године били веома добри. Ученици су на HIPPO Међународном такмичењу остварили веома
запажене резултате. Ученик Димитрије Пешић – 7. Разред пласирао се на републички ниво
такмиченја. На Државном такмичењу које организује Друштво за страни језик и кнјижевност
Ученица Љубица Кизић својим резултатом нашла се на 4. Месту.

 Наташа Марковић одржала угледни час у 1. разреду у Великом Орашју тема – Празници.
Наставница Александра Алексић је одржала час корелације у сарадњи са учитељицом
Љиљаном Вукојевић у 2. Разреду тема- Часописи Наставница Ирена обрадовић је одржала час
корелације са наставницом српским језиком.

 Чланови већа су и ове године учествовали на семинарима и стручним усавршавањима.
Издвајамао семинаре коме су присуствовали сви чаланови нашег већа:

1. Подршка наставницима и ученицима у превенцији насиља у ОШ“Карађорђе“ у Великој
Плани

2. Тенатски дан - У ОШ „Карађорђе“ у Великој Плани
3. Настава оријентисана на исходе и пројектна настава – у Пожаревцу (ОШ“Краљ

Аександар“
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 И ове школске године су чланови већа у септембру 2017. године прославили Дан језика.
Активно су учествовали у прослави дана школе, изради школских новина, и организацији
такмичења Ја имам таленат.

 Стручно веће за енглески језик ОШ „Карађорђе“ је анализирајући потребе школске
библиотеке склопио листу нових Readers-a (лектире) прилагођене свим узрастима. Набављено
је још кнјига прилагођених свим узрастима ученика наше школе

 Чланови већа су традиционално наставу осим у у класичној учионици, изводили и у
информатичком кабинету или у учионици у природи како би садржаје учинили што
приступачнијим

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ

РЕДОВНА НАСТАВА

Наставни план и програм реализован предвиђеном динамиком, уз одступање од 1 часа мање у
неколико одељења због годишњег календара рада и промене распореда часова у току школске године.

У извођењу наставе ликовна култура примењене су иновативније наставне методе,
корелације са другим наставним предметима и у складу са прописаним стандардима постигнућа. У
току школске године није било значајнијих проблема у извођењу наставе, раду ученика и
ангажовању наставника, осим што је евидентан све слабији квалитет ученичких продуката и
незаинтересованост за креативни рад, а у складу са општом друштвеном маргинализацијом културе и
уметности, иако су уложени додатни напори предметног наставника у реализацији наставних
јединица.

Присутан је константан недостатак наставних средстава, који приморава наставника да
коригују наставне јединице и у подручним школама прилагоди њихово извођење учионицама и
условима без кабинетске наставе. Недостају наставна средства за извођење задатака по посматрању:
драперије, предмети, жичани елементи итд., а ни у једној учиноници у подручним школама, али и у
кабинету за ликовну културу у матичној школи, нема рачунара, пројектора и сл., док је у кабинетима
за информатику спор рад рачунара и немогуће је их временски користити за један школски час.
Такође, школске библиотеке не поседују фонд из области историје уметности, којима би се часови
употпунили додатним репродукцијама за пробуђивање радозналости ученика.

Настава и обрада наставних јединица употпуњена је садржајима на Фејсбук страници
Ликовна култура и креативно образовање, албумима, линковима и фотографијама. Наставник је на
часове доносио свој рачунар, како би ученицима приближио одређену проблематику задатка,
проширио опште-образовне циљеве и мотивисао их да сами користе виртуелне ресурсе и примењују
активно учење.

Одређени број наставних јединица у свим разредима изведен је корелацијом са другим
наставним предметима и интегративном методом рада, хоризонталним повезивањем различитих
наставних предмета. Највећи број таквих часова одржан је у 5. разреду у оквиру наставних тема
Линија и Облик, у 6. разреду у оквиру наставне теме Боја, у 7. разреду у оквиру наставне теме
Арабеска и Композиција и простор и у 8. разреду у оквиру наставних тема Визуелна метафорика и
Слободно компоновање и фантастика.

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА И ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Часови ликовне секције одржавали су се у матичној школи, а највећи број полазника чинили
су ученици 5. разреда. На ликовној секцији изведена су два захтевнија пројекта израде декорације, у
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оквиру наставних тема Слободно ритмичко компоновање, Облик и Орнамент, којима је оплемењен
заједнички школски простор за време новогодишњих празника и Дана школе.

За обележавање прославе школске славе Свети Сава организована је пригодна изложба
ученичких радова, као и и завршна изложба радова ученика од 5. до 8. разреда поводом Дана школе у
заједничком холу.

Традиционално, у другој недељи јуна, организована је изложба ликовних радова ученика
подручне школе у Старом Селу у Галерији Дома културе „Влада Марјановић“. Изложба је била
посећена, са пригодним отварањем, а фото архиву сачинио је директор установе, Југослав Тодоровић.

ШКОЛСКИ ЧАСОПИС

Наставник ликовне културе био је ангажован и ове школске године, као и претходних, у
изради и дизајнирању годишњег школског часописа. Овогодишњи школски часопис садржи текст
ученице Тање Новаковић 7/3 о изложби у Дому културе у Старом Селу, текст ученице Ане Пековић
6/2 о коришћењу слободног времена за унапређење вештине цртања, колаж фотографија ученика 7.
разреда о обради наставне теме Обједињавање игре, покрета и звука, и две спољашње стране са
ученичким радовима као корице часописа, чиме је мало измењен досадашњи изглед часописа.

ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА

На крају другог полугодишта школске 2017/2018. године, недовољном закључном оценом
оцењено је седморо ученика (Немања Миливојевић 6/4, Ђорђе Поповић 6/4, Мартин Малићевић 7/1,
Марко Станојловић 7/1, Никола Радојковић 7/2, Александар Павловић 7/2 и Милан Црнко 7/3.
Поменути ученици су завршили друго полугодиште недовољном оценом из разлога несавесног
односа према обавезама и неодговорног односа према настави, те због неактивности на часовима,
немању ни блока за цртање на настави и, крајње, нису приложили ни радове који би задовољили
основни ниво стандарда за добијање прелазне оцене. У току школске године, више пута је
одељењским старешинама пријављиван њихов немаран однос, позивани су родитељи на разговор,
дате су им додатне смернице на редовним часовима и омогућен им је посебан час за оцењивање мимо
редовне наставе.

У августовском испитном року одржано је по 10 часова припремне наставе за поменуте
ученике, у периоду 20-24. август, а полагање поправног испита одржано је 27. августа у присуству
комисије коју си чинили одељењске старешине Наташа Марковић 6/4, Нада Марјановић Дакић 7/1,
Горана Милосављевић 7/2, Јован Станковић 7/3, предметни наставник ликовне културе Снежана
Гроздановић и професор разредне наставе Верица Милетић. Сви ученици су положили поправни
испит позитивном оценом довољан (2).

На крају школске 2017/18. године сви ученици од 5. до 8. разреда оцењени су позитивним
оценама.

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА

Ученици су учествовали на неколико ликовних конкурса, подржаним од Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, и ову школску годину завршавају са освојеним републичким
наградама:

- Награда часописа Невен, Катарина Стојковић 6/2, Републичко такмичење са међународним
учешћем Светосавље и наше доба;

- 1. место Анћела Денић 8/4, Републички конкурс 5. Дани Николе Тесле у Новом Саду;
- 3. место Николина Стојадиновић 7/3, Републички конкурс 5. Дани Николе Тесле у Новом

Саду;
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- похвале Филип Стојковић 8/2 и Димитрије Пешић 7/4, Републички конкурс 5. Дани Николе
Тесле у Новом Саду.

Наставник Снежана Гроздановић добитник је похвале за ликовне педагоге, Републички
конкурс 5. Дани Николе Тесле у Новом Саду.

На општинском конкурсу Светосавље, Галерије Центра за културу „Масука“ у Великој
Плани, ученици су остварили следеће резултате:

- 1. место Јована Лекић 5/4;
- 3. место Јелена Митић 8/2;
- 4. место Јелена Миловановић 6/3;
- 5. место Душан Донић 5/2;
- 5. место Димитрије Пешић 7/4.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Наставник ликовне културе активан је у неформалном стручном усавршавању, које је
самостално и огледа се у континуираном читању стручне литературе, праћењу едукативних сајтова и
блогова о ликовној педагогије (члан је неколико иностраних група), приватном ангажовању у
реализацији пројеката за децу и младе којима се стимулише креативно образовање, подржаним од
општине Велика Плана, а тренутно је ангажован у реализацији међународног ликовнох конкурса
малог формата Мини рестАРт. Самостално организује инострана путовања у циљу посете музеја,
прати дешавања и учествује на домаћој ликовној сцени. Такође, у току годишњег одмора, био је
учесник 25. Међународне Кичевске ликовне колоније у Македонији, која окупља ликовне уметнике
из целог света, па је ове године стварао са уметницима из Канаде, Турске, Бугарске, Француске, Кине,
Македоније...

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

Анализирајући рад и знање ученика у три школе (у матичној, Старом Селу и Великом Орашју),
резултати постигнути у настави музичке културе су задовољавајући. Општа музичка писменост је
савладана као и тактирање песама у парлату и солмизацијом.
Ученици су стекли основна знања из области познавања музичких инструмената (7.разред) као и из
области историје музике - о композиторима, музичким епохама, жанровима у музици ( сви разреди).
Такође, прошле године је у матичној школи уведена слободна наставна активност – хор и оркестар
за ученике 5.разреда, тачније СРПСКО ТРАДИЦИОНАЛНО ПЕВАЊЕ И СВИРАЊЕ коју такође
води наставница Јелена Миљевић и која у свом саставу има групе женских вокала и солисте са
изразитим грленим гласовима и изузетним осећајем за српску народну музичку традицију као и
инструменталне извођаче на разним традиционалним инструментима са територије Србије, посебно
фрули. Ученици су показали интересовање и за остале наше народне инструменте (кавал, гајде,
двојнице, гусле, тапан, дарабука, даире, гоч, деф...) а сазнања о овим инструментима су добили преко
слушних примера, видео презентација као и презентација уживо од стране наставнице Јелене
Миљевић на кавалу, фрули и двојницама. Резултат рада ученици су приказали на приредби – на дан
школске славе Св. Сава када је проширени састав, који је већ представљао камерни хор, извео песму
‘’О, РАДОСНЕ ВЕСТИ“, уз пратњу инструменталног састава – оркестра, који су чинили ученици и
наставници наше школе. Наступ је био запажен од стране публике.
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Рад хора старијих разреда у матичној школи (кога такође води наставница Јелена Миљевић ) и ове
године се базирао на хорској православној духовној музици. Чланови хора су савладали и песме на
црквенословенском језику, што је посебно дошло до изражаја и било запажено на приредби за Св.
Саву. Чланови хора су показали посебно интересовање и љубав према нашој духовној музици, тако
да су и у даљем раду хора обрађиване и народне и црквене духовне песме, које су чланови отпевали
на приредби за Дан школе.
Рад са ученицима у оквиру слободне наставне активности – СРПСКО ТРАДИЦИОНАЛНО ПЕВАЊЕ
И СВИРАЊЕ је посебно дошло до изражаја на приредби за Дан школе када су ученици секције у
групама и заједно за хором и оркестром школе извели неколико популарних српских народних и
изворних песама: ПУКНИ ЗОРО, УСНИЛА ЈЕ ДУБОК САНАК, ЦРВЕН ЦВЕТЕ, СТАНИ, СТАНИ,
ИБАР ВОДО, а као посебну тачку гости приредбе, етно састав „БЕЛИ АНГЕЛ“ чији су неки од
чланова и наставница Јелена Миљевић и наставник Ненад Миленовић, извели су заједно са
школским оркестром песму „МАРИЈО, ЋЕРО, МОРИ“ која је била изузетно запажена.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ИСТОРИЈЕ

У току школске 2017/2018, године стручно веће наставника историје састајало се једном месечно.
На почетку школске године изабран је председник, Нада Марјановић Дакић и договорена су главна
задужња у оквиру актива.

Ове године велики број ученика свих разраде имало је учешћа на такмиченјима из историје, са чиме
су у складу били и резултати, од општинског до републичког.

У Великој Плани ове школске године наставила је са радом историјска секција у чијем је плану било
и стварање школског музеја.
Актив наставника историја је ове школске године у сарадњи са тимом за инклузивно образовање
наше школе учествовало и у изради посебних планова за оне ученике којима је била потребна
посебна подршка.
Наставници историји ове године узели су учешће на појединим семинарима, међутим у мањој мери
него прошле године, пошто су трошкови у потпуности пали на наставнике. Члан већа Нада
Марјановић Дакић је ове школске године учествовала на једном семинару општег типа који је
организовала школа као и на више предавања, трибина организованих од стране локалних културних
институција. Библиотека Радоје Домановић у Великој Плани и Дом културе Влада Марјановић у
Старом Селу. Од поменутих институција добијене су потврде за портфолио професионалног развоја:
- чланови актива присуствовали су и преентацијама издавачких кућа од којих су добили и потврде за
одслушане презентације.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ГЕОГРАФИЈЕ

Стручно веће наставника географије у школској 2017/2018. год. одржало је више планираних
састанака, где је разматрано и реализoвано следеће:
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1) Планирање наставних садржаја са применом најновијих измена на основу званичних аката од
Министарства просвете.

2) Анализа додатног рада, изборних предмета и ваннаставних активности.

3) Анализа резултата ученика на такмичењима.

4) Избор уџбеника за наредну школску годину.

5) Анализа завршног теста за 8. разред.

1) За V,VI,VII и VIII разред у протеклој школској години није било битних измена у наставном
садржају.

2) Додатни рад се изводио у VII и VIII разреду, са појачаним темпом у II полугодишту због
такмичења.

3) На такмичењу из географије, ове школске године учествовали су ученици 7. и 8. разреда:
-Андрић Лука (VII/4. разред) :
1. место на Општинском такмичењу и пласман на Окружно такмичење
2. место на Окружном такмичењу
-Пешић Димитрије (VII/4. разред) :
2. место на Општинском такмичењу и пласман на Окружно такмичење
-Павловић Милован (VIII / 4. разред) :
3. место на Општинском такмичењу

Наведени ученици су похваљени од стране Наставничког већа.

4) Извршена је анализа пристиглих понуда за избор уџбеника за наредну школску годину, следећих
издавачких кућа: ЗУНС, КЛЕТТ, ЛОГОС, ЕДУКА и БИГЗ.

Стручно веће наставника географије, једногласно је донело одлуку, да у наредној школској години за
све ученике од V-VIII разреда буду коришћене књиге издавачке куће „ЗУНС“

5) На крају школске 2017/2018. год. Стручно веће наставника географије је анализирајући успех
ученика на завршном тесту, дошло до закључка да су питања из географије урађена добро и самим
тим остварен је и добар успех.

План и програм је реализован у потпуности.

ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА
ФИЗИКЕ И ХЕМИЈЕ

Стручно веће наставника физике хемије у протеклој школској години је одржало планиране састанке где је
разматрано и реализовано следеће:

1.Планирање наставних садржаја са актуелним законским актима министарства просвете.

2.Анализа додатног рада и допунског рада
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3.Анализа резлутата ученика на такмичењима

4.Посећеност наставника семинарима

5.Избор уџбеника за наредну школску годину

1.У протеклој школској години није било битних измена у наставним садржајима у настави физике и хемије па
су наставници користили наставне садржаје са актуелним законским актима министарства просвете.

2.,3.Додатни рад се изводио у 6.р.,7.р.и 8.р. из физике и хемије како у матичној школи тако и у Великом
Орашју и Старом Селу.Ученици су на такмичењу из физике достигли републич ниво а из хемије општински
ниво.

Допунска настава се реализовала у свим разредима(од 6. до 8.раз.) по потрби и имала добрих резултата јер су
сви ученици усвојили предвиђене наставне садржаје из физике и хемије.

4.Наставници су посетили следеће семинаре тј. стручно се усавршили:

1.Подршка наставницима и ученицима у превенцији насиља

2.Тематски дан –наставник практичар и истраживач (Нада Ристовић, Драгољуб Антић и Ана Живковић).

3.Наставници са ученицима су посетили фествале науке у :Београду, Смедеревској Паланци и Марковцу.

5.У следећој школској години као и у претходној користи ће се уџбеници и збирке задатака са
лабораторијским вежбама из физике издавачке куће КЛЕТТ а ,из хемије издавачке куће БИГЗ.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА МАТЕМАТИКЕ

Рад стручног већа огледао се у редовном одржавању планираних састанака, реализацији
планираних програма рада и анализи остварених резултата.
На почетку године изабран је председник стручног већа наставника математике Јован Станковић и
донет план и програм рада већа.

Стручно веће наставника математике учествовало је у организацији и извођењу пробног завршног
испита ученика осмог разреда, које је организовано у оквиру пројекта Завода за вредновање
квалитета образовања и васпитања, а у циљу испитивања вредновања и самовредновања ученичког
знања и иницијалног тестирања ученика шестог разреда.

Предвиђена питања по програму рада стручног већа су реализована.На општинском такмичењу из
математике учествовала су двадесет два ученика из целе школе а на окружно такмичење пласирала
се Ана Пековић и Душан Донић. У следећој школској години наставници матаматике ће наставити и
појачати рад са даровитим ученицима како би се успех побољшао.Надамо се да ће се више ученика
определити за проучавање математике а самим тим и за такмичење.

Редовна настава извођена је према планираном плану и програму рада.

Допунска и додатна настава изводила се према задужењу наставника и утврђеном распореду.
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Због објективних околности наставници математике ове године нису узели многа учешћа на
појединим семинарима.

У току и на крају школске године организована је и припремна настава за ученике осмог разреда
који полажу завршни испит из математике за упис у средњу школу. Посећеност овим часовима је у
почетку била на задовољавајућем нивоу.Завршни испит је одржан 17.6.2018.године на којем је
учествовало 78 ученика од којих 74 редовних а 4 по ИОП програму. Након добијених резултата
извршићемо датаљнију анализу.

Извештај са пробног завршног испита
из математике школске 2017/2018

Пробни завршни испит из математике школске 2017./2018. је полагало 78 ученика, а 4 ученика
су радила тестове по ИОП-у. Стручно веће наставника математике је разматрало и анализирало успех
ученика на пробном завршном испиту и мишљења је, да ученици нису добро урадили тест.
Најбоље урађени задаци су под редним бројем : 1,2,3,18,16,7 и то су задаци из области : операције са
бројевима , алгебра и функције и обрада података.
Лошије урађени задаци су из области геометрија и мерење . Поменути задаци су из напредног нивоа,
на тесту су били од 15-ог до 20-ог задатка.
Просечан број остварених поена по одељењима је следећи :

 VIII1 -- 5,37 поена,
 VIII2 -- 6,71 поена,
 VIII3 – 5,03 поена,
 VIII4 – 5,94 поена.

Просечан број поена на нивоу осмог разреда је 5,8 . Број ученика који су остварили мање од 10
поена је 70. Велики број ученика има по 7,8 и 9 оставерних поена, а више од 10 поена имају 8
ученика.
Чланови Стручног већа су уочили недостатке и грешке у раду ученика , договор је, да се до
полагања завршног испита интезивира припремна настава и укаже ученицима на грешке у раду како
би остварили више поена и уписали жељену школу.

Извештај стручног већа наставника математике ОШ „Карађорђе“

о постигнутим резултатима ученика на завршном испиту школске

2017/2018. године, одржаном 19.6.2018. године

Завршни испит из математике школске 2017/18 год. одржан је 19.06.2018 године и полагало га је 78
ученика од чега су 4 ученика по ИОП-у. Задаци су прилагођени узрасту ученика и то из основног,
средњег и напредног нивоа. Што се тиче резултата, Стручно веће је констатовало да су ученици
ОШ“Карађорђе“ имали следеће резултате и то просечно:

1. Одељење 81 (Матична школа) 8,7 поена

2. Одењеље 82 (Матична школа) 8,3 поена

3. Одељење 83 (Старо Село) 8,2 поена
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4. Одељење 84 (Велико Орашје) 7,6 поена.

Што се тиче просечног броја поена свих ученика оно износи 8,11.
Наставници математике ОШ“Карађорђе“ су мисљења да су ученици осредње урадили тест.
Предметни наставници ће убудуће дати своје могућности како би се поменути резултати
побољшали.

ИЗВЕШТАЈ ГОДИШЊЕГ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА БИОЛОГИЈЕ

У школској 2017./2018.години стручно веће наставника биологије је одржало све планиране
састанке,односно веће се састајало сваког месеца.

На почетку школске године урађени су глобални и оперативни планови биологије за 5. 6. 7.и 8.
разред, као и оперативни и глобални планови за домаћинство за 7.и 8. ,разред и оперативни и
глобални планови за грађанско васпитање за 5.и6.,разред.као и планови додатног рада.Такође је
изабран председник стручног већа.

Ученици наше школе су на школском и општинском такмичењу. Општинско такмичење је одржано
17. 03. у ОШ „Академик Радомр Лукић“у Милошевцу и ученици су постигли следеће
резултате:Емилија Пантелић5/4 2. Место,Душан Донић 5/2 3. Место,Даница Ранковић
5/4 ,4.место,Андријана Михајловић5/4, 4. Место,Ана Пековић6/1,4. место,Теодора Аћимовић 6/1,4.
Место,Тања Новаковић 7/3, 2. Место.

Анализирали смо рерзултате са пробног завршног и завршног испита комбинованог тестаи
закључили да су резултати завршниг испита много бољи од пробног.

Извршен је избор уџбеника за наредну 2018/2019. школску годину.За 6.,7.,и8.раред користиће се
уџбеници истих издавача као и предходне школске године а за пети разред који ће радити по новом
програму определили смо се за уџбеник издавачке куће БИГЗ.

30.04. Посећен је семинар „Подршка наставницима и ученицима у превенцији насиља.“

Извештај са пробног завршног испита

Завршни пробни испит је полагало 78 осмака од којих је 4 полагало ИОП-у .
Највећи број поена је18 (Кизић Љубица) а најмањи 2
До 5 поена има15 ученика -20.27%
Од 5-10 поена има 35 ученика -47.30%
Од 10-15 поена има 22 ученика -29.73%
Од 15-20 поена има 2 ученика -2.70%
Кључ бодовања је такав да се, код многих задатака, 50% тачног одговорасе бодује са 0 поена а 75%
тачног одговора са 0.5 поена, што није у складу са оцењивањем.
Није реално да се рачунски задатак(Физика 4. задатак)бодује са 1 поеном као и задатак на
заокруживање.
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Закључак је да је пробни завршни тест слабије урађен и да се очекује да ће завршни испит бити са
бољим резултатом.

Извештај са комбинованог теста 2017/2018. године (завршни испит)

Завршни испит је полагало 78 осмака од којих је 4 полагало ИОП-у .

Ученици су, као што се и очекивало, много боље урадили завршни испит него што је био пробни
испит .

Резултати су следећи:

Oд 0- 5 поена има 4 ученика-5.13% ( на пробном је било 15 ученика-20.27%)

Од 5-10 поена има 8 ученика – 10.26% (на пробномје било 37 ученика -47.43%)

Од 10-15 поена има 50 ученика -64.10 % (на пробном је било22 ученика -29.73%)

Од 15-20 поена има16 ученика 20.51 % (на пробном је било 2 ученника-2.70%)

Примедба: Није реално да се рачунски задаци из физике 4. задатак и хемија3. задатак бодују исто као
задаци на заокруживање.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ТЕХНИЧКОГ И ИНФОРМАТИЧКОГ
ОБРАЗОВАЊА

Стручно веће предмета техничко и информатичког образовање, сачињавају наставници Ненад
Миленовић – председник актива и Јовица Лукић – члан. Рад овог стручног већа се огледао у
месечним састанцима актива, рада по Годишњем плану актива и анализи наставних и ваннаставних
активности.

Анализом комплететних записника са актива одлучено је да се издвоје најбитније ставке и
дешавања током школске 2017/2018. године, а то су:

- на крају првог полугодишта установљено је да се план и програм реализовао у потпуности.
Успех ученика није доживео већа одступања у односу на предходне године из истог периода,
чак је био и нешто виши.

- Општинско такмичење „Шта знаш о саобраћају“ већ традиционално се одржава у нашој
школи, па је и ове године 20. априла организовано и медијски пропраћено. Наставник Ненад
Миленовић је био у организацији такмичења. Екипа наше школе заузела је 5. место, од 6
општинских школа. Такмичење су помогли ауто – школа „Цирих“ и СУП Велика Плана.

- Четворо наших ученика учествовало је на Републичком такмичењу и то: Тамара Аћимовић
VIII/1, Јелена Митић VIII/2, Ана Пековић VI/1 и Душан Донић V/2. Констатовали смо да се
никада до сада није више ученика пласирало на Републичко такмичење, а разлог томе је добра
сарадња са родитељима у припреми ученика. Наставник Ненад Миленовић био је у комисији
за преглед тестова 5. разреда.

- Наставник Ненад Миленовић је и ове године био технички уредник школског годишњака
„Наша реч“.
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- Одлучено је на активу наставника ТИО да се промени уџбеник за следећу школску годину и
то за V разред. Усвојен је уџбеник издавачке куће „Бигз“ због своје садржајности, дигталне
подршке и илустрованих објашњења.

- Посета семинарима ове године била је на завидном нивоу. Вредно је поменути презентацију
уџбеника издавачке куће „Бигз“ и њој су присуствовала оба наставника ТИО, Јовица Лукић и
Ненад Миленовић, као и семинар обуке наставника за нов предмет, техника и технологија.
Наставник Ненад Миленовић присуствовао је семинару „тематска настава“.

- Уведен је нов предмет за пети разред и зове се техника и технологија. Техничко и
информатичко образовање је раздвојно на два предмета, али фонд часова је остао 2 за технику
и технологију, а 1 за информатику и рачунарство која је од ове године обавезан предмет.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

У току школске године у свим одељењима одржанa су два кроса (јесењи и пролећни). Такође,
ученици наше школе учествовали су у манифестацији „Србија трчи“.

Стручно веће наставника физичког васпитања је и ове школске године пружало подршку и
помоћ у реализацији наставних јединица у четвртом разреду.

Забележили смо активно учешће, а и добре резултате у оквиру такмичења. Ученици су се
такмичили у фудбалу, на Општинском нивоу дечаци су заузели четврто место, девојчице прво и на
Окружном такмичењу девојчице су освојиле друго место. На Општинском такмичењу у одбојци
ученици наше школе освојили су друго место у обе конкуренције (дечаци и девојчице).

У оквиру прославе Дана школе организовали смо такмичења у малом фудбалу, кошарци и
одбојци.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА

Рад стручног већа професора француског језика огледао се у редовном одржавању планираних
састанака, реализацији програма рада као и анализи остварених резултата.
На почетку године изабран је председник стручног већа професора француског језика – Јелена
Димитријевић и донет је план и програм рада већа.
Редовна настава извођена је према планираном плану и програму рада.
Допунска и додатна настава извођена је према задужењу наставника и утврђеном распореду.
Ове године нисмо имали ученике за тамичење у знању француског језика.
Као и сваке године досада предметни наставници су се трудили да допринесу популаризацији
француског језика и узели учешће на разним семинарима, приредбама, уређењу школског часописа и
др.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ВЕРОУЧИТЕЉА

У школској 2017/18. одрађене су редовне активности које је план програм верске наставе предвиђао.
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Одмах на почетку шк.год одржана је , у Цркви св. ап. Вартоломеја и Варнаве, молитва за ученике и
наставнике. Ове године одзив ученика је био велики. Сви смо се заједно помолили да нам година
буде успешна.
Сваке године , ученици кроз различите активности, на часовима, обележавају празнике као што су
Божић и свети Сава. Ученици нижих разреда активно учествују на припремању приредбе поводом
школске славе .
За Васкрс смо имали традиционално куцање јаја, али новина је била да смо у црквеној сали
плањанске Цркве имали изложбу ученичких ликовних радова. Такође, најбољи радови били су
награђени;Лена и Ива Живановић, и Димитрије Станојловић.
Сваке године одржава се такмичење за ученике који похађају верску наставу.ОПштинско такмичење
било је уВеликој Плани, о.ш.“Свети Сава“, а епархијско у Пожаревцу. Ученик Душан Станојловић
освојио је треће место на епархијском такмичењу 5.5.2018. у Пожаревцу.
Ове године је успостављена сарадња са дечијим часописом „Светосавско Звонце“, а ученик трећег
разреда ;Алекса Шулејић, је награђен за ликовни рад.
Ова школска година је завршена без проблема, уобичајеним током.

5.4.Извештај о раду Стручног актива за самовредновање и развојно планирање

Ове школске 2017/2018. Тим за самовредновање и развојно планирање радио је у следећем саставу:
Млађена Момчиловић, Нада Ристић, Весна Алексић, Александра Алексић, Мирјана Стојадиновић,
Милица Милорадовић Станковић (психолог), Драгана Станојевић (педагог), Александра Скачков
(директор) Љиљана Вукојевић (координатор), представник Савета родитеља Драган Барјактаревић,
представник Ђачког парламента Марија Барјактаревић.
Сва школска документа: Школски развојни план, Школски програм, Извештај о реализацији ГПРШ-а
и Годишњи план рада школе, израђена су до септембра 2017. (Урађени су у складу са законом и
реалним потенцијалима школе – међусобно усклађени.)
Средином септембра реализована су тестирања ученика 5. и 7. разреда из српског језика и
математике. ( Ученици су радили стандардизоване тестове које је израдио ЗУОВ.)
Идеја Тима за самовредновање и развојно планирање је да одељенске старешине одрже бар један
индивидуални сусрет са родитељима ученика и да о томе воде евиденцију.( У млађим разредима су
заступљенији индивидуални састанци са родитељима.)
Организовани су, у сарадњи са родитељима,часови представљања одређених занимања.
Иницирана је сарадња са фондацијом Тијана Ђурић (заштита деце).
У циљу превенције електронског насиља упућен је захтев ПС Велика Плана да за ученике и родитеље
одрже предавање и упознају их са опасностима и ризицима коришћења Интернета и друштвених
мрежа.
Имамо дорбу сарадњу са родитељима. Родитељи наших ученика су учествовали у организацији
обележавања Дечије недеље и Новогодишњег вашара. Као резултат сарадње наводимо набавку новог
прозора у 5/4, ормар у 1/4, поправљена је оштећена ограда школе у Горњем крају.У Великом Орашју
су замењени прозори у ходницима и урађена је фасада старе зграде школе у дворишном делу.
(У августу ћемо имати комплетан извештај о индивидуалним посетама родитеља као и о сарадњи са
родитељима у циљу професионалне орјентације.)
Дан толеранције – 16. новембар обележен је акцијом за све ученике - израда паноа лепих порука.
Планирана је набавка ормара за архивирање матичних књига.
Донирани су ормари , клупе, столице за учионице у Великом Орашју и Старом Селу.
Библиотекачки фонд је обогаћен: стручном литературом,енциклопедијама и књигама за децу.
Ученици 8. разреда су 13. и 14. априла радили пробни завршни испит. (Испит је радило 74 ученика и
4 по ИОПУ.)
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Наставник Јован Станковић одржао је угледни час из математике у 8/2. а
учитељица Славица Ранковић одржала је угледни час Народне традиције у 3/1.
Наставнице Нада Марјановић Дакић и Марија Јовковић су одржале угледни час, корелација историја
и српски језик у одељењу 6/4.
Ове школске године ученици наше школе су учествовали на: општинским, окружним и републичким
такмичењима. Постигнућа су забележена у Књизи обавештења, у школском часопису „Наша реч“ , на
сајту школе.
Поводом Дана школе учесници републичких такмичења и њихови наставници похваљени су и
награђени књигом.
Организован је излет 23. 6. 2018. посета манастиру Раваница и Светом Сисоју код Ћуприје.
Сви ученици осмог разреда уписали су средњу школу у првом уписном кругу, и то већина једну од
прве три жеље.Ове школске 2017/2018. имамо два ученика генерације и пет носиоца Вукове дипломе.

5.5. Извештај о раду Стручног актива за развој школског програма

-Усвојен је нови Школски програм за наредне четири године (2017/18.-2020/21.)
- Следећи семинари реализовани су у току школске 2017/18.:
21.04.2018. год.- Подршка наставницима и ученицима у превенцији насиља; васпитни рад, обас 6
компетенција КЗ у трајању од 8 сати. Извођач програма обуке-Удружење“Имама идеју“ Краљево.
9.06.2018.год.-453“Тематски дан“-настаник практичар и истраживач, компетенцијеК2 у тракању од 8
сати. Извођач програма обуке-КLLET Друштво за развој образовања, Београд.
- Одржани су угледни часови:
Јован Станковић, 7.разред, Геометријска тела
Славица Ранковић(учитељица), 3.разред, предмет Народна традиција-стара занимања-Воскар
Нада Марјановић Дакић(историја) и Марија Јовковић(српски језик) 7.разред;

- 26.12.2017.одржана је хуманитарна акција у циљу прикупљања новчаних срдстава намењених
за лечење Милене Милошевић,ученице одељења 572. Акцију су реализовали ученици уз
помоћ својих родитеља и наставника.

- 13. и 14. априла 2018.године одржан је Пробни завршни испит у Великом Орашју.
- 1.06.2018. изведена је екскурзија ученика од другог до шестог разреда, док је први разред

ишсао 8.06.2018..године. Екскурзије су успешно изведене. Вође пута доставиле су извештаје.
- За наредну школску годину предвиђене су измене Школског програма које се односе на први

и пети разред. Најваљено је редуковање некох наставних садржаја, као и увођење пројектен
наставе у први разред уместо досадашњих изборних предмета (Чувари природе, Народна
традиција, Лепо писање). Пети и шести разред ће(уместо изборних активности), имати
слободне наставне активности : Чувари природе, Хор и оркестар и Шах.

- Завршни испит је реализован по плану и програму. Ученици су решавали тестове из српског
језика, математике као и комбиновани тест.

5.6.Извештај о раду педагошког колегијума

Педагошки колегијум се у протеклој години бавио разним темама које се првенствено односе на
побољшање квалитета наставе и рада наставника и осталог стручног особља. Чланови Колегијума су
се састали осам пута.Током године, Колегијум је континуирано пратио реализацију ГПРШ, са
посебним освртом на организацију образовно - васпитног рада (редовне наставе, ваннаставних
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активности и изборне предмете, дежурство наставника, безбедност ученика, екскурзија, излети,
посете, наставе у природи и обележавање значајних датума).

Колегијум се бавио анализом стручног усавршавања наставника и директора школе, ако и
самовредновањем рада школе.тј. праћењем одабраних кључних области, поделом задужења
наставника, одабиром уџбеника. радом стручних већа и тимова, као и Ђачког парламента, школским
прославама.
Колегијум је пратио израду планова ИОП-а које су урадили предметни наставници, као и евалуације
ИОП-а, упућивање захтева Интерресорној комисији за одређене ученике као и образовна постигнућа
ученика.

Овај стручни орган је упознат и са активностима везаним за професионалну оријентацију ученика
7. и 8. разреда за које су организоване радионице. У току школске године праћени су резултати
свих ученика, а посебно ученика 7 и 8. разреда на крају одређених класификационих периода, затим
учешћа ученика и њихових постигнућа на такмичењима, као и припрема ученика 8. разреда за
завршни испит.
У току школске године Колегијум је иницирао и пратио одржавање угледних часова и часова
корелације, а све у циљу подизања и унапређења квалитета наставе.

Колегијум је сачинио нов акциони план за наредну школску годину.

5.7. Извештај о раду стручне службе школе (педагога и психолога)

У структури послова стручних сарадника у школској 2017/2018. години доминирале су следеће
активности: сарадња са наставницима, рад са ученицима и родитељима и аналитичко истраживачки
рад. Сви ови послови укључују активности планирања, организовања и праћења образовно-
васпитног рада као и непосредно учешће у реализацији наставних планова и програма. Остали
послови у структури обухватили су поред припреме за рад и стручно усавршавање, вођење
документације, сарадњу са другим релевантним институцијама и организацијама.

*Планирање и програмирање васпитно-образовног рада у сарадњи са наставницима и директором
школе.
Најважнији посао у области планирања био је рад на изради Извештаја о реализацији годишњег
плана рада школе за школску 2016/2017. годину и израда Годишњег плана рада школе за школску
2017/2018. годину.
Стручни сарадници (педагог и психолог) школе били су активани чланови Тимова:
1.Тима за самовредновање и развојно планирање школе;
2.Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања (координатор психолог школе);
3.Сручног тима за инклузивно образовање (координатор педагог школе);
4.Тима за професионалну оријентацију (психолог координатор, психолог и педагог реализатори
већег броја радионица);
5.Педагошког колегијума
6.Тима за развој школског програма
7.Тим за обележавање културних активности школе

*Праћење и реализација плана и програма
Планови редовне наставе и ваннаставних активности праћени су у току целе школске године, за
предметну и разредну наставу.
Такође ИОП-и рађени су у сарадњи са СТИО и предметним наставницима.
Стручна служба школе пружала је помоћ у изради и реализацији ИОП у току целе године.

*Педагошко инструктивни рад и сарадња са наставницима током целе школске године била је на
завидном нивоу, стручна служба школе упозната је са радом наставника и њиховим проблемима и
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потешкоћама у раду. Стручни сарадници школе активно су учествовали у припреми угледних
часова, а укупно су посетили 60 часа редовне наставе: педагог 30, психолог 30, а након сваког часа
обавилe разговор са предметним наставницима у циљу подизања квалитета наставе на већи ниво. У
току године педагог школе је радио и са приправницима и студентима на пракси. Такође, стручна
служба је сарађивала са наставницима приликом реализовања пробног завршног и завршног испита
за ученике VIII разреда,као и са родитељима.
*Праћење развоја ученика и саветодавни рад ученика
Развој ученика школе је праћен у континуитету током године. Почетак праћења био је испитивање
зрелости ученика за полазак у школу.
Стручни сарадници школе: педагог и психолог тестирали су 69 предшколаца- будућих ученика I
разреда и то:
У Великој Плани 11 ученика
Бресју 9 ученика
Старо Село бр.1. 11 ученика
Велико Орашје 22 ученика
Караула 5 ученика
Радовање 4 ученика
Старо Село бр.2. 5 ученика
Крушево 2 ученика
Пре и после тестирања, стучни сарадници су разговарали са родитељима у циљу боље припреме за
полазак у први разред.

Тестирањем првака, добијени резултати показују да ученици долазе спремни за полазак у школу.
Број првака за школску 2018/2019.годину је већи за 12 у односу на број прошлогодишњих првака.
Двојици дечака из Великог Орашја је одложен полазак у први разред (у договору са родитељима и
васпитачицом, уз извештај психолога школе, а на основу одлуке ИРК), због интелектуалне, психо-
физичке, емотивне недовољне зрелости.
У складу са планом тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, психолог
школе једном месечно је реализовао радионице о ненасилној комуникацији. Такође, и педагог је
повремено са ученицима радио на ову тему. Од почетка школске године реализоване су радионице у
следећим одељењима: V/1, V/4, VI/2, VI/4, VII/1, VII/2, VII/3, VII/4. У неким одељењима реализовано
је и по неколико радионица (седми разред).
Радионице о учењу реализове су у одељењима 5. разреда. Педагог школе реализовао је радионице
превентивно ради упознавања са техникама и циљевима учења у другом циклусу образовања.
Психолог је током октобра, месеца у коме се обележава Дан здраве хране (16. октобар), за ученице
седмог разреда организовао предавања на тему поремећаја исхране.
Са ученицима петог разреда рађена је анкета у циљу добијања што бољих информација о
адаптацији ученика на предметну наставу. Након анкете стручни сарадници разговарали су са
ученицима и одељенским старешинама и заједно радили на отклањању евидентираних проблема у
адаптацији (учење, односи у одељењу, ...) а резултате презентовали на Наставничком већу.

У школској 2017/2018. реализоване су радионице на тему Професионална оријентација на прелалазу
у средњу школу за ученике седмог и осмог разреда. Учесници радионица били су сви ученици VII и
VIII разреда. Радионице су одржаване после часова, а реализовали су их стручни сарадници у
сарадњи са одељенским старешинама тих одељења у VIII разреду, а у VII разреду радионице су
држали стручни сарадници. Приликом реализације радионица у свим одељењима ученици су редовно
долазили и били активни на самим радионицама. Током године организовани су реални сусрети за
ученике осмих разреда тј. обилазак средњих стручних школа у нашој општини (ТШ „Никола Тесла“,
приватна фирма“Промек“) како би се ученици упознали са образовним профилима школа.
Обављан је и разговор са родитељима ученика осмог разреда о избору будућег занимања. На крају
године родитељи су благовремено обавештени о динамици предстојећег уписа и полагању завршног
испита. Интензивнији контакти су остварени са родитељима ученика који су се школовали и завршни
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испит полагали по ИОП-у. Упоредо са пружањем помоћи у вези са постојећим завршним испитом,
обављени су информативни разговори и са одељенским старешинама.
Педагог и психолог су континуирано током целе школске године обављале и саветодавне разговоре
са ученицима (психолог– 182 ученика/ 442 сусрета (саветодавних разговора) и педагог - 52
ученика ).
Стручни сарадници школе су током године сарађивали са представницима Ђачког парламнета и
њиховим ментором, као и са члановима других школских тимова, у организацији и реализацији
бројних културних и забавних активности.

*Сарадња и саветодавни рад са родитељима
У току школске године успостављена је коректна, али стална сарадња са родитељима у виду
пружања помоћи родитељима у вези са евентуалним проблемима са којима се суочавају родитељи са
својом децом – ученицима наше школе. Са родитељима су обављани разговори, чији су иницијатори
били како родитељи, тако и стручни сарадници (педагог са 23 родитеља, а психолог са 79 родитеља).
Затим, обављен je саветодавно - инструктивни рад са родитељима чија деца имају потешкоћа у учењу,
откривање обдарене деце и пружање помоћи родитељима да их на прави начин усмеравају.

*Аналитичко-истраживачки рад
Уоквиру аналитичко - истраживачког радa обављено је низ интервјуа, анализа и анкета.
Стручни сарадници су спровели истраживање са ученицима 5. разреда и са резултатима упознали
Наставничко веће, Савет родитеља и Школски одбор. Резултати су били истакнути на видним
местима школе, тако да су сви заинтеросани могли да се упознају са њима. Реализована је и кратка
анкета и са ученицима 8 разреда о избору будућег позива и одабиру средње школе.
Сва документа која су примењена као и инструменти налазе се у архиви стручних сарадника.
*Рад у стручним органима школе
Стручни органи школе су функционисали по предвиђеном плану о чему сведочи уредна
педагошка документација са седница. Поред редовних седница Одељенског и Наставничког већа,
одржавани су и редовни састанци других стручних органа и тимова школе.

*Рад на стручном усавршавању
Стручно усавршавање је планирано на почетку године. Стручни сарадници су у току школске
2017/18. године присуствовали семинарима, стручним скуповима, угледним часовима. Списак је
наведен у оквиру извештаја о стручном усавршавању, који је саставни део овог документа.

Крајем 2012.године оформљен је Актив стручних сарадника на нивоу општине Велика Плана.
Актив се састајао једном месечно и у овој школској годинито првог уторка у месецу. На састанцима
стручни сарадници размењивали су искуства, а теме су се углавном тицале стручног усавршавања,
инклузије, самовредновања и спољашњег вредновања рада школе.

*Рад са стручним институцијама и друштвеном средином
Планови стручних сарадника школе са стручним институцијама из уже и шире друштвене
заједнице су реализовани у потпуности. Успостављена је и одржавана сарадња са образовним,
здравственим, социјалним институцијама (Дом здравља, средње школе, Предшколса установа „Дечје
царство“, Центар за социјални рад, Црвени крст, Општина- Интерресорна комисија и ромска
невладина организација, Регионални центар за стручно усавршавање Смедерево), као и са полицијом.
Све то је допринело остваривању планираних васпитно - образовних циљева, пружању помоћи
ученицима у препознавању асоцијалног понашања, превенцији деликвенције, болести зависности,
полних болести.

*Вођење документације о раду
Стручна служба уредно је водила документацију током целе школске године.
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*Текући послови- Послови наметнути различитим околностима у току године.

6. Планови и програми руководећих органа ,органа управљања и других органа у
школи

6.1. Рад Школског одбора

Орган управљања Школом је Школски одбор, сходно Закону о основама система образовања и
васпитања. Школски одбор ОШ “Карађорђе“ именовала је Скупштина локалне самоуправе 8.4.2015.
са мандатом од 4 године (Решење о именовању чланова, дел. бр. 320 од 8.4.2015. године):
- Представници локакне самоуправе:

1. Младен Донић
2.Мирјана Донић
3. Љубисав Ђокић

- Представници Наставничког већа
4.Ненад Миленовић, председник Школског одбора
5.Славица Шулкић
6.Славица Сребрић

- Представници Савета родитеља
7. Јелена Ђорђевић Донић
8.Далиборка Гавриловић
9.Саша Гајић

У школској 2017/2018. години Школски одбор састао се 12 пута и тада је обављао послове из своје
надлежности (сходно члану 56. Закона о основама система образовања и васпитања).

6.2. Рад директора школе

Рад директора Школе у школској 2017/2018. години одвијао се у складу са утврђеном законском
регулативом и овој области (Закон о основама система образовања и васпитања, Статут Школе,
Годишњи план рада школе).

Директор је обављао послове из следећих области: Инструктивно педагошки рад, Рад са стручним
већима и активима, стручним сарадницима и родитељима, Финансијско-материјални послови, Послови
организације васпитно-образовног рада.

Посебно место у раду заузимао је стратешки циљ –изградити јединствену концепцију
целокупног образовно-васпитног рада Школе која би пратила програмска документа прописана од
стране Министарства, али и одговарала на кључне проблеме и специфичности у самој Школи. Поред
тога послови организације образовно-васпитног рада заузимали су кључно место у структури рада
директорa школе.

6.3. Рад помоћника директора
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Послови помоћника директора у школској 2017/2018. години одвијали су се у складу са Законом
основног образовања и васпитања, као и Статутом ОШ “Карађорђе“ Велика Плана. Помоћник
директора организовао је, руководио и одговарао је за педагошки рад школе, координирао рад:
- стручних већа и других стручних органа школе;
- помагао је директору у инструктивно-педагошким пословима;

вршио је надзор над административним и финансијским пословима;
- старао се о спровођењу и поштовању кућног реда;
- организовао је прикупљање и обраду материјала за извештаје из области наставе и васпитања;
- организовао рад на уредном вођењу педагошке и школске документације;
- обезбеђивао замену часова и сам држао часове у складу са Статутом;
- организовао помоћ наставницима, ученичким организацијама, ученицима и њиховим родитељима;
- пружао помоћ наставницима, нарчито приправницима у погледу припрема за извођење наставе,
као и припремање за полагање испита за лиценцу;
- обављао је и друге послове који су утврђени Статутом и општим актима школе.
У одсуству директора вршио је послове из делокруга рада директора по овлашћењу директора.

6.4. Рад секретара школе

Секретар школе је у току школке 2017/2018. године радио послове из области предвиђеног
плана и програма о раду секретара школе,а по потреби и послове који нису предвиђени овим планом.

Послови и радни задаци седмично
Планирање рада 2
Послови нормативне делатности 2
Организација рада 2
Стручно усавршавање 2
Кадровски и персонални послови 2
Послови управног поступка 2
Административни послови 6
Послови инспекцијских служби 2
Припремање материјала за органе управљања 2
Извештајни послови 2
Послови евиденције 4
Упис ученика 2
Учешће у стручним органима 2
Сарадња са ученицима и родитељима 4
Рад са помоћним радницима и куварицама 2
Текући послови 2

Свега 40

6.5. Рад Савета родитеља

Састав Савета родитеља школе уређен је чл.57. Закона о основама система образовања и
васпитања. Делокруг рада и његова надлежност,такође су регулисани чл.57.наведеног закона. Савет
родитеља ОШ “Карађорђе“ радио је у оквиру свог делокруга и у оквиру своје надлежности. Савета
родитеља школе 2016/2017. години састао се седам пута и тада је сарађивао у организовању рада
школе и стварању повољних услова за њен рад:
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- разматрајући успех ученика у учењу и владању и услове за рад школе,
- учествујући у уређивању школске средине,
- планирајући и реализујући екскурзије,
- помажући сарадњу са привредним субјектима,
- разматрајући извештаје о раду школе и предлагаће мере за побољшање,
- предлажући и бирајући своје представнике.

Седницама је председавала Биљана Стојковић, председница Савета родитеља школе, са којом је била
изузетна сарадња у току протекле школске године.

6.6. Ђачки парламент

Током школске године ђачки парламент ОШ „Карађорђе“ имао је редовне састанке током којих је
реализован предвиђени план. Поред састанака парламент је био организатор или координатор у
разним активностима:
- Ђачки парламент организовао је наградну екскурзију за најбоље ђаке наше школе у Београду и по
други пут успели смо да остваримо сарадњу са Краљевским двором где смо чак били званично
примљени од њихових Височанстава принца Александра и принцезе Катарине.
- Ђачки парламент ОШ „Карађорђе“ у сарањи са извиђачким одредом „10. октобар“ одлазак за
Београд ради учешћа у јота-јоти програма.
- Са истим извиђачким одредом обележен је Дан примирија 11. новембар пригодним излетом када су
посећени споменици по локалним селима
- Размена ученика у оквиру три школе.
- Новогодишњи маскенбал.
- Продајне изложбе у све три школе са различитим циљевима (ђаци у Орашју сакупљали су новац за
летњу учионицу, ђаци у Старом Селу новац за пројектор док су ђаци у матичној школи спровели
изузетну хуману акцију за своју другарицу из 5. разреда.
- Сарадња са ђачким парламентом из ЕУШ, учествовање у новогодишњем квизу.
- Сарадња са ђачким парламентом ОШ „Други Шумадијски одред“ из Марковца, посета сајму науке
- Професионална орјентација. Организована је посета гарнизону у Смедеревској Паланци „Отворени
дани“ и у сарадњи економско угоститељском школом из В. Плане одлазак на њихов Новогодишњи
маскенбал.
- Реализована акција у сарадњи са локалним азилом за животиње

7.Индивидуални планови и програми наставника
(редовна настава и остали облици образовно- васпитног рада)

7.1.Обавезне наставне активности (редовна настава)

У школској 2017/2018. години план и програм у ОШ “Карађорђе“ Велика Плана реализован је по
предвиђеном плану и програму за овај вид образовања, а у складу са Календаром рада за школску
2017/2018. годину.

7.2.Остали облици образовно- васпитног рада
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Структура осталих облика образовно- васпитног рада у ОШ “Карађорђе“ Велика Плана током
2017/2018.године изгледала је овако:

-додатни рад
-допунски рад
-припремни рад
Акценат у овој врсти рада бачен је на додатни и припремни рад, а допунски рад, с обзиром на

природу саме школе одвијао се спорадично, према указаној потреби и то углавном из математике,
српског језика, страних језика, хемије, физике где су просечне оцене и најниже на квалификационим
периодима.

Додатни рад стављен је у службу припреме за такмичења и најинтензивнији је био из биологије,
историје, географије, српског језика, математике, хемије, енглеског и француског језика, ликовне
културе, техничког образовања и физичког васпитања. Највећи успеси наших ученика на
регионалном и републичком такмичењу забележени су управо из ових предмета.

Припреми рад је једним делом био усмерен такође у правцу постизања што бољих резултата на
такмичењима, а једним делом на што квалитетнију припрему ђака за полагање квалификационих
испита.
Секције- ваннаставне активности су најзначајнији сегмент рада у овој области. У школској

2017/2018. години у ОШ “Карађорђе“ Велика Плана реализоване су следеће секције:
-саобраћајна секција
-ликовна секција
-спортске секције (фудбалска, кошаркашка, одбојкашка, рукометна )
-драмско-рецитаторска секција
-музиучка секција- хор

7.3. Ученичке организације, ваннаставне и остале активности

У школи су све активности организоване кроз: акције, групе и ђачке организације, секције.

Дечија недеља је и овај почетак школске 2017/2018. године обојила најлепшим бојама. Сви су се
радовали, посебно ђаци прваци који су овом приликом постали чланови Дечјег савеза, организације
која окупља децу узраста од седам до четрнаест година. Кроз низ активности ученици од првог до
четвртог разреда су се дружили, исцртавали школско двориште, излагали своје радове, такмичили у
спортским играма, међусобно размењивали поклоне и на крају приказали креативне маске у оквиру
великог маскембала. Ученици првог разреда су се том приликом представили публици рециталом о
дечијим правима и добили добродошлице.

Јесен је резервисана и за обележавање Европски дан језика. Овај дан се обележава ради скретања
пажње јавности на лингвистичко богатство нашег континента, као и на потребу учења страних језика.
Наставнице страних језика, Славица Барјактаревић и Ирена Обрадовић, поводом Дана језика у
матичној школи организовале су неколико радионица у којима су ученици износили своја мишљења
о томе колико је важно учити стране језике. Ученици су такође могли да провере колико познају
стране језике путем квиза, што им је било нарочито занимљиво. Наставница Александра Алексић
обележила је Дан језика у подручним школама, где су се ученици упознали са различитим страним
језицима кроз низ активности и игара. Циљ ових активности био је да се промовише језичка
разноликост и да се ученици подстакну да уче стране језике.

Као и претходне године, наша школа је учествовала на фестивалу ,,Волим што сам дете“ у
организацији ОШ ,,Вук Караџић“ из Крњева. Било је занимљивих садржаја за све ученике. Први на
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реду био је музички тобоган. Наравно, ту су биле и игре без граница, јер како дечији фестивал да
протекне без њих. Имали смо и такмичење литерарне секције, тзв. ,,Писану учионицу“, а крају су
наступили фолклори. КУД ,,Плана“ и КУД ,,Влада Марјановић“ удруженим снагама одиграли су
дивне кореографије.

Ове године, можемо рећи већ традиционално, најбољи ученици школе, предвођени ђачким
парламентом посетили су Краљевски двор. Ова посета била је један несвакидашњи догађај. Уместо
уобичајног обиласка двора деца су у Плавом салону примљена од стране Њихових височанстава,
престолонаследника Александра и принцезе Катарине. Њихова височанства су најпре деци говорила
о свом раду, а затим су деца уручила своје поклоне. Краљевски пар је био искрено изненађен и
одушевљен дечијим радовима, цвећем, а посебно треба поменути поклон породице Ђорђевић из
Радовања због кога се краљевски пар и лично захвалио писаним путем. Подстакнути поклонима од
стране деце, Њихова височанства су школи уручила поклон, портрет са личним потписом, и писмом
се захвалила директору. Деца су по завршетку посете искрено потврдила да је ово било једно од
најлепших искустава које су до сада доживели.

Октобра месеца у сарадњи са извиђачким одредом „15. мај“, предвођена ђачким парламентом,
учествовала је група наших ђака у извиђачком походу на Космај и Авалу. Да би се дошло до тачке
састајања обишла су се многа занимљива и културно историјски важна места:

- манастир Павловац

- споменик погинулим руским пилотима

- споменик Незнаном јунаку

- Авалски торањ

- споменик кнезу Васи Чарапићу

Део ученика је учествовао у оквиру свог извиђачког одреда „10. октобар“. Све већи број наших ђаке
се прикључује овој највећој светској организацији.

У просторијама Културног центра Велика Плана одржана је трибина младог историчара Немање
Девића „Смедеревски крај у Другом светском рату“, чија је тема била занимљива ученицима 8.
разреда. Локална историја је, наравно, део историјске слагалице и као таква равноправна са
такозваном „великом историјом.“ Ученицима је тема била занимљива баш зато што је територија на
којој се дешававања одвијају њима позната. Исто тако, нека имена и презимена су могла да звуче
познато из прича које су слушали у својим породицама. Ово је један од начина да се ученичка
сазнања продубе и они подстакну на размишљања и истраживања у оквиру сопствених историја.

Ноћ вештица је празник који се обележава 31. октобра у Великој Британији, Америци, Ирској,
Канади, Новом Зеланду и многим другим државама. Најчешће активности које карактеришу овај
празник су костимиране забаве, прављење лампи од бундеве, читање страшних прича. Деца иду од
врата до врата, траже слаткише и узвикују „смицалица или посластица“ („trick or treat”). Овај празник
потиче из келтске митологије. Стари Келти су веровали да се на тај дан духови мртвих враћају на
земљу узрокујући проблеме и уништавајући усеве. Келтски пагански свештеници су градили огромне
ломаче код којих су се људи окупљали како би спаљивањем усева и животиња принели жртве
келтским божанствима. У току прославе носили су костиме, углавном од животињских глава и коже.
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Ноћ вештица је ове године у нашој школи обележен маскенбалом, на коме је било пуно занимљивих
и креативних маски.

Ученици Основне школе ,,Карађорђе“, у организацији професора физичког васпитања Звездана
Николића, посетили су Сајам спорта у Београду. Сајам спорта одржан је у згради Београдског сајма.
Том приликом ученици су имали част да упознају, виде и сретну разне чувене спортисте. Ученици су
урадили и кратак интервју са фудбалером Зораном Тошићем. Са Сајма спорта сви су се вратили пуни
утисака, успомена, аутограма и фотографија.

Љиљана Дугалић, песникиња и књижевник , посетила је школу у Старом Селу 12. фебруара 2018.
године и том приликом представила своју нову књигу за децу „ Ко смо ми Лука“. Ученици од првог
до четвртог разреда са су са великом пажњом слушали приче о Луки. Љиљана је и овом приликом
донела донације у школском прибору. Најважније од свега, она увек направи празник за све који
слушају њене приче!

На овогодишњем литерарном конкурсу 14. међународног фестивала дечијег стваралаштва
„Креативна чаролија“ (Бања Врујци) ученик III/3 Ненад Тодоровић дели прво место за млађи узраст –
проза на тему: “Бори се за своја крила јер небо није граница“. Ненад је освојио и читалачку значку „
Раша Попов“.Овогодишњи конкурс Црвеног крста „Крв живот значи“ 2018. протекао је у знаку
ученика III/3. ОШ „Карађорђе“ Старо Село и то:

- Прво место за литерарни рад (млађи узраст) освојио је Ненад Тодоровић.

- Прво место за ликовни рад (млађи узраст) освојио је Лазар Маринковић.

- Треће место за ликовни рад (млађи узраст) освојио је Лука Новаковић.

Лазар Маринковић је на општинском такмичењу из математике освојио треће место.

Поводом традиционалне смотре ,,Читалачка значка'' која је одржана 23. априла 2018. године на
Дан књиге у градској библиотеци ,,Радоје Домановић'', традиционално је одржана манифестација
„Читалачка значка”. Додељене су дипломе и читалачке значке, најлепши дневници награђени су
књигом и били су изложени до 1. јуна у просторијама библиотеке. Ученици наше школе узели су
учешће и ове године, у не тако великом броју. За своје читалачке дневнике су добили дипломе,
значке са ликом Раше Попова, као и књиге за уложен труд. Том приликом су имали част да упознају
писца и драматурга, Владиславу Војводић. Било је то лепо искуство, а и велики мотив за развијање
читалачког дара.

Ове школске године је интензивирано опремање и преуређивање школских библиотека. У нашој
школи одвојили смо просторију коју смо посветили књигама. У сређивању новонастале библиотеке,
поред наставника, ученици VIII разреда имала су велики значај. Уз велику забаву пренели су доста
књига из кабинета за српски језик, остатак је била донација Министарства. Мењали су се по сменама,
свако се трудио да то изгледа најбоље. Пописивали су књиге, разврставали, налазили им место,
чистили, сређивали. Најзначајнија ствар је то што су помогли млађим ђацима да све више стичу
читалачке навике. Ружица Ђорђевић, Тамара Аћимовић и Кристина Живојиновић, ученице VIII/1 као
и Катарина Михајловић и Јелена Митић ученица VIII/2 имале су највећи значај да свака књига има
своје место и број. Касније, када су остали ђаци видели да то ученицама није оптерећење већ
задовољство и додатно дружење, желели су да се придруже. Недељко Марковић, Андрија Спасојевић,
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Никола Радојковић, Бојана Симић, Милан Лазовић, Николета Алексић и Андријана Милојевић су
били ти који су помогли да библиотека изгледа баш овако како сада изгледа. У другом полугодишту
школске 2017/18. у школи почела је са радом школска библиотека и у Великом Орашју. Тим поводом,
ученици првог, четвртог и осмог разреда организовали су приредбу добродошлице за своје другаре
од првог до четвртог разреда на којој су имали прилике да упознају амбијент наше школске
библиотеке, правила понашања и позајмљивања књига и добили чланске карте. Овим путем се
захваљујемо ученицима осмог разреда Кристини Јевремовић, Јовани Бојковић, Луки Спасићy,
Ненаду Павловићу, Милици Милосављевић, Невени Стоиловић, Јовани Илић, Нини Јаноковић и
Анђели Денић који су помагали око уређивања школске библиотеке и самостално организовали
приредбу за ученике млађих разреда.

Током месеца марта у дворишту наше школе је изграђен летњиковац. Посебну захвалност за помоћ
дугујемо родитељима наших ученика Димитрија и Вукашина Пешића, којом су омогућили изградњу
летње учионице у школском дворишту. Захваљујући овој учионици, ми, ђаци ове школе, често ћемо
боравити на отвореном простору, а и сама настава ће бити занимљивија. Да би амбијент око
летњиковца учинили пријатнијим и лепшим, ученици су са својим учитељицама засадили цвеће.

Уценици II/1 поводом Дана планете Земље одржали су акцију и час у природи уз слоган: ,,Не бацај
смеће, сади цвеће!” и ,,Чувари природе то смо ми, потруди се буди и ти”. Акција је успешно
обављена. Деца су са задовољством садила цвеће у школском дворишту, и тиме обележила 22. април,
међународни Дан планете Земље.

Током јуна сваке године, у Дому културе „Влада Марјановић“ у Старом Селу, одржава се
изложба ликовних радова ученика подручне школе. Изложба је постала традиционална и траје већ
дванаест година. Организатори изложбе су Југослав Тодоровић, директор Дома културе, и Снежана
Гроздановић, наставник ликовне културе, која у току сваке школске године сакупи збирку најбољих
ђачких радова са часова редовне наставе. Ове године било је изложено око педесет радова,
различитих техника и тема. Већина радова је сликана темпером, а остатак тушем, угљеном,
графитном оловком... Доминирале су јарке боје, али и црна у цртачким техникама (сенчење и туш).
За мало место какво је Старо Село, ова изложба је веома важна јер помера видике. Ученици
„укрштају ликовна пера” у новом, галеријском простору, под изложбеним светлима. Утисци које
имамо на часовима ликовне културе о нашим умећима углавном се мењају – у галерији долазе до
изражаја наш таленат и креативност. Тек тада постајемо свесни значаја наших радова које наставница
брижљиво сакупља и чува.

7.4.Екскурзије

Извештај о екскурзији I разреда

Дана 8.06. 2018. године одржана је једнодневна екскурзија на релацији Велика Плана - Јагодина -
Велика Плана . По планираном распореду кренули смо у 8 часова из Велике Плане. Прво смо обишли
аквапарк Јагодина где нас је водич спровео у кратак обилазак. Затим смо посетили зоолошки врт и
остатак времена провели у парку Поток где је предвиђено да се проведе слободно време до поласка.
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С обзиром да је обилазак врло кратко трајао, било је и превише слободног времена па су деца
постала нестрпљива. У 15 часова и 30 минута кренули смо из Јагодине и стигли око 17 часова у
Велику Плану.
Екскурзија је протекла без инцидената и по планираном распореду.

Весна Ракобрадовић Милошевић

Извештај о екскурзији II разреда

Дана 01. 06. 2018. око 8 часова ученици II разреда кренули су на екскурзију да посете Београд
и да упознају знаменитости главног града.

Првo смо ишли на Авалу и том приликом смо обишли Споменик незнаном јунаку и Авалски
торањ. Деца су чула веома занимљиву причу везану за незнаног јунаку, а после су уживали у погледу
са торња.

По завршетку осматрања Србије и Шумадије, обишли смо Калемегдан, а са Калемегдана деца су
продужила у зоо- врт где су се упознала са различитим животињама. Направили смо кратак одмор за
игру и сладолед у паркићу недалеко од зоо – врта.

Од 17 часова ученици су гледали позоришну представу „Пан театра“.
Срећни и пуни утисака вратили смо се око 19 часова кући да најмилијима испричамо како смо се

провели.

Аца Маринковић

Извештај о екскурзији III разреда

Дана 1.06.2018. изведена је екскурзија за ученике 3. разреда на релацији Велика Плана – Београд –
Велика Плана. Ученици су посетили Звездин стадион ( Маракану) , Музеј вадухопловства у Сурчину,
Ботаничку башту (Јевремовац) и Аду Циганлију. Сатница је испоштована. У путу, током екскурзије
и у повратку није било проблема. Све је протекло по плану.

Наташа Михаиловић

Извештај о екскурзији IV разреда

01.06.2018.године изведена је екскурзија за ученике IV разреда на релацији Велика Плана –
Крагујевац – Топола – Аранђеловац – Вишевац – Велика Плана.
Из Велике Плане пут Крагујевца се кренуло у 8:00 часова где су ученици обишли Музеј 21.октобар и
Спомен-парк Шумарице.
Путовање за Тополу је настављено у 11.00. Ученици су посетили Маузолеј породице Карађорђевић
на Опленцу, Спомен кућу краља Петра, Виноградареву кућу са изложбеним простором и Карађорђев
музеј у Тополи.
Око 14 часова ученици су обишли пећину Рисовачу, а затим Аранђеловац где су се и одморили у
Буковичкој бањи, одакле се кренуло у 17:30.
У повратку ученици су могли видети споменик и Карађорђеву родну кућу.
Ученици су враћени у своја места око 20:00 часова.
Све време је стручни водич давао потребна објашњења и показивао знаменитости.



48

Програм екскурзије је у потпуности испоштован.
Биле су обезбеђене и улазнице.
Путовање је протекло без икаквих проблема.

Љиљана Првуловић

Извештај о екскурзији V разреда

Ученици петог разреда ишли су на екскурзију 2. јуна 2018. године, рута Велика Плана – Ниш –
Сокобања – Велика Плана.
Екскурија је кренула у 7 hујутру, укупно је било 63 ученика (5/1 18, 5/2 18, 5/3 10, 5/4 17), са
разредним старешинама, Ненадом Миленовићем, Иваном Стојановић, Мирјаном Стојадиновић и
Маријом Јовковић.
По доласку у Ниш, прво смо обишли Чегар, затим Ћеле-кулу, онда логор Црвени крст – Mеморијални
комплекс „12. фебруар” и Народни музеј у Нишу, а потом су ученици имали неколико сати
слободног времена за шетњу по граду. У поподневним часовима, око 16 сати, стигли смо у Сокобању,
где су ученици такође имали неколико сати за шетњу и слободне активности.
Повратак је био нешто пре 21h. Екскурзија је протекла без проблема.

Ивана Стојановић

Извештај о екскурзији VI разреда

Релација: Велика Плана-Манастир Жича-Врњачка Бања-Манастир Љубостиња-Крушевац-Велика
Плана.
Екскурзија VI разреда реализована је 2.06.2018. године. На екскурзију су ишла четири одељења ( два
из матичне школе, једно из Старог Села и једно из Великог Орашја), укупно шездесет и један ученик.
По програму екскурзије, полазак из Велике Плане је био предвиђен за 7 часова, а из подручних
школа пола сата раније.
Прва станица нам је био Манастир Жича. Након тога, наставили смо путовање и око 11 часова и 30
минута смо стигли у Врњачку Бању, у којој су ученици за одмор и разгледање бање имали око 3 сата,
тачније до 14 часова и 30 минута. Следи наставак путовања и обилазак Манастира Љубостиња. После
обиласка манастира, упутили смо се за Крушевац. У Крушевцу смо обишли Лазарев град и имали око
45 минута за предах и обилазак града. Око 18 часова смо кренули за Велику Плану. Стигли смо око
21 час. Ученици из подручних школа су развезени до истих.
Сатница је увек била испоштована. Све је протекло без икаквих проблема. Једина замерка је то што је
један аутобус имао водича, а други не, односно водич је била ученица која похађа средњу школу и
само је дала пар информација, што није било довољно. Осим овога, сматрамо да је екскурзија била
успешна.

Јасмина Митић

Извештај о екскурзији VII разреда
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Екскурзија ученика седмог разреда изведена је 29. 09., 30. 09. и 01. 10. 2017. године на
релацијиВелика Плана – Аранђеловац – Ваљево – Тршић – Троноша – Бања Ковиљача Бајина
Башта – Златибор – Мокра Гора – Сирогојно – Крагујевац – Велика Плана. Екскурзија је била
тродневна и обухватила је превоз аутобусом туристичке класе, 1 пуни пансион, и један полупансион
у стц „Wai Tai “ на Златибору. Смештај у дво, и тро креветним собама, , посебно осигурање ученика,
улазнице према програму за Тршић, „Дрвенград“, карте за вожњу „Шарганском осмицом“, Сирогојно,
Стопића пећину и водопад Гостиље, услуге водича – кустоса, 1 гратис на 25 плаћених ученика,
гратис аранжман за одељенске старешине, гратис накнаду за лекара, као и улазнице за дискотеку.
Иако је програмом било предвиђено да ученици две вечери буду у дискотеци, другог дана нису ишли
јер је иста била отказана од стране власника дискотеке, због боље финансијске понуде у односу на
понуду туристичке агенције која је изводила нашу екскурзију. Први дан екскурзије почео је 29. 09.
2017. у седам часова како је и предвиђено. Путовали смо преко Тополе, са успутним одмором у
Аранђеловцу. Наставили смо путовање преко Ваљева и дошлиу Тршић око дванаест часова. Ту смо
обишли родну кућу Вука Караџића и саслушали предавање о Вуку од стране локалног кустоса.
Нставили смо путовање до Троноше, где су се ученици упознали са овим значајним манастиром.
Бању Ковиљачу смо успутно обишли и наставили путовање поред Дрине и Бајине баште према
Златибору. Пошто су извесни радови на путу до Златибора ишли смо околним путем преко Кадињаче,
те су ученици имали прилике да се кратко задрже и виде и ово за нашу историју значајно место. Када
смо стигли у хотел, сместили смо се, вечерали и отишли у дискотеку. У дискотеци су се ученици
лепо забавили и вратили се у хотел до дванаест часова. Сутрадан 30. 09. 2017. после доручка отишли
смо до Мокре Горе. Пут је поново био дужи због већ поменутих радова. Обишли смо Дрвенград и у
уживајући у лепом времену кренули пут туристичке железнице Шарганска осмица. Са нама је на
путовање Шарганском осмицом кренула и група словеначких туриста, те смо због њих имали
проблема са седиштима и неке колеге су морале да стоје. Након вожње и ручка у мотелу
„Шарган“ вратили смо се на Златибор. После вечере, прошетали смо и вратили се у хотел на ноћење.
Трећег дана екскурзије, после доручка обишли смо Сирогојно са Етно комплексом Старо Село.
Доживљај дивљења овом комплексу у извесном смислу пореметио је инцидент који се догодио.
Наиме, ученику 8/4 је у локалној продавници продавац ударио шамар. Ученик ничим није изазвао
овакво понашање продавца. О овом инциденту одмах је обавештен одељенски старешина, као и
водич. Они су касније када смо се вратили на Златибор о овоме обавестили ПУ на Златибору.
Надлежна полицијска управа је изашла на увиђај и о овоме направила извештај.После Сирогојна,
обишли смо и Стопића пећину и водопад Гостиље. Ученици су уживали у шетњи природом обасјаној
пријатним јесењим сунцем. По повратку у хотел и ручка, имали смо прилике да шетамо Златибором,
и још мало се дивимо његовој необичној лепоти. Са Златибора смо кренули око 17 часова. Путовали
смо преко Ужица , Овчар бање, Чачка и Крагујевца и Велику Плану смо стигли нешто после 21 час.
помало уморни, али свакако пуни утисака са ове екскурзије. И поред извесних перипетија ова
екскурзија је протекла у реду, све оно што је било предвиђено програмом је урађено, па се може
закључити да је екскурзија за ученике седмог разреда веома успешно реализована.

Горана Милосављевић

Извештај o екскурзији ученика VIII разреда

Екскурзија VIIIразреда реализована је од 22.09. до 24.09.2016. на релацији: Велика Плана-Београд-
Крушедол-Сремски Карловци-Нови Сад-Врбас -Сомбор-Суботица-Палић-Бечеј-Београд-Велика
Плана.
По програму екскурзије полазак из Велике Плане је био предвиђен за 7 сати, каснило се у поласку
15 мин што није утицало на ток путовања.По реду вожње обишли смо манастир Крушедол,Сремске
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Карловце и поподне стигли у Нови Сад где су деца смештена у хотел. После вечере ученици су били
у дискотеци.
Ујутру, после доручка, обишли смо Нови Сад и после слободног времена за разгледање града
кренули пут Сомбора где смо посетили галерију Милан Коњевић и обишли град заједно са локалним
водичем. Око 18 сати кренули смо пут Суботице где су ученици смештени у хотел ПатријаСледи
вечера, дискотека, ноћење.
Трећег дана, после доручка, следи обилазак Суботице, затим одлазак на Палић. Вратили смо се у
хотел у коме су деца ручала. Након ручка, око 14 часова, кренули смо назад. Успут смо посетили
дворац Дунђерски у оквиру кога је и ергела. У Велику Плану смо стигли око 21сат.
Екскурзија је била успешна, ученици су задовољни како смештајем у хотелу тако и услугом водича
који је одлично обавио свој део посла и учинио екскурзију занимљивијом.

Славица Барјактаревић

8.Рад Тимова у школској 2017/2018. години

8.1. Извештај Тима за инклузивно образовање

Рад Тима за инклузивно образовање се огледао кроз активности које су усмерене на пружање
помоћи ученицима како у савладавању наставног градива , тако и у решавању других проблема који
су на било који начин ограничавали ученике да напредују.
У школској 2017/2018. години по ИОП-у је радило укупно 19 ученика. За сваког ученика израђен је
план и програм, а методе рада прилагођене су његовим/ њеним потребама и усмерене на достизање
њихових пуних потенцијала.
Од укупног броја ученика који су наставу пратили по ИОП-у:
*7 ученика је наставу пратило по ИОП-у 1.
*12 ученика је наставу пратило по ИОП-у 2
Највећи број ученика који је наставу пратио по ИОП-у био је у седмoм разреду(8 ученика:4 ученика
из матичне школе, 3 из Старог Села из 1 Великог Орашја). Ове школске године 4 ученика 8 разреда је
пратило наставу по ИОП-у.Српски језик и математику у посебној просторији на завршном испиту
полагали су сви ученици.У циљу што бољег професионалног опредељења са ученицима и њиховим
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родитељима ТИО, подтимови и тим за професионалну оријентацију организовали су састанке и
усмеравали ученике и њихове родитеље на занимања која највише одговарају ученичким
способностима и интересовањима. Ученици су уписали средње пколе у складу са својим
интересовањима и могућностима. Један ученик, Марко Томић из Великог Орашја, није уписао ни
једну средњу школу, због изузетно смањених интелектуалних спосбности.

Добру сарадњу ТИО имао је и са интерресорном комисијом у Великој Плани, Центром за социјални
рад по питањима везаним за ученике који су смештени у хранитељске породице као и са
хранитељима ученика, а и са мрежом подршке за инклузивно образовање.
Почетком другог полугодишта текуће школске године, у школу су из Марковца дошле и две ученице.
Катарина Живановић, ученица седмог радзреда која све предмете ради по ИОП-у 2 (српски,
математика, енглески језик, француски језик,историја, географија, биологија, физика, хемија, ТИО) и
Катарина Симић, која је из биолошке породице прешла у хранитљску, и наставила да ради по ИОП-у
2 предмете српски језик, математика, француски и енглески језик.
На крају трећег класификационог периода школске 2017/18.године Тим је размотрио предлоге
предметних наставника о једном броју ученика седмог разреда који ће од трећег класификационог
периода 2017/18. односно од школске 2018/19.год. наставу похађати по ИОП-у 2. Закључено је да:

- Вељко Славнић 7/1 од почетка априла 2018.године прелази са ИОП-а1 на ИОП 2 и то из
следећих предмета: српски, математика, биологија, физика, хемија.

- Марија Димитријевић 7/3 прелази са ИОП-а 1 на ИОП 2 за предмет математика
- Анђела Ранковић 7/4 наставља да ради по ИОП-у2 предмет математика.
- Катарина Живановић 7/1 остаје да ради све предмете по ИОП-у 2.
- Катарина Симић 7/1 следеће школске годиуне радиће поредовном плану и програму
- Јован Митровић 7/2 остаје да ради по ИОП-у 2 предмете математика и енглески језик
- Милан Црнко 7/3 остаје да ради по ИОП-у 2 предмет математика
- Sippakon Hemgprathan 7/3, прелази на индивидуализацију за све предмете док ће српски и

математику радити по ИОП-у 2
У току маја ове школске године, у хранитељску породицу у Радовању, дошла је ученица трећег
разреда Јована Ранђеловић. Јована ради по ИОП-у 2 српски, математику и свет око нас.

ПОДАЦИ О БРОЈУ УЧЕНИКА ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗРАЂЕН ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ
ПЛАН
РАЗРЕД ИОП-1 ИОП-2 ИОП-3 УКУПНО
I / / / 0
II 2 / 2
III / 1 / 1
IV / 2 / 2
V 1 / / 1
VI 1 / / 1
VII 3 5 / 9
VIII / 4 / 4
Укупно 6 16 / 19

Тим се ове школске године састао 10 пута. Чланови тима за ову годину били су: Славенка
Кркобабић, учитељица; Јован Станковић, наставник математике; Горана Милосављевић, наставница
српског језика; Јасмина Митић, наставница географије; Зорица Панчић Савић, наставница биологије;
Драгана Станојевић, педагог и координатор; Александар Скачков, директор школе; Павловић Наташа
(Златковић Верица), представник родитеља
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И ове школске године, традиционално су одржавани угледни часови у одељењима у којима неки
од ученика раде по посебном, индивидуалном образовном плану (ИОП-у).

Као и увек до сада, ученици који теже прате наставу или имају тешкоће у развоју учествују у
свим школским догађајима и свечаностима (прослава Дечје недеље, школске славе Светог Саве и
Дана школе).

ТИО је у сарадњи са наставницима припремио тестове за ове ученике.
Ученици су сва три дана активно радили на задацима, што се може и потврдити увидом у резултате.
Чланови ТИО-а и одељенске старешине су се састајали редовно са родитељима ученика, како би што
боље осмислили план наставка школовања ученика.

8.2.Извештај Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања

Чланови тима за школску 2017/ 2018. годину:
Љубиша Тимотијевић/ Милица Свилановић, Ивана Стојановић, Марија Јовковић, Љиљана Вукојевић,
Нада Марјановић Дакић, Александра Алексић, Александар Скачков и Милица Милорадовић
Станковић.
Представник Савета родитеља је Сандра Матејић, а представник ђачког парламента је Катарина
Михајловић.

Подтимови:
Матична школа: Љубиша Тимотијевић, Ивана Стојановић, Ирена Обрадовић, Славица Барјактаревић,
Нада Марјанови Дакић, Славица Ранковић
Старо Село I: Љиљана Вукојевић, Јелена Димитријевић, Љубиша Тимотијевић/ Милица Свилановић,
Александра Алексић
Велико Орашје: Марија Јовковић, Наташа Марковић, Нада Марјановић Дакић, Весна Здравковић,
Александра Алексић
Бресје: Првуловић Љиљана, Алексић Александра
Караула: Јовчић Биљана, Алексић Александра
Радовање: Грујић Силвана
Купусина: Маринковић Аца
Старо Село II: Јовановић Елизабета
Крушево: Здравковић Кристина

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања ове школске
године се састајао 12 пута, док су се подтимови у издвојеним одељењима састајали по потреби (у
случајевима насиља између ученика).
У нашој школи ове године Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања је организовао низ активности у циљу спречавања насилног понашања- превенције
насиља. Активности су често осмишљаване и реализоване у сарадњи са Ђачким парламентом.
Акциони план предвиђен на почетку школске године је и остварен.
На почетку школске године, у септембру, свако одељење је са својим одељенским старешином
осмислило/ кориговало постојећа правила понашања за своје одељење. Правила су истакнута на
паноима у учионицама. Учествујући у креирању правила понашања, ученици сами износе своје
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ставове и дају предлоге шта треба, а шта не треба радити у школи. Ученици се у већој мери
придржавају правила која су сами одредили и прихватили.
Тим је у свакој школи поставио на видно место детаљна упутства, процедуре за пријављивање и
интервенцију у случају насиља- у холу школе за ученике и родитеље, у зборници за наставнике. Мере
и поступци интервенције преузети су из Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља,
злостављања и занемаривања у образовно- васпитним установама и из Приручника за примену
посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-
васпитним установама. Са процедуром су одељенске старешине упознале ученике и родитеље.
Усаглашени су и обрасци за евиденцију случајева насиља, предузимања мера и даљег праћења- за
одељењске старешине и на нивоу подтимова.
У циљу спречавања насиља, у свакој школи поставили смо кутију поверења. Ученици у кутију
убацују писма у којима износе своје проблеме, предлоге поступака и мера за спречавање насиља,
повећање безбедности у школи итд. Писма могу бити анонимна, али се ученици могу и потписати,
уколико желе. Тим на крају сваког месеца отвара кутију поверења и предузима даље кораке у вези са
садржајима порука ученика. Примећено је да ученици губе из вида сврху кутије поверења, те уместо
изношења проблема које имају, често убацују „љубавне“ поруке намењене својим друговима/
другарицама или поруке ирелевантне садржине. Током школске године одељењске старешине су
подсећале ученике на праву намену кутије и поново им објасниле какве садржаје треба да износе
овим путем.
Већ неколико година уназад постоје дисциплинске свеске за свако одељење у старијим разредима. За
млађе разреде учитељи су на основу дисциплине у свом одељењу процењивали потребу увођења
дисциплинске свеске и доносили одлуку о томе. Ово је први корак евиденције насиља и
непримереног понашања на часу/ одморима. На тај начин је избегнуто претерано уписивање ученика
у напоменама дневника.
У октобру је традиционално прослављена Дечија недеља, организовањем приредби и маскенбала.
Такође, у Дечијој недељи је приређен и свечани пријем нових ђака- првака. Ученици су учествовали
на Дечјем фестивалу „Волим што сам дете“, 7.10.2017.године у Крњеву.
Поводом обележавања Дана здраве хране, 16. октобра, као и Дана менталног здравља, 10. октобра,
психолог школе је са ученицама седмог разреда одржала предавање на тему поремећаја исхране. Ово
је веома важна и актуелна тема, с обзиром на то да је проблем поремећаја исхране код девојчица све
већи, и то управо у поменутом узрасту. На часовима одељенског старешине било је речи о болестима
зависности и пороцима као што су алкохол, цигарете и дрога. Одељенске старешине су ученицима
указале на штетност конзумирања ових материја, након чега су ученици дискутовали и изнели своје
ставове о овим питањима.
Од ове године започета је интензивнија сарадња школа са полицијом. Планирана су и реализована
предавања са ученицима четвртог и шестог разреда. Теме су биле: безбедност деце у саобраћају,
полиција у служби грађана, насиље као негативна друштвена појава, превенција и заштита деце од
опојних дрога и алкохола, безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа, превенција и
заштита деце од трговине људима, заштита од техничко – технолошких опасности и природних
непогода, заштита од пожара (ватрогасци). Такође, представници МУП-а су одржали предавање за
ученике петог разреда на тему „Безбедност на интернету“.
Током новембра, децембра и јануара, ученици млађих разреда са својим учитељима су један час (час
одељенског старешине) посветили лепом понашању. Часови су организовани у виду радионица са
активним учешћем ученика, али и родитеља. Говорило се о толеранцији, другарству, понашању у
школи, ...
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У школи смо обележили Дан толеранције (16. новембар) израдом паноа лепих порука ученика.
Стручни сарадници општине Велика Плана су 28. новембра у Пожаревачкој гимназији
присуствовали стручном скупу „Заштита деце од насиља кроз међусекторску сарадњу“. Идеја је да се
у нашој општини, по узору на пожаревачку, изради правилник који ће прецизније регулисати кораке
у сарадњи и улоге институција као што су школа, дом здравља, центар за социјални рад и полиција у
случајевима насиља, како у школи, тако и у породици.
Крајем новембра, након дописа Министарства од 13.11.2018. године у вези са насиљем у школама,
Савет родитеља и Школски одбор су, на предлог Наставничог већа и школских тимова, донели
одлуку да се у школи забрани коришћење мобилних телефона за време наставе. Направљени су
ормарићи који се закључавају, где ученици одлажу телефоне пре часова и узимају их након
завршетка наставе.
За ученике седмог и осмог разреда одржана су онлајн предавања (28. и 30. 11.2018. године) на тему
безбедности деце, а у организацији фондације „Тијана Јурић“. Ово је први пут да је на овакав начин
спроведено предавање у нашој школи, па је и ученицима било занимљиво, а све је пропратила и
телевизија „Плана“.
Удружење особа са инвалидитетом „Воља за животом“, у циљу обележавања Дана особа са
инвалидитетом (трећег децембра) организовало је продајну изложбу радова, а 19. јуна отворени су
спортски терени намењени особама са инвалидитетом. Овим догађајима су присуствовали
представници наше школе.
Члан Тима, наставница Ивана Стојановић, присуствовала је 4. децембра „Обуци чланова тима з
анасиље, злостављање и занемаривање за предузимање мера превенције и интервенције у образовно-
васпитним установама“. Информације са обуке пренела је запосленима на посебном састанку. Том
приликом смо се подсетили процедуре са којом смо раније упознали, али смо сазнали и неке новине
и разјаснили дилеме.
Ђачки парламент је са својим ментором, а у сарадњи са Тимом, организовао хуманитарну
новогодишњу продајну изложбу, 26. децембра у дворишту школе. Одзив је био велики, изложбу је
посетило много ученика, родитеља, а угостили смо и ученике и професорку ЕУШ „Вук Караџић“.
Читав догађај је медијски пропраћен од стране локалне телевизије. Сав прикупљен новац је отишао
за лечење наше ученице петог разреда у матичној школи, која је у међувремену завршила са свим
терапијама, сада се осећа добро и поново је са својим другарима. Поносни смо на своје ученике и
њихове родитеље који су показали велику солидарност и племенитост. а свако одељење је са својим
одељенским старешином након маскенбала приредило журку.
И часове грађанског васпитања смо посветили ширењу толеранције и промовисању лепог понашања.
Ученици су одгледали филмове „У земљи играчака“ и „Летећа Ана“ и друге филмове који говоре о
прихватању и уважавању различитости других и пријатељству „без граница“. На часовима се
дискутовало о толеранцији, дискриминацији и предрасудама. Наставнице грађанског васпитања су 31.
маја у градској библиотеци са ученицима учествовали на такмичењу поводом дана Црвеног крста, у
организацији овог удружења. Ученици су стварили запажене резултате, научили нешто ново о
толеранцији и хуманости и понели лепе утиске са овог дружења.
Такође, представници Црвеног крста (средњошколци волонтери) су са ученицима шестог разреда у
Великом Орашју реализовали радионицу на тему вршњачких односа.
Април је месец у коме се обележава Међународни дан здравља и Међународни дан планете Земље.
Зато смо решили да покренемо акцију промоције здравог живота и очувања животне средине.
Наставнице биологије, Божица Красић и Зорица Панчић Савић, са ученицима су организовале
уређење школског дворишта. Ученици су са наставницама очистили двориште од отпадака и садили
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цвеће. Такође, учитељице другог разреда, Верица Милетић и Марија Јоцић, са својим ученицима су
направиле занимљиве, рециклиране униформе у којима су ученици сређивали двориште и садили
цвеће.
У априлу је за ученике петог и шестог разреда у матичној школи организована онлајн представа на
тему безбедног коришћења интернета. У представи су играли популарни млади глумци, Бранкица
Себастјановић, Вучић Перовић и Предраг Васић, па је ученицима било јако занимљиво да гледају
овакву представу.
У циљу повећања компетенција наставника у овој области, у нашој школи је за наставнике и тручне
сараднике организован семинар „Подршка наставницима и ученицима у превенцији насиља“,
21.4.2018. године, у трајању од 8 сати, компетенција К3, приоритетна област П6. Утисци са семинара
су обострано позитивни, учесници су били активни и мотивисани и проценили су да су на семинару
стекли корисна, применљива знања и идеје за своји праксу.
У оквиру обележавања Дана школе (9-13. мај), сада већ традиционално, одржана су спортска
такмичења која промовишу „фер игру“, „Игре без граница“, а одржан је и „Дан замене улога ученика
и наставника“.
Тим, али и ученици и сви запослени, трудили су се да на најбољи начин прихвате новопридошле
ученике и помогну им у адаптацији на нову средину. Одељенске старешине, педагог и психолог,
континуирано у пратили ученике који су током школске године дошли у нашу школу и по потреби са
њима обављали саветодаван рад. Већ смо поменули свечани пријем првака који традиционално
организујемо у Дечјој недељи. Будуће прваке пре почетка тестирања и уписа у вртићу посећују
педагог, психолог и будући учитељи, а они касније са својим васпитачицама обилазе школу и
упознају своје будуће окружење.
Током школске године, психолог школе Милица Милорадовић Станковић држала је радионице
посвећене вршњачком насиљу и ненасилној комуникацији. Сваког месеца одржана је по једна
радионица у различитим одељењима млађих и старијих разреда. Одељења су бирана у договору са
тимом, али и осталим наставницима. Највише се радило са ученицима VI/4 и VII/2 одељења (са
ученицима VII/2 одељења одељески старешина и психолог су заједно радиле једном недељно током
јануара и фебруара). Стручна служба је након првог класификационог периода анкетирала ученике
петог разреда, како би стекла увид у прилагођеност ученика и евентуалне проблеме који постоје.
Осмишљаван је и низ активности у сарадњи са одељенским старешинама. Педагог школе, Драгана
Станојевић, је и са ученицима петог разреда одржала радионице о техникама учења, у циљу бољег
прилагођавања.
Током планирања свих поменутих активности, ученици су показивали велико интересовање,
износили мноштво занимљивих идеја и предлога, ангажовали се приликом реализовања. То и јесте
био наш циљ- најважнији смисао свих ових активности је да се ученици активно укључе у њихово
остварење, те тако на прави начин схвате поруке које оне носе.

8.3.Извештај Тима за обележавање културних активности школе

Тим за обележавање културних активности школе чине наставнице српског и страних језика,
наставнице музичке и ликовне културе, наставници физичког васпитања, учитељи и координатор
Ђачког парламента. У нашој школи је током протекле школске године одржано низ традиционалних
културних догађаја. Сваке године се трудимо да обогатимо културна дешавања новим активностима.



56

Већина активности планираних овогодишњим акционим планом Тима је реализована. Након
конституисања тима започете су активности и припреме за почетак нове школске године са
традиционалниом приредбама у част пријема нових ђака првака. Обележен је и Дан језика са
интересантним радионицама наставница француског и енглеског језика и ученицима наше школе.
Октобар је обележен активностима у оквиру обележавања Дечије недеље (маскенбала, различитих
радионица). Након пројекта Министарства просвете у вези са оживљавањем рада школских
библиотека и у нашој школи је интензивиран посао око сређивања просторија и књижног фонда
школских библиотека у све три објекта у којима се изводи настава од 5. до 8. разреда Изузетна и
континуирана сарадња са библиотеком „Радоје Домановић“ из Велике Плане оставарена је и ове
школске године, реализована је већ традиционална активност „Читалачка значка“, манифестација
којој је ове године присуствовала позната књижевница Владислава Војводић. Традиционално
организовање посете Сајму књига ни ове школске године није изостало. Ове године Сајам књига
нису посетили ученици, него наставници наше школе. У школи је обележен и Међународни дан
толеранције симпатичном акцијама и константним активностима Тима за заштиту ученика од насиља.
У децембру је наша школа, сада већ традиционално, посетила Фестивал науке у Београду. Наставник
техничког образовања и ученици наше школе посетили су и Сајам науке и технике који је
организован у Средњој школи „Гоша” у Смедеревској Паланци. Почетак другог полугодишта
обележен је прославом Светог Саве и организованим пригодним приредбама у свим школама. Школу
у Старом Селу је у фебруару месецу, уз представљање своје нове књиге „Ко смо ми Лука“, посетила
књижевница Љиљана Дугалић. Ученици наше школе су и ове школске године учествовали на
неколико ликовних и литерарним конкурсима и на истим остварили значајне резултате и награде.
Сарадња са Црвеним крстом у оквиру различитих акција и манифестација није изостала ни ове
школске године. Незаобилазан је заједнички труд и рад ученика и наставника у организовању ,
учествовању и постигнутим резултатима на свим школским, општинским, окружним и на крају
републичким такмичењима. Ученици старијих разреда су у све три школске јединице организовали
Продајне изложбе ученичких радова. Спортских такмичења је у току ове школске године било у
неколико наврата, нарочито је занимљива спортска недеља „Игре без граница“ у оквиру прославе
Дана школе. Ове школске године смо штампали десети број часописа „Наша реч“ уз сарадњу велике
екипе наставника и ученика наше школе. Планиране активности у оквиру Дана школе реализоване су.
Централна приредба одржана је у просторијама матичне школе. Ученичке екскурзије ове школске
године успешно су изведене. Ученици седмог и осмог разреда ишли су на екскурзију крајем
септембра, док су ученици од 1. до 6. разреда ишли на екскурзију почетком јуна. Ученици осмог
разреда прославили су малу матуру у ресторану „Alle stella” у Великој Плани. За организацију
матурске вечери били су задужени чланови Савета родитеља. Завршна изложба ликовних радова
ученика наше школе отворена је 14. 6. 2018. године у Галерији Дома културе Старо Село.
Протекла школска година била је заиста богата активностима у којима су учествовали велики број и
наставника и ученика. Можемо закључити да је овај велики школски тим ове године одлично
функционисао.

8.4. Школски тим за професионалну оријентацију

Добар избор занимања је важан за сваку поједину особу, за њено задовољство собом и за доживљај
да је властити живот испуњем смислом.

Циљ професионалне оријентације у основној школи јесте развијање спремности ученика да
стиче знања и искуства о себи и свету рада, да доноси реалне одлуке у погледу свог даљег
образовања и опредељивања, свестан шта оне значе.
Пројекат „Професионална оријентација“ осмишљен је у ту сврху и у нашој школи је реализован,

поред рада на часовима одељенског старешине, и кроз радионице са ученицима 7. и 8. разреда.
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Овај пројекат је у ОШ „Карађорђе“ заживео током школске 2011/2012. године. Тим за
професионалну оријентацију, који чине одељењске старешине осмог разреда и стручни сарадници,
наставио је са реализацијом радионица и након што је пројекат завршен.

Рад са ученицима је базиран на петофазном моделу структуре тока процеса избора занимања.
Прва фаза у избору занимања јесте самоспознаја. Односи се на препознавање сопствених капацитета,
спремности на постигнућа и склоности. У следећој фази- информације о занимањима, акценат је
стављен на расположиве и нове информације које треба развити о занимањима, припремити на
структурисан начин, тако да се омогући информисано одлучивање о избору занимања. Трећа фаза
могућности школовањадаје неопходне информације о различитим школским смеровима и каријера
која води до остварења жељеног занимања. Наредна фаза јесу сусрети са светом занимања: путем
постављања питања представницима занимања, стручне праксе у предузећима („испробавање“) и
испитивања у предузећима, жељено занимање се подвргава тесту реалности. Коначно, последња фаза
и крајњи исход процеса избора занимања јесте одлука о избору занимања.
Ове школске године је направљена селекција радионица које су се према процени наставника,
стручних сарадника и ученика показале као најзанимљивије и најкорисније. Неке су убачене у план
рада одељењског старешине, а остале су реализовали стручни сарадници са ученицима осмог разреда
једном месечно, а са ученицима седмог разреда једном до два пута у сваком класификационом
периоду.
Учешће у радионицама помаже ученицима:
 да открију, истраже и преиспитају сопствене жеље, интересовања и склоности;
 да уоче таленте и способности;
 да се упознају са профилима захтева за стручне послове и школовање;
 да у складу са сопственим интересовањем стекну детаљније увиде у одабране могућности

школовања и занимања;
 да препознају актуелне форме, као и променљивост рада и занимања;
 да се упознају са светом рада и занимања са културних, економских, социјалних и еколошких

становишта;
 да препознају утицаје нових технологија на различите области струке и живота;
 да размисле о димензијама здравља као фактору у раду и струци;
 да помоћу реалних сусрета стекну увиде у свет рада и занимања;
 да буду у стању да окарактеришу разноврсне могућности школовања са њиховим специфичним

захтевима и завршним квалификацијама;
 да буду у стању да изграде личну стратегију за споствено планирање каријере и живота;
 да буду у стању да упореде профил личности са профилом захтева за пут школовања и

каријере и да га провере у погледу одлуке.

У току ове школске године у радионичарски рад активно су укључени ученици осмих разреда, док
се са ученицима седмих разреда ради периодично.

У одељењима 7. разреда стручни сарадници реализовали су по пет радионица у сваком одељењу.
Са ученицима 8. разреда радило се активно сваког месеца у сарадњи са одељенским старешинама 8.
разреда.

Приликом реализације радионица у свим одељењима ученици су углавном редовно долазили и
били активни на самим радионицама. Сматрају да су радионице јако занимљиве и корисне када је реч
о избору будућег занимања.

За ученике осмих разреда организовани су реални сусрети тј. обилазак средњих стручних
школа у нашој општини (ТШ „Никола Тесла“- посета фирми „Промек“) како би се ученици упознали
са образовним профилима школа. Након посете, ученици су оценили да су им информације до којих
су дошли у средњој школи помогле да се ближе упознају са захтевима занимања и лакше донесу
одлуку о одабиру средње школе. Наставници свих средњих школа из нашег града, али и околних
места (Смедеревска Паланка, Рача, Свилајнац, Јагодина) у циљу промоције неколико пута су обишли
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наше осмаке, и упознали их са оним што школе нуде. Осим плањанских средњих школа,
презентације својих школа нашим осмацима одржале су и Пољопривредно- ветеринарска школа из
Свилајнца, Средња школа „Жикица Дамњановић“ и Средња машинско- електротехничка школа
„Гоша“ из Смедеревске Паланке, Средња школа „Ђура Јакшић“ из Раче, Приватна медицинска школа
„Милутин Миланковић“ из Јагодине.

Направљен је и план професионалне оријентације за ученике који су пратили наставу и полагали
завршни испит по ИОП-у. Са њима и њиховим родитељима су, осим редовних активности, Школски
тим за професионалну оријентацију и Тим за додатну подршку радили и додатно у циљу адекватног
избора средње школе и информисања око процедуре полагања испита и уписа.

Ове године су сви ученици осмог разреда уписали жељене средње школе у првом уписном кругу.
Већина ученика је уписала школу коју је навела као прву жељу, а готово сви су ушисали једну од
прве три жељене школе.

9.Извештај о стручном усавршавању

Програм стручног усавршавања саставни је део задужења наставника у оквиру решења о
задужењима које на почетку сваке школске године добију сви запослени у настави.

Стручно усавршавање наставника се одвијало у току године кроз следеће облике:
1.Стручна предавања на седницама Наставничког већа од стране директора школе, помоћника
директора школе, школског педагога, психолога и наставника задужених испред својих Стручних
већа
2.Рад Стручних већа у школи
3.Рад Стручних већа на нивоу општине и округа
4.Стручно усавршавање – присуствовање семинарима и саветовањима организованим од стране
Министарства просвете науке и технолошког развоја.
5.Угледни часови
Посебна средства за стручно усавршавање наставника у оквиру својих могућности обезвеђивала је

Општина Велика Плана.
Стручно усавршавање и примена иновација одвијали су се према смерницама достављеним

од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја– Школске управе у Пожаревцу.
На основу Плана стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2017/2018. годину, у
ОШ “Карађорђе“ реализоване су следеће активности (стручно усавршавање у оквиру установе и ван
установе)1:

Организована су два семинара у школи за запослене:

 „Подршка наставницима и ученицима у превенцији насиља“- К3, П6, 21.4.2018. године

1. Милица Милорадовић Станковић
2. Драгана Станојевић
3. Ивана Стојановић
4. Марија Јовковић
5. Нада Марјановић Дакић
6. Наташа Марковић
7. Јелена Димитријевић

1 У сате стручног усавршавања улазе и активности дежурства и прегледања тестова на завршном
испиту.
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8. Горана Милосављевић
9. Нада Ристовић
10. Јасмина Митић
11. Зорица Панчић Савић
12. Светлана Мирчић
13. Мирјана Стојадиновић
14. Јован Станковић
15. Весна Алексић
16. Верица Милетић
17. Славица Ранковић
18. Славенка Кркобабић
19. Весна Здравковић
20. Млађена Момчиловић
21. Слађана Ивановић
22. Славица Шулкић
23. Љиљана Вукојевић
24. Славица Сребрић
25. Милица Сребрић
26. Драгана Михајловић
27. Љиљана Првуловић
28. Наташа Михаиловић
29. Елизабета Јовановић
30. Силвана Грујић

 Тематски дан – наставник практичар и истраживач- К2, П1, 9.6. 2018.

1. Милица Милорадовић Станковић
2. Драгана Станојевић
3. Александра Алексић
4. Јован Станковић
5. Мирјана Стојадиновић
6. Ненад Миленовић
7. Снежана Гроздановић
8. Драгана Марисављевић Станојловић
9. Ана Живковић
10. Марија Миловановић
11. Весна Ракобрадовић Милошевић
12. Аца Маринковић
13. Биљана Јовчић
14. Љиљана Вељковић
15. Весна Здравковић
16. Љиљана Вукојевић
17. Силвана Грујић
18. Наташа Михаиловић
19. Љиљана Првуловић
20. Славица Ранковић

Седморо наставника наше школе учествовало је у пројекту „2000 дигиталних учионица“. Обука је
одржана у OШ “Карађорђе“, 21. и 22. августа 2018. (број сати: 19,5). Обуку су прошли: Млађена
Момчиловић, Љиљана Првуловић, Кристина Здравковић, Мирјана Стојадиновић, Горана
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Милосављевић, Гордана Радовановић, Ненад Миленовић. Ови наставници ће бити у обавези да током
наредне школске године одрже по један угледни час, како би презентовали знања и искуства стечена
на обуци.

Реализовано је три угледна часа:
- „Запремина правилне шестостране пирамиде“ у одељењу VIII/2 (15.1.2018. године); математика,
наставник Јован Станковић
- „ Воскар“ у одељењу III/1 (17.4.2018. године) ; народна традиција, учитељица Славица Ранковић
- „Смедеревска тврђава“у одељењу VI/4 (12.6.2018.); корелација српски језик и историја, наставнице
Марија Јовковић и Нада Марјановић Дакић

Стручно веће наставника разредне наставе:

Верица Милетић:
.“Подршка наставницима и ученицима у превенцији насиља“(21.04.2018.),ОШ
“КАРАЂОРЂЕ“,Велика Плана, компетенција:К3, приоритет:6, часова:8

Љиљана Првуловић:
- Презентација уџбеника „Фреска“, Смедерево, 13.4.2018., 2 сата
- Подршка наставницима и ученицима у превенцији насиља, Велика Плана, 21.4.2018., 8 сати
- Вебинар „Обука за коришћење дигиталних уџбеника“, 24.4.2018., 1 сат
- Промоција Е-уџбеника у разредној настави и других наставних средстава, Бигз, Велика Плана,
4.5.2018., 2 сата
- Вебинар “У сусрет Пројектној настави“, 11.5.2018., 1 сат
- Пројектна настава у ИКТ окружењу (семинар и заједнички пројекат), Пожаревац, 12. и 13.5.2018. 24
сата
-Тематски дан – наставник практичар и истраживач, Велка Плана, 9.6.2018., 8 сати
- Завршни испит- дежурство, Велика Плана, 18. 19. 20.06.2018., 24. Сата
- Пројекат „2 000 дигитаних учионица“, Велика Плана, 21. и 22.08.2018., 19,5 сати

Весна Ракобрадовић Милошевић:
- Анализа примене у настави уџбеника за основну школу, Завод за уџбенике, 30.4.2018, 3 сата
- Тематски дан- наставник практичар и истраживач, 9.6.2018., Велика Плана, 8 бодова

Млађена Момчиловић:
-Представљање нових уџбеника за први разред и примена истих од шк. 2018/19. (Фреска) Смедерево,
13. 4. 2018. број сати: 2
-Подршка наставницима и ученицима у превенцији насиља OШ “Карађорђе“ Велика Плана,21. 4.
2018. број сати: 8
-Представљање нових уџбеника за први разред и примена истих од шк. 2018/19. (Нови логос)

Смедерево, 22. 4. 2018. број сати: 2
-Представљање нових уџбеника за први разред и примена истих од шк. 2018/19. (Клет) Смедерево,
22. 4. 2018. број сати: 2
-Вебинар под називом „Обука за коришћење дигиталних уџбеника“ 24. април 2018., број сати: 1
-Промоција Е-уџбеника разредне наставе и других наставних средстава (БИГЗ)

Смедеревска Паланка 25. 4. 2018. број сати: 2
-Промоција Е- уџбеника разредне наставе и других наставних средстава (БИГЗ)

OШ “Карађорђе“ Велика Плана, 04. 5. 2018. број сати: 2
-Вебинар под називом „У сусрет пројектној настави”

11. маја 2018. број сати:1
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-Пројектна настава ИКТ Пожаревац 12. И 13. мај 2018. број сати: 24
-Пројекат „2000 дигиталних учионица“ OШ “Карађорђе“ Велика Плана, 21. и 22. август 2018. број
сати: 19,5

Љиљана Вукојевић:
1. Трибина „Играње улога у функцији развијања знања и животних вештина деце/ученика“ (1 бод)
УВЕРЕЊЕ 02. 11. 2017.
2. ПОТВРДА о присуству и учешћу у дискусији и анализи на угледном часу „Воскар“ (2 бода) 17.
4. 2018.
3. Обука стручног усавршавања „Подршка наставницима и ученицима у превенцији насиља“ (8
бодова) УВЕРЕЊЕ 09.4.2018.
4. ПОТВРДА о присууству на Београдском фестивалу писаца за децу „Витезово пролеће“ (4 сата)
20.4.2018.
5. ПОТВРДА О УЧЕШЋУ на 14. фестивалу дечијег филмског, драмског, литерарног и ликовног
стваралаштва „Креативна чаролија“ Бања Врујици
25. 5 2018.
6. Тематски дан – наставник практичар и истраживач (8 сати) УВЕРЕЊЕ
9. 6. 2018.
7. 32. Сабор учитеља Србије “Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних
искустава“ (2 бода)
16. и 17. 6. 2018.

Биљана Јовчић:
Семинар: Тематски дан наставник, практичар и истраживач од 8 бодова

Љиљана Вељковић:
Тематски дан наставник, практичар и истраживач од 8 бодова, 9.6.2018.

Славенка Кркобабић:
- „Подршка наставницима и ученицима у превенцији насиља“, 21.4.2018., К3, П6, 8 бодова

Весна Здравковић:
-Семинар: Подршка наставницима и ученицима у превенцији насиља од 8 бодова
-Семинар: Тематски дан наставник, практичар и истраживач од 8 бодова
-Присуствовала сам представљењу нових уџбеника за први разред Клету, за Нови Логос и Бигзу
22.04.2018. и 25.04.2018. одељенски
старешина Весна Здравковић

Стручно веће наставника српског језика:

Мирјана Стојадиновић
-„Интердисциплинарно тумачење књижевног дела у настави српског језика и књижевности у
основној и средњој школи“,4.11.2017., К2, П3, 8 сати
-„Ка савременој настави српског језика и књижевности II“, 23.12.2017., 8 сати
- „Подршка наставницима и ученицима у превенцији насиља“, 21.4.2018., К3, П6, 8 бодова
-„ Тематски дан – наставник практичар и истраживач“, 9.6.2018., К2, П1, 8 бодова
- 18. 6. 2018. прегледач тестова за завршни испит за ученике осмог разреда носи 12 бодова

Горана Милосављевић:
1. Семинар који је организовало Друштво за српски језик и књижевност Србије у Регионалном

центру за професионални развој запослених у образовању, Смедерево
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„ Ка савременој настави српског језика и књижевности II“, био је 23. 12. 2017. Носи 8 бодова
2. Семинар у организацији Удружења „Имам идеју“, Краљево, под називом „Подршка

наставницима и ученицима у превенцији насиља“, био је 21. 4. 2018.
Носи 8 бодова

3. Члан Комисије за прегледање тестова на Општинском такмичењу основних школа из српског
језика и језичке културе носи 2 бода,

4. Члан комисије за преглед тестова на Општинском такмичењу основних школа из књижевности
(Књижевна олимпијада), носи 2 бода

5. Члан ревизионе комисије за прегледање тестова Окружног такмичења из књижевности
( Књижевна олимпијада) носи 2 бода, 15.4. 2018.

6. 18. 6. 2018. прегледач тестова за завршни испит за ученике осмог разреда носи 12 бодова

Ивана Стојановић:
-Подршка наставницима и ученицима у превенцији насиља
30. 4. 2018. Смедерево 8 сати
-Комисија за прегледање тестова 2 бода
18. 3. 2018. Велика Плана
-Похађана презентација – „Клет” 22. 4. 2018. Смедерево
-Похађана презентација – „Нови логос” 22. 4. 2018. Смедерево
-Ка савременој настави српског језика и књижевности II 8 сати
23. 12. 2017. Смедерево
-Прегледање тестова из српског језика (пријемни), 18. 6. 2018. Велика Плана
-Обука за 5. разред (нисам добила потврду), 23. и 24. 8. 2018.

Марија Јовковић:
- „Подршка наставницима и ученицима у превенцији насиља“, 21.4.2018., К3, П6, 8 бодова
-Прегледање тестова из српског језика (пријемни), 18. 6. 2018. Велика Плана
-Обука за 5. разред, 23. и 24. 8. 2018.

Стручно веће наставника енглеског језика:

Чланови већа су и ове године учествовали на семинарима и стручним усавршавањима. Издвајамао
семинаре коме су присуствовали сви чаланови нашег већа:

 Подршка наставницима и ученицима у превенцији насиља у ОШ“Карађорђе“ у Великој Плани
 Тематски дан - У ОШ „Карађорђе“ у Великој Плани
 Настава оријентисана на исходе и пројектна настава – у Пожаревцу (ОШ“Краљ Аександар“)

Стручно веће наставника француског језика:
Марија Миловановић:
-„ Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања“ (каталошки број 347),К1, П4, 8
бодова
-„ Тематски дан – наставник практичар и истраживач“ (каталошки број 453), К2, П1, 8 бодова
- Присуство и учешће у анализи примене уџбеника у настави за основну школу- Завод за уџбенике, 3
сата
- Презентација Mozabook-a и примена интерактивне табле, Академија Филиповић доо, Јагодина, 2
сата

Стручно веће наставника математике:
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Миодраг Милосављевић:
19. 06. 2018. прегледач тестова за завршни испит за ученике осмог разреда, носи 12 бодова
Обука за пети разред

Маја Павловић:
Обука за пети разред

Јован Станковић:
- „Подршка наставницима и ученицима у превенцији насиља“, 21.4.2018., К3, П6, 8 бодова
-„ Тематски дан – наставник практичар и истраживач“, 9.6.2018., К2, П1, 8 бодова
19. 06. 2018. прегледач тестова за завршни испит за ученике осмог разреда, носи 12 бодова

Стручно веће наставника физике и хемије:

Нада Ристовић:
-21.04.2018.г. Подршка наставницима и ученицима у превенцији насиња организатор Удружење,, Имам
идеју'', Краљево.-8 сати
-09.062018.г.Тематски дан ,оганизатор КЛЕТТ друштво за развој образовања,Београд-8 сати

Ана Живковић:
1. Интернет као средство савремене наставе и учења применом блога и Фејсбука у настави

Каталошки број 387
24.02.2018. год
Трајање 8 сати
Компетенција К2
Приоритентна област 3
Број бодова 8

2. Тематски дан - наставник пректичар и истраживач
Каталошки број 453
09.06.2018. год
Трајање 8 сати
Компетенција К2
Приоритентна област I
Број бодова 8

Снежана Шкорић:
-Дечји фестивал „Волим што сам дете“ у Крњеву, 5 бодова
-„ИОП- Како их правити и примењивати у пракси“, К3, 8 бодова
-„Тематски дан- наставник практичар и истраживач“, К2, 8 бодова
-Четврти школски фестивал науке у ОШ „ Други шумадијски одред“ у Марковцу, 3 бода
-Састанци Стручних већа
-Припрема и реализација угледног часа
-Припрема и реализација угледног часа
-Припрема и реализација угледног часа
-Тематско планирање наставе
-Организација манифестације које афирмишу рад школе „Дечја недеља“
-Приказ мултимедијалних садржаја
-Школски часопис
-Фестивал науке МЕШ „Гоша“
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Стручно веће наставника географије:

Јасмина Митић:
- „Подршка наставницима и ученицима у превенцији насиља“, 21.4.2018., К3, П6, 8 бодова

Светлана Мирчић:
- „Подршка наставницима и ученицима у превенцији насиља“, 21.4.2018., К3, П6, 8 бодова

Стручно веће наставника историје:

Нада Марјановић Дакић
-Организација и реализација излета до Београда за одличне ученике- посета Белог и Краљевског
двора, Патријаршије и Конака кнеза Милоша.
-Учешће на едукативно- искуственој радионици у оквиру пројекта „Превеница конфликтних
ситуација“ у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању. Стручно
усавршавање носи 2 бода.
-Сарадња са извиђачким одредом Велике Плане- учешће у организацији и реализацији излета
поводом обележавања Међународног дана примирја у првом светском рату, излета у оквиру конкурса
„Заштитимо планету“ и излета у циљу обележавања Међународног дана Јота- Јоти.
- „Подршка наставницима и ученицима у превенцији насиља“, 21.4.2018., К3, П6, 8 бодова

Стручно веће наставника биологије:

Зорица Панчић Савић:
- „Подршка наставницима и ученицима у превенцији насиља“, 21.4.2018., К3, П6, 8 бодова

Божица Красић:
Обука за пети разред

Стручно веће наставника техничког и информатичког образовања:

Ненад Миленовић:
-Обука запослених у образовању за примену нових програмских садржаја из предмета техника и
технологија, К1,К2, К3, К4, П1, П2, 8 сати
- Тематски дан – наставник практичар и истраживач (каталошки број 453), К2, П1, 8 сати
-Присуство и учешће у анализи уџбеника у настави за V разред ТиТ и информатика, 2 сата БИГЗ
-Обука “Кодиграње” у оквиру програма “Битка за знање”, 3 сата, Фондација “Фонд Б92”
- Дежурни наставник на Републичком такмичењу из ТиО, 3 сата, Друштво педагога техничке културе
Србије

Стручно веће наставника музичке културе:

Јелена Миљевић
- Учешће на Дечјем фестивалу „ Волим што сам дете“ у Крњеву. Број сати се одређује на основу
интерног правилника о стручном усавршавању установе у којој је наставник запослен
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Стручно веће наставника ликовне културе:

Снежана Гроздановић:
https://www.facebook.com/restart.artlessons

Стручни сарадници:

Педагог:
- Састанак Актива стручних сарадника општине Велика Плана, ТШ „Никола Тесла“ Велика Плана,
06.03.2018. године
- Састанак Актива стручних сарадника општине Велика Плана, Гимназија Велика Плана
17.04.2018.год.
- Семинар „Подршка наставницима и ученицима у превенцији насиља“, 21.4.2018. године у ОШ
„Карађорђе“ у Великој Плани у трајању од 8 сати, компетенција К3, приоритетна област П6
-Присуство стручном састанку Друштва педагога са представницима Школе „11. мај“ у Јагодини,
17.5.2018. (два бода)
- Семинар „Тематски дан- наставник практичар и истраживач“, 09.6.2018. године у ОШ
„Карађорђе“ у Великој Плани у трајању од 8 сати, компетенција К2, приоритетна област П1

Психолог:
-Семинар „Умеће комуникације- како да говоримо и да би ученици желели да нас чују и да
разговарају са нама“, 8-10.09.2017. године у Београду (П4, К4, 20 бодова)
- Састанак Актива стручних сарадника општине Велика Плана, ОШ „Академик Радомир
Лукић“ Милошевац, 11.10.2017. године
- Састанак Актива стручних сарадника општине Велика Плана, ОШ „Карађорђе“ Велика Плана,
07.11.2017. године
-Учешће на едукативно- искуственој радионици у оквиру пројекта „Превеница конфликтних
ситуација“ у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању- 29.11.2017.
године. Стручно усавршавање на скупу носи носи 2 бода.
- Састанак Актива стручних сарадника општине Велика Плана, ОШ „Надежда Петровић“ Велика
Плана, 05.12.2017. године
- Присуство угледном часу и учешће у анализи- „ Запремина правилне шестостране пирамиде“ у
одељењу VIII/2 (15.1.2018. године) ; математика, наставник Јован Станковић
- Састанак Актива стручних сарадника општине Велика Плана, ТШ „Никола Тесла“ Велика Плана,
06.03.2018. године
- Састанак Актива стручних сарадника општине Велика Плана, Гимназија Велика Плана
17.04.2018.год
- Присуство угледном часу и учешће у анализи- „ Воскар“ у одељењу III/1 (17.4.2018. године) ;
народна традиција, учитељица Славица Ранковић
-Семинар „Подршка наставницима и ученицима у превенцији насиља“, 21.4.2018. године у ОШ
„Карађорђе“ у Великој Плани (П6, К3, 8 бодова)
-Присуство стручном састанку Друштва педагога са представницима Школе „11. мај“ у Јагодини,
17.5.2018. (два бода)
- Семинар „Тематски дан- наставник практичар и истраживач“, 09.6.2018. године у ОШ
„Карађорђе“ у Великој Плани (П1, К2, 8 бодова)
-Едукација из О.Л.И. интегративног психодинамског метода- психолошко саветовање (уводни ниво,
базични ниво- у току, модул способност за љубав)
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10. Програм сарадње са друштвеном средином

10.1 Облици сарадње са родитељима

Међусобна сарадња родитеља и наставника ради бољег упознавања ученика и једноставнијег
васпитног деловања састојала се у међусобном информисању о психофизичком и социјалном
напредовању ученика, о резултатима њиховог рада и понашања, о условима живота у породици и
сл., а ради побољшања општих резултата васпитно образовног рада са ученицима.

Сарадња са родитељима се одвијала на следећи начин: путем родитељских одељенских
састанака, даном ''отворених врата'', кроз рад Савета родитеља школе, учешћем родитеља на
радионицама, трибинама, хуманитарним акијама, путем састанака са групом родитеља, кроз
индивидуалне контакте и разговоре.

У протеклој школској години, као што је и планирано на родитељским састанцима, није се
дискутовало само о успеху ученика, већ су организовани разговори, анкетирања о појединим
проблемима у развоју и понашању деце за које су подједнако заинтересовани породица и школа, а
која доминирају у одељењу и тражена су најбоља решења за такве проблеме. Реализатори овог
програма биле су одељенске старешине у свом одељењу, а осим њих разговор са родитељима о
појединим темама водили су и директор школе, помоћник директора школе, педагог и психолог.

Учешће родитеља у реализцији задатака школе остваривано је преко Савета родитеља одељења,
разреда и школе, а према потреби и организовањем повремених комисија, затим ангажовањем
родитеља у раду секција, спортског друштва и у реализацији Програма професионалне оријентације
ученика.

Од ове школске године, одељењске старешине су интензивирале индивидуалне разговоре са
родитељима. Циљ је био да са сваким родитељем одрже бар један индивидуални разговор. У млађим
разредима је овај план већином и остварен, док је у старијим разредима број остварених посета у
свим одељењима преко 50%. Очекујемо да ће наредне године тај број бити још и већи.
Још један предлог Стручног актива за самовредновање и развојно планирање ове школске године је
да у сваком одељењу на по једном часу одељењског старешине, у циљу професионалне оријентације
ученика, један родитељ гостује и представи своје занимање. Нека одељења су са својим учитељима и
одлазила у посету родитељима на њиховим радним местима где су се на лицу места упознали са
занимањима.

10.2 Сарадња са организацијама и институцијама у окружењу школе
( културне, здравствене, социјалне, привредне, управне и др.)

Овај облик рада се огледао у томе што су представници друштвене средине били укључени
у рад школе, путем одлучивања, на органима школе (Школски одбор, Савет родитеља и др.), а и
наставно особље школе се укључивало у рад разних друштвених, културних и спортских
организација, на нивоу места и шире.

Школа је користитла услове које пружа друштвена заједница и средина, сарадња је остварена
са: општином Велика Плана, Месном заједницом, Спортским друштвом, КУД-ом, Дечјим вртићем,
Здравственим центром у Великој Плани, Центром за социјални рад у Великој Плани, Црвеним
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крстом у Великој Плани, Удружењем особа са инвалидитетом „Воља за животом“ Велика Плана,
Полицијском станицом у Великој Плани, Библиотеком у Великој Плани, Невладиним организацијама
у Великој Плани и шире, Министарством просвете и науке у Пожаревцу, Регинолним центром за
професионални развој запослених у образовању у Смедереву, Основним и средњим школама на
територији општине и шире и др.

11.Програм школског маркетинга

Школски маркетинг се у протеклој школској 2017/2018. години реализовао као:

11.1.Интерни маркетинг

Активност Време Извршиоци

Прослава Дана просветних радника 8. новембар Сви наставници

Прослава Дана Светог Саве 27. јануар
Наставници верске

наставе, српског језика,
музичке културе

Прослава Дана жена 8. март учитељи
Прослава Дана школе 14. мај Сви запослени

Школске новине за Дан школе учитељи и предметни
наставници

Изложба ликовних ђачких радова током године наставници ликовне
културе

11.2.Екстерни маркетинг

Активност Време Извршиоци
Извештавање Министарства просвете о

резултатима рада школе током године директор

Учешће на такмичењима из свих наставних
области током године предметни

наставници,ученици
Учешће у културним манифестацијама у

насељу током године сви наставници, ученици

Сарадња са родитељима током године
директор, разредне
старешине, педагог,

психолог

Ажурирање сајта школе током године чланови новинарске
секције

11.3.Праћење остваривања и евалуација Годишњег плана рада школе

За праћење реализације програмских задатака наставника и ученика у школи се водила
стандардна и Законом одређена педагошка документација:
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Дневник васпитно-образовног рада
Дневник осталих облика образовно- васпитног рада у основној школи
Матична књига
Прописана евиденција о полагању испита-записник о поправним и разредним испитима и о издатим
сведочанствима
Припрема наставника за рад
Евиденција о стручном усавршавању наставника и стручних сарадника
Евиденција о раду Наставничког већа
Евиденција о раду Одељенских већа
Евиденција о раду слободних активности
Евиденција о дежурству у школи
Евиденција о раду Стручних већа и актива у школи
Евиденција о раду Тимова у школи
Евиденција о раду Школског одбора и Савета родитеља школе
Евиденција о посети часовима
Тестови знања (стандардизовани и они које су израдили наставници)
Евиденција о раду одељенских заједница и одељенских старешина
Дневник рада педагога
Дневник рада психолога
Годишњи и оперативни планови рада наставника и стручних сарадника
На основу наведене педагошке документације врши се анализа реализације Годишњег плана рада
школе.
Врсте активности:
Анализа реализације редовне, допунске, додатне наставе и слободних активности увидом у
документацију
Анализа реализације рада Одељенских већа, Стручних већа и актива, Тимова и ученичких
организација на основу евиденције о раду
Анализа реализације васпитних задатака на основу спроведених анкета и упитника
Анализа стручног усавршавања наставника, коришћење стручне литературе и увођење иновација
Анализа реализације наставних програма увидом у документацију и посетом часова
Анализа сарадње са родитељима увидом у документацију
Анализа реализације екскурзија и излета на основу писаних извештаја реализатора
Анализа рада одељенских заједница
Ове анализе врши директор, помоћник директора, педагог и психолог школе у сарадњи са
наставницима.
Овај Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе ОШ “Карађорђе“ у школској 2017/2018.
години проистекао је из Годишњег плана рада ОШ “Карађорђе“ за ту школску годину, а који је
донео Орган управљања у складу са наставним планом и програмом прописаним од стране
Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Наставни план и програм садржи обавезне и изборне наставне предмете као и ваннаставне
активности које је донео Орган управљања у складу са Законом о основном образовању и васпитању.
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Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе усвојен на седници Школског одбора
дана 14.9.2017. године
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У Великој Плани
________________________

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА
Александар Скачков Ненад Миленовић

________________________________
________________________
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