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1. УВОДНИ ДЕО 

 

Рад у основној школи одвијао се према Закону о основној школи, Правилнику о наставном плану и 

програму и Годишњем плану рада школе. Основна школа „Миле Дубљевић” поред централне школе у 

Лајковцу има и 10 физички издвојених одељења. Од тога су ИО Боговађа и ИО Бајевац потпуне 

осморазредне школе. Поред тога, издвојена одељења налазе се и у Селу Лајковцу, Ћелијама, 

Ратковцу, Марковој Цркви, Пепељевцу, Непричави, Врачевићу, и то су четвороразредне школе са 

комбинованим одељењима, осим издвојеног одељења у Доњем Лајковцу, које је неподељена школа.  

 

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 

 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРОФИЛ ШКОЛЕ 

 

Пун назив школе 

 

ОШ „Миле Дубљевић” 

Адреса Светог Саве број 3 

14224 Лајковац 

Директор школе  

 

проф. Биљана Жујовић 

Телефони 014/3431–300 

014/3431–336 

Web-site 

 

www. oslajkovac. edu. rs 

E-mail  oslajkovаc@ptt. rs 

oslajkovac@veze. net 

Дан школе 

 

25. мај 

Број ученика у матичној школи 653 

 

 

Издвојена одељења 10 

 

Број ученика у издвојеним одељењима 227 

 

Укупан број ученика у школи 880 

 

Број запослених 118 

 

Језици који се уче у школи енглески језик, немачки језик и руски 

језик 

 

Број смена у школии начин измене 

смена 

Настава се одвија у две смене у 

централној школи, наизменично по 

седам дана. У издвојеним одељењима 

настава се одвија у првој смени.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:oslajkovаc@ptt.rs
mailto:oslajkovac@veze.net
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3. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА 

 

 
 

Полазне основе рада школе за школску 2018/2019. годину засноване су на циљевима и задацима 

васпитања који произилазе из следећих докумената: 

 Закона о основама система образовања и васпитања Републике Србије, и измена и допуна 

Закона о основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС” – бр. 88/2017); 

 Правилника о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и 

васпитања и наставном програму за први, други, трећи и четврти разред основног образовања 

и васпитања („Сл. гласник РС” – Просветни гласник бр. 1/05, 15/06, 2/08, 2/10, 7/10, 3/11, 7/11, 

1/13, 11/16); 

 Правилника о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС” – Просветни гласник бр. 5/14, 11/16);  

 Правилника о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања и 

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

 Правилника о наставном плану за други циклус основног образовања и наставном програму за 

пети, шести, седми и осми разред основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС”– 

Просветни гласник бр. 6/07, 5/08, 6/09, 2/10, 7/10, 3/11, 1/13, 4/13, 11/16,6/7); 

 Правилника о наставном плану за други циклус основног образовања и наставном програму за 

пети разред основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС”– Просветни гласник 4/13, 

11/16, 8/17, 9/17); 

 Правилника о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања („Сл. 

гласник РС”– Просветни гласник 5/14, 11/16); 

 Правилника о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања („Сл. 

гласник РС”– Просветни гласник 8/13, 11/16); 

 Правилника о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања („Сл. 

гласник РС”– Просветни гласник 5/14, 11/16); 

 Правилника о наставном плану и програму за први и  други разред основног образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС”– Просветни гласник 10/04, 20/04, 1/05, 3/06, 15/06, 2/08, 2/10, 

7/10, 3/11 - др. правилник 7/11 - др. правилници 1/13, 4/13, 14/13, 5/14); 

 Правилника о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и 

васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања („Сл. 

гласник РС” – Просветни гласник бр. 1/05, 15/06, 2/08, 2/10, 7/10, 3/11 и др. правилник 7/11 и 

др. правилник 1/13, 11/16); 

 Правилника о норми часова непосредног рада са ученицима – наставника, стручних сарадника 

и васпитача у основној школи („Сл. гласник РС” – Просветни гласник бр. 2/2000); 

 Правилника о календару васпитно-образовног рада основне школе за школску 2018/2019. 

годину („Сл. гласник РС” – Просветни гласник бр. 6/2017); 

 Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима 

ученика („Сл. гласник РС” – Просветни гласник бр. 21/15); 

 Правилника о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, 

његову примену и вредновање („Сл. гласник РС” – Просветни гласник 76/10); 

 Правилника о наставном програму за VI, VII и VIII разред основног образовања и васпитања 

(„Сл. гласник РС” – Просветни гласник, бр. 5/08, 6/09); 

 Школског развојног плана ОШ „Миле Дубљевић” за период 2014–2019. године;  
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 Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању  („Сл. гласник РС” – 

Просветни гласник, бр.67/13); 

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

 Анализе резултата образовно-васпитног рада у претходној школској години; 

 Извештаја о резултатима самовредновања; 

 Осталих упутстава и подзаконских аката.  
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4. УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

 

4. 1. Материјално-технички ресурси 

 

Школска зграда Основне школе „Миле Дубљевић” у Лајковцу изграђена је 1962. године и располаже 

са 2738 м
2
 корисног простора. Услови за рад у школи су веома добри. Набављено је доста наставниих 

средстава како за централну школу тако и за издвојена одељења. У близини школе налази се и 

спортска хала која је на располагању ученицима наше школе и која се користи за одржавање часова 

физичког васпитања. Поред тога, када је у питању унутрашњост школе, направљене су значајније 

промене које се тичу материјално-техничке основе, као што су: проширење школског простора, 

отварање нових кабинета, промена услова рада наставника, услова за учење ученика, услова за 

хигијенско-здраствену заштиту, друштвене и школске активности. Засађене су саднице у издвојеним 

одељењима. 

 

Радови у току првог полугодишта : 

 

 Партерно уређење дворишта ИО Ратковац; 

 Постављен је успоривач брзине у дворишту централне школе; 

 Окречен је ходник на спрату и мултимедијални кабинет централне школе. 
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4. 2. Школски простор 

 

 

Школске 

зграде 
Учионице 

Библиотека- 

медијатека 
Радионица 

Фискултурна 

сала 

Школска 

кухиња 

Школски простор који 

школа не користи 

Б
р
о
ј 

П
о
в
р
ш

и
н

а 
у
 

m
2
 

Б
р
о
ј 

П
о
в
р
ш

и
н

а 
у
 

m
2
 

Б
р
о
ј 

П
о
в
р
ш

и
н

а 
у
 

m
2
 

Б
р
о
ј 

П
о
в
р
ш

и
н

а 
у

 

m
2
 

Б
р
о
ј 

П
о
в
р
ш

и
н

а 
у
 

m
2
 

Б
р
о
ј 

П
о
в
р
ш

и
н

а 
у
 

m
2
 

Б
р
о
ј 

зг
р
ад

а 

Б
р
о
ј 

п
р
о
ст

о
р
и

ја
 

П
о
в
р
ш

и
н

а 
у
 

m
2
 

Укупно за школу 13 7569, 00 48 3023, 00 4 177, 00 2 120, 00 0 0, 00 11 373, 00 1 3 124, 00 

Свега у седишту 

школе - матичне 

школе 

1 3238, 00 18 1419, 00 2 93, 00 1 80, 00   1 20, 00    

Укупноу 

издвојеним 

одељењима 

12 4231, 00 30 1790, 00 3 84, 00 1 40, 00 0 0, 00 10 353, 00 1 2 124, 00 

0001  Боговађа 2 828, 00 8 462, 00 1 30, 00 1 40, 00   1 96, 00    

0002  Бајевац 2 824, 00 6 336, 00 1 30, 00   1 70 1 54, 00 1 2 124, 00 

0003  
Село 

Лајковац 
1 307, 00 2 145, 00       1 15, 00    

0004  Ћелије 1 267, 00 2 102, 00       1 15, 00    

0005  
Маркова 

Црква 
1 228, 00 2 104, 00       1 15, 00    

0006  Пепељевац 1 261, 00 2 102, 00       1 15, 00    

0007  Непричава 1 394, 00 2 112, 00       1 16, 00    

0008  Врачевић 1 496, 00 2 183, 00 1 24, 00     1 27, 00    

0009  
Доњи 

Лајковац 
1 246, 00 2 104, 00       1 15, 00    

0010  Ратковац 1 380, 00 2 140, 00     1 90,00 1 15, 00    
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4. 3. Наставна средства 

У току првог полугодишта школске 2018/2019. године набављена су следећа наставна средства из 

буџета школе: 

 

Назив: 

 

Комада: Користи се: 

Слова - ћирилица 1 да 

Класер 1 да 

Шестар за таблу вакуум 2 да 

Географска карта Србије - 

банер 

2 
да 

Лопта за фудбал 17 да 

Лопта за кошарку 17 да 

Лопта за одбојку 17 да 

Лопта медицинка 2 да 

Мрежа за одбојку са сајлом 2 да 

Штоперица 4 да 

Пумпа- подна 2 да 

Пиштаљка 4 да 

Мрежа за фудбал 1 да 

Обруч PVC 80 cm 16 да 

Вијача силиконска са ручкама 15 да 

 

У току првог полугодишта школске 2018/2019. године набављена су следећа наставна средства од 

гранта добијеног од компаније 3МД из Чикага: 

 

Назив: 

 

Комада: Користи се: 

Ласерски штампач у боји 1 да 

Ласерски штампач црно-

бели 

3 
да 

Орфов инструментаријум 12 да 

Радио са ЦД-ом 1 да 

Одбојкашка мрежа са 

сајлом 

2 
да 

Плоче за једносед 20  

Струњача 3 да 

Табла 1 да 

Ормар - двокрилни 1 да 

Зидни пано - плута 13 да 

Зборничка столица - 

тапацирана 

2 
да 

Дактило столица – 

тапацирана са ниским 

наслоном 

 

1 да 

Кошаркашка лопта 12 да 

Фудбалска лопта 12 да 

Одбојкашка лопта 12 да 

Зидни чивилук 2 да 

Конструкција кошаркашка 1 да 
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5. РИТАМ РАДА У ТОКУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ 

 

Трајање рада и распусти 
Датум 

од до 

Васпитно-образовни рад у Iполугодишту 03. септембар 31. јануар 

Зимски распуст 1. фебруар 14. фебруара 

Државни празници (не ради се) 09-10. новембра, од 01. до 08. јануара, 

15, 16. фебруара 

Класификациони периоди Датум: 

I Класификациони период 03. 09. 2018 –15. 11. 2018.  

II Класификациони период 15. 11. 2018 – 1. 02. 2019.  

Распоред одржавања  

одељењских већа 

Датум: 

 

I Класификациони период 
12.9.2018. 

13.11.2018. 

II Класификациони период 
30.1.2019.  

31.1.2019. 

Распоред одржавања 

седница Наставничког већа за 

класификационе периоде 

Датум: 

I Класификациони период 15. 11. 2018.  

II Класификациони период 01. 02. 2019.  

 

Рад у школи се организује у оквиру петодневне радне недеље. 

 

Централна школа ради у две смене према следећем распореду: 

 

ЧАС ПРВА СМЕНА ДРУГА СМЕНА 

1.  07:30 – 08:15 13:00 – 13:45 

2.  08:20 – 09:05 13:50 – 14:35 

3.  09:25 – 10:10 14:55 – 15:40 

4.  10:15 – 11:00 15:45 – 16:30 

5.  11:05 – 11:50 16:35 – 17:20 

.  11:55 – 12:40 17:25 – 18:10 

 

Школска 2018/2019. година почела је 3. септембра (понедељак), доласком ученика у: 

I смену: I, III, V и VII разред, са почетком у 7
30  

 часова; 

II смену: II, IV, VI и VIII разред, са почетком у 13
00

 часова.  

 

Сваке наредне недеље ученици мењају смену. 
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Рад у издвојеним одељењима одвија се само у првој смени и то: 

 

ЧАС БОГОВАЂА 

БАЈЕВАЦ 

СЕЛО ЛАЈКОВАЦ 

ДОЊИ ЛАЈКОВАЦ 

ВРАЧЕВИЋ 

ЋЕЛИЈЕ 

МАРКОВА ЦРКВА 

РАТКОВАЦ 

ПЕПЕЉЕВАЦ 

НЕПРИЧАВА 

1.  07:45 – 08:30 08:00 – 08:45 

2.  08:35 – 09:20 08:50 – 09:35 

3.  09:45 – 10:30 09:50 – 10:35 

4.  10:35 – 11:20 10:45 – 11:30 

5.  11:25 – 12:10 11:35 – 12:20 

.  12:15 – 13:00 12:25 – 13:20 
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5. 1. Школски календар реализације активности 

 

 



7 

6. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 

 
6. 1. Руководство школе 

Ред.  

бр.  
Презиме и име Струка Послови 

Стр.  

испит 
Степен Н О Стаж Год. ст.  

1.  Биљана Жујовић Професор 

разредне 

наставе 

Директор 

школе 

ДА VII *  24 

45 

2.  Данијела Негић Професор 

руског језика 

Помоћник 

директора 

ДА VII  * 8 37 

 

6. 2. Наставни кадар 

Ред.  

број 

Презиме и 

име 

Сте

пен 
Звање 

Одељењски 

старешина 

 

Проценат 

рада 

Стаж 

Н
ео

д
р
е-

 

ђ
ен

о
 

О
д

р
е-

ђ
ен

о
 

С
тр

у
ч
. 

 

и
сп

и
т 

Г
о
д

. 

ст
ар

о
ст

и
 

1.  
Вера 

Теофиловић 
VII 

Професор 

разредне 

наставе 

I/1 100 % 

26 *  * 48 

2.  
Ива 

Крушкоња 
VII 

Професор 

разредне 

наставе 

I/2 100 % 

9 *   36 

3. 
Светлана 

Ковачевић 
VII 

Професор 

разредне 

наставе 

I/3 100 % 26 
* 

 * 50 

4.  
Драгана 

Перић 
VII 

Професор 

разредне 

наставе 

II /1 100 % 30
 * 

 * 55 

5.  
Маријана 

Селенић 
VII 

Професор 

разредне 

наставе 

II/2 

100 % 10  *  34 

6.  
Данијела 

Шалипур 
VII 

Професор 

разредне 

наставе 

II/3 

100 % 3  *  27 

7.  
Снежана 

Трајковић 

VII Професор 

разредне 

наставе 

III/1 

100 % 

25 *  
* 

46 

8.  
Душица 

Милинчић 

VII Професор 

разредне 

наставе 

III/2 

100 % 

29 *  * 48 

9.  
Љиљана 

Јеремић 

VI Наставник 

разредне 

наставе 

III/3 

100 % 

22 *  * 45 

10.  
Љиљана 

Лучић 

VII Професор 

разредне 

наставе 

IV/1 

100 % 

33 *  * 55 

11.  
Душица 

Кузнецов 

VII Професор 

разредне 

наставе 

IV2 

100 % 

20 *  * 48 

12.  

Верица 

Адамовић 

Тешић 

VII Професор 

разредне 

наставе 

IV/3 

100 % 

28 *  * 50 

13.  
Мила 

Ристовић 
VII 

Професор 

разредне 

Боговађа 

I, III 

100 % 
2  *  27 
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наставе  

14.  
Гордана 

Пејчић 
VI 

Наставник 

разредне 

наставе 

II- IV 

Боговађа 
100 % 27 *  * 48 

15.  
Лидија 

Веселиновић 
VI 

Наставник 

разредне 

наставе 

I, II 

Бајевац 
100 % 17 *  * 48 

16.  
Невенка 

Раонић 
VI 

Наставник 

разредне 

наставе 

III, IV 

Бајевац 
100 % 26 *  * 50 

17.  
Милица 

Бојичић  
VII 

Мастер 

учитељ 

II, IV 

Село 

Лајковац 

100 % 4  *  28 

18.  
Душанка 

Јовановић 
VII 

Професор 

разредне 

наставе 

I, III 

Село 

Лајковац 

100 % 11 *  * 36 

19.  
Тања 

Милошевић  
VII 

Професор 

разредне 

наставе 

II, III 

Ћелије 
100% 7  *  34 

20.  
Марина 

Латковић 
VII 

Професор 

разредне 

наставе 

II- IV 

Врачевић 
100 % 3  *  30 

21.  
Зорица 

Милиновић 
VI 

Наставник 

разредне 

наставе 

I, II 

Маркова 

Црква 

100 % 23 *  * 46 

22.  
Снежана 

Рулић 
VII 

Професор 

разредне 

наставе 

III, IV 

Маркова 

Црква 

100% 28 *  * 51 

23.  
Гордана 

Станојевић 
VII 

Професор 

разредне 

наставе 

II, IV 

Пепељевац 
100 % 25 *  * 49 

24.  
Светлана 

Илић 
VI 

Професор 

разредне 

наставе 

I, IV 

Ћелије 
100 % 8  *  45 

25.  
Бојана 

Николић 
VII 

Професор 

разредне 

наставе 

II, IV 

Непричава 
100 % 7 *   35 

26.  
Даринка 

Рисовић 
VII 

Професор 

разредне 

наставе 

I, III 

Непричава 
100% 21 *  * 46 

27.  
Светлана 

Гавриловић 
VI 

Наставник 

разредне 

наставе 

II, IV 

Ратковац 
100 % 23 *  * 48 

28.  
Биљана 

Перић 
VII 

Професор 

разредне 

наставе 

I, III 

Ратковац 
100% 15 *  * 39 

29. 
Данијела 

Томић 
VII 

Професор 

разредне 

наставе 

I, III 

Врачевић 
100% 11  * * 37 

30. 
Катарина 

Марковић 
VII 

Професор 

разредне 

наставе 

I, III 

Пепељевац 
100% 8  *  35 
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31. 
Маријана 

Поповић 
VII 

Професор 

разредне 

наставе 

I, IV 

Доњи 

Лајковац 

100% 0,5  *  25 

 

Ред. 

б.  
Име и презиме 

Степ

ен 
Звање Стаж 

Одеље

њски 

стареш

.  

Проц.  

рада 
Неодређ.  

Од

ређ

.ен

о 

Струч

испит 

Го

ди

не 

ста

рос

ти 
1.  

Соња 

Миловановић.  
VI 

Наставник 

српског 

језика и 

књижевност

и 

27 V/2 100% *  * 54 

2.  
Бојана Симић 

Туфегџић 
VII 

Професор 

српског 

језика и 

књижевност

и 

9 

 
/ 44 % *  * 36 

3.  

Александра 

Чолаковић  

Нинковић 

VII 

Професор 

српског 

језика и 

књижевност

и 

11 
VIII 

Бајевац 
100% *   38 

4.  
Душица 

Милосављевић 
VII 

Професор 

српског 

језика и 

књижевност

и 

18 VII/4 50% *  * 43 

5.  

Зорана 

Марковић 

(Слађана 

Митровић) 

VII 

Професор 

српског 

језика и 

књижевност

и 

6  

61% 

39% - 

библи

отека 

 *  33 

6.  Сања Тодоровић VII 
 Професор 

српског  

 

 

 

 

језика и 

српске 

књижевност

и 

10 
VIБого

вађа 
100% *  * 36 

7.  
ЛидијаМарић 

Јовановић  
VII 

 Професор 

српског  

 

језика и 

српске 

књижевност

и 

10 V I /3 50% *  * 38 

8.  
Анђелка 

Адамовић 
VII 

 Професор 

српског 

језика и 

српске 

књижевност

и 

14  44% *  * 41 

7.  Јелена Бајић  VII 

Професор 

енглеског 

језика Ц1 

11 / 100 % *   36 

8.  
Катарина 

Марковић 
VII 

Професор 

енглеског 

језика и 

књижевност

и 

13 / 100% *   39 
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9.  Ана Пајић VII 

Професор 

енглеског 

језика и 

књижевност

и 

7 VIII /1 100% *   39 

10.  
Јелена 

Гавриловић 
VII 

Професор 

енглеског 

језика 

13 / 100 % *  * 40 

11.  
Мирјана 

Николић 
VII 

Професор 

енглеског  

 

језика и 

књижевност

и 

7 
V /3 

 
100% *   31 

12.  
Биљана 

Вељановски 
VII 

Професор 

енглеског 

језика и 

књижевност

и 

5 / 10%  *  32 

13.  Катарина Ристић VII 
Професор 

енглеског 

језика и 

књижевност

и 

9 / 30% *  * 34 

14.  
Светлана 

Миловановић 
VII 

Професор 

Енглеског 

језика и 

књижевност

и 

16 / 100 % *   46 

15. 
Тамара 

Мештровић 
IV 

Гимназија, 

друштвени 

смер 

 

3 / 33%  *  30 

16.  Данијела Негић VII 

Професор 

руског 

језика 

8 / 33%  *  37 

17.  
Мирјана 

Вујковић 
VII 

Професорру

ског језика 
23 

V 

Бајевац 
100 % *  * 50 

18.  
Владимир 

Адамовић 
VI 

Наставникм

узичке 

културе 

15 / 100 % *  * 40 

19.  
Невена 

Добросављевић 
VII 

Факултет 

муз. 

уметности 

7 / 50% *  * 31 

20.  
Јасмина 

Митровић  
VI 

Наставникл

иковне 

културе 

17 / 50 % *  * 56 

21.  
Милоје 

Митровић 
VII 

Дипл. 

сликар-

графичар 

26 / 100 % *  * 57 

22.  Рајко Сарић VII 
Професорис

торије 
31 V /1 100 % *  * 59 

23.  
Станица 

Милошевић 
VII 

Дипл. 

историчар 
14 V I /2 100 % *  * 42 

24.  Живан Радић VII 
Дипл. 

географ 
4 / 55%  * * 31 

25.  
Снежана 

Вићентић 
VII 

Дипл. 

географ 
3 / 55%  * * 35 

26.  Дијана Поповић VII 

Дипломиран

и географ 

 

 

13 

V 

Богова

ђа 

100 % *  * 41 
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27.  
Гроздана 

Ковачевић 
VII 

Професорфи

зике и 

основа 

технике за 

ош 

41 VII /2 100 % *  * 64 

28.  
Драган 

Милошевић 
VII 

Професорфи

зике и 

основа 

технике за 

ош 

28 VI /4 100% *  * 50 

29.  
Данијела 

Лаловић  
VII 

Професорхе

мије 
10  70% *  * 39 

30.  
Радмила 

Милентијевић 
VII 

Дипл. 

хемичар 
9 / 50% *  * 35 

31.  
Љиљана 

Пеладић 
VII 

Професорби

ологије 
3 / 60%  *  30 

32. 
Тамара 

Живановић 
VII 

Професор 

биологије 
3 / 20%  * * 31 

33.  
Александра 

Милосављевић 
VII 

Дипл. 

биолог 
7 / 50%  * * 33 

34.  
Александра 

Јагодић 
VII 

Дипл. 

биолог 
9 / 80% *  * 36 

35.  
Јелена 

Срећковић 
VII 

Дипл. 

биолог 
14  10% *  * 43 

36.  Милица Јовичић VI 

Инжењер 

тех. 

факултет 

5 / 88%  *  31 

37.  
Живота 

Ђорђевић 
VII 

Дипл. 

математичар 
27 VI/1 111% *  * 52 

38.  Дарко Јевтић VII 
Електро- 

инжeњер 
6 VII/1 100%  *  32 

39.  
Дејан 

Филиповић 
VII 

Дипл. 

математичар 
21 / 111%  *  49 

40.  Иван Живановић VII 

Дипл.  

грађ. 

инжењер 

7 

VIII 

Богова

ђа 

100%  *  34 

41.  Гордана Симић VII 
Професор 

техничког 
16 

VII 

Бајевац 
100% *  * 47 

42.  Иванка Алексић VII 
Професор 

техничког 
11 

VII 

Богова

ђа 

 

100% *  * 46 

43.  
Милош 

Милијановић 
VII 

Дипл. инж. 

електротехн

ике 

7 VII/3 100% *  * 33 

44.  Марко Ивковић VII 

Мастер. 

проф. физ. 

васп.  

4 V/4 100%  *  30 
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45.  
Александар 

Ђукић 
VII 

Професор 

физичког в.  

васпитања 

10 VIII/3 100% *  * 38 

46.  Соња Радојичић  VII 

Професор 

спорта и 

физ.  

васпитања 

12 
VI 

Бајевац 
100% *   40 

47.  
Данијела 

Богдановић 
VII 

Професор 

физичког в.  

 

7 VIII/2 50%  *  29 

48.  
Јован 

Миловановић 
IV Вероучитељ 29 Ћелије 10%  *  51 

49.  Предраг Јевтић VI Вероучитељ 2 / 100%  *  37 

50.  Никола Николић VII Вероучитељ 12 / 100%  *  35 

52.  Владимир Јокић VI Вероучитељ 3 

Лај. 2. 

и 4., 

С.Л и  

Пeпељ. 

55%  *  30 

52.  Саво Павловић VII Вероучитељ 11 
6-1 и 8-

3 
10%  *  38 

 

6. 3. Ваннаставни кадар 

 

Ред.  

бр.  
Презиме и име Струка Послови 

Стр.  

испит 
Степен Н О Стаж Год. ст.  

1.  Дражан Милосављевић Педагог Педагог ДА VII *  26 52 

2.  Сања Симић Психолог Психолог ДА VII *  16 44 

3.  Јована Милашеновић Дефектолог Логопед НЕ VII  * 4 30 

4.  Марина Пажиновић Проф. 

разредне 

наставе 

Библиотекар ДА VII *  25 51 

 

6. 4. Администратвно особље 

 

Ред.  

број 
Презиме и име Струка Послови 

Стр.  

испит 
Степен Н О Стаж Год. ст.  

1.  Витомир Вучетић Правник Секретар ДА VII *  22 54 

2.  Марија Јевтић Мастер 

економиста 

Шеф 

рачуноводства 

/ VII *  9 36 

3.  Љиљана Степановић Економ.  Благајник ДА IV *  35 53 

4.  Рајка Митровић Економ.  Благајник ДА IV *  32 55 

 

6. 5. Помоћно-техничко особље 

 

Ред.  

број 
Презиме и име Послови 

Године 

стажа 

Проценат 

рада 

Школска 

спрема 

Год. 

ст.  

1.  Драгиња Ивковић Помоћни 

радник 

32 100% I 53 

2.  Зоран Ранковић Домар 25 100% III 46 

3.  Драган Милосављевић Домар-Ложач 26 75% IV 58 

4.  Миодраг Станојловић Ложач 38 100% II 58 
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5.  Мира Радић Сервирка 38 100% II 58 

6 Тања Николић Помоћни 

радник 

6 75% I 39 

7.  Данијела Милић Помоћни 

радник 

10 75% I 40 

8.  Мира Симић Помоћни 

радник 

27 100% I 55 

9.  Весна Милосављевић Помоћни 

радник 

27 100% I 49 

10.  Љиљана Пантелић Помоћни 

радник 

31 100% I 61 

11.  Виолета Биљић Помоћни 

радник 

23 100% I 43 

12.  Милена Савић Помоћни 

радник 

19 100% I 47 

13.  Данијела Стошић  Помоћни 

радник 

14 75% I 45 

14.  Весна Тешић Помоћни 

радник 

16 75% I 42 

15.  Драгица Недељковић Помоћни 

радник 

22 75% I 53 

16.  Снежана Петровић Помоћни 

радник 

6 75% I 45 

18.  Радмила Мештеровић Помоћни 

радник 

4 75% I 45 

19.  Наталија Милошевић Помоћни 

радник 

21 100% I 60 

20.  Бранка Павловић Помоћни 

радник 

16 75% I 52 

21.  Винка Петровић Помоћни 

радник 

20 100% I 48 

22.  Слободан Ћурчић Помоћни 

радник 

20 100% I 46 

23.  Светлана Милићевић Помоћни 

радник 

34 100% I 57 

24.  Слободанка 

Милосављевић 

Помоћни 

радник 

28 100% I 55 

25.  Бојана Танасковић Помоћни 

радник 

8 100% I 33 
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6. 6. Закључци о стању и класификационој структури запослених 

 

 разредна предметна 

НАСТАВА 

Наставник 7 8 

Професор 23 44 

Свега 31 52 

ВАННАСТАВА 

Директор 1 

Помоћник 1 

Секретар 1 

Рачуновођа 3 

Библиотекар 2 

Стручни сарадник 3 

Свега 11 

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ 

Уређење простора 21 

Домар-ложач-

сервирка 

4 

Свега 25 

Укупно 119 

 

7. ПОДАЦИ О ПОРОДИЧНОМ, ЗДРАВСТВЕНОМ И СОЦИЈАЛНОМ СТАТУСУ УЧЕНИКА 

 

Породично стање: 

РАЗРЕД I II III IV V VI VII VIII 

БРОЈНО СТАЊЕ 111 120 100 121 114 108 100 109 

ПОРОДИЦА 

1. КОМПЛЕТНА 109 111 96 116 108 101 91 99 

2. БЕЗ ОЦА 2 5 2 2 3 3 3 4 

3. БЕЗ МАЈКЕ 0 2 2 2 1 2 4 4 

4. БЕЗ ОЦА И МАЈКЕ 0 1 0 1 1 0 0 1 

5. НА РАДУ У 

ИНОСТРАНСТВУ 
0 2 0 0 1 2 2 1 

 

Ученици односно родитељи станују у: 

СТАМБЕНИ УСЛОВИ 

1. БЕЗ СТАНА (приватно) 5 10 3 13 6 14 8 4 

2. КУЋА (властита) 90 90 81 99 97 83  81 93 

3. СТАН(властити) 16 11 12 15 15 13  12 12 

 

Услови становања: 

Родитељи имају комфоран стан: 85% 

Родитељи немају комфоран стан: 15% 

 

 При поласку у први разред ученици су похађали припремни предшколски програм 100%. 

 

 

 

Социјална структура ученика налази се у евиденцији одељењских старешина.  
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8. ОБРАЗОВНА СТРУКТУРА РОДИТЕЉА 

 

РАЗРЕД I II III IV V VI VII VIII 

БРОЈНО СТАЊЕ 111 120 100 121 114 108 100 109 

 

ОБРАЗОВНА СТРУКТУРА РОДИТЕЉА 

1. НЕПИСМЕНИ         

а) отац 4 3 4 5 4 2 4 1 

б) мајка 3 6 3 3 3 2 4 6 

2. ОСНОВНА ШКОЛА 

а) отац 10 10 9 13 10 10 13 16 

б) мајка 10 12 9 12 14 11 12 21 

3. СРЕДЊА ШКОЛА 

а) отац 84 83 71 84 80 82 83 72 

б) мајка 75 72 70 87 72 77 77 70 

4. ВИША СПРЕМА 

а) отац 4 4 3 4 4 4 3 8 

б) мајка 4 9 8 8 11 5 6 3 

5. ВИСОКА СПРЕМА 

а) отац 9 11 12 7 7 8 8 5 

б) мајка 19 10 9 5 5 8 10 2 

6. ДРУГО 

а) отац / / / / / / / / 

б) мајка / / / / / / / / 

 

 

9. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 

9. 1. Број ученика у централној школи – Лајковац 

 
Број ученика по одељењима и разредима разредне наставе у централној школи – Лајковац 

Разред Број одељ.  
Број ученика по одељењима 

Укупно 
1 2 3 

 

I 

 

3 
26 23 27 75 

II 3 26 25 25 76 

III 3 24 21 23 68 

IV 3 24 28 27 79 

УКУПНО 12    298 

Предметна настава – централна школа Лајковац 

Разред Бр. одељ.  
Број ученика по одељењима 

Укупно 
1 2 3 4 

V 4 25 29 21 28 103 

VI 4 22 20 19 19 80 

VII 4 25 20 20 20 85 

VIII 4 19 19 24 25 87 

УКУПНО 16     355 
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9. 2. Бројно стање ученика по издвојеним одељењима 

 
Број ученика у физички издвојеним одељењима – комбинована одељења 

Место Први р.  Трећи р.  УКУПНО Други р.  Четврти р.  УКУПНО СВЕГА 

Бајевац 6 6 12 5 7 12 24 

Боговађа 7 7 14 7 9 16 30 

Непричава 2 3 5 5 1 6 11 

Село Лајк.  3 1 4 11 4 15 19 

Ћелије 5 6 11 2 1 3 14 

Доњи Лајк.  2 0 2 0 3 3 5 

М. Црква 2 3 5 4 2 6 11 

Врачевић 4 3 7 1 3 4 11 

Ратковац 2 1 3 3 5 8 11 

Пепељевац 4 5 9 5 8 13 22 

СВЕГА 37 35 72 43 43 86 158 

 Доњи Лајковац има статус неподељене школе (I и IV разред) 

**Остале школе имају комбинације I и III и II и IV разреда, осим Бајевца и Маркове Цркве, где је комбинација I и IV и II и 

III разреда.  

 

9. 2. 1. Укупан број ученика у школи 
 

Укупно ученика од првог до четвртог разреда (на нивоу школе) 

РАЗРЕД Први Други Трећи Четврти СВЕГА 

Лајковац 75 76 68 79 298 

ФИО 36 43 35 43 158 

СВЕГА 111 119 103 122 455 

Укупно на нивоу школе има 19 комбинованих oдељења.  

 

Предметна настава на нивоу школе 

Разред  
ЛАЈКОВАЦ БОГОВАЂА БАЈЕВАЦ Свега 

одељења 

Свега 

ученика бр. одељ бр. учен.  бр. одељ.  бр. учен.  бр. одељ.  бр. учен.  

V 4 103 1 5 1 6 6 114 

VI 4 80 1 15 1 8 6 103 

VII 4 85 1 9 1 4 6 98 

VIII 4 87 1 10 1 11 6 108 

УКУПНО 16 355 4 39 4 29 24 423 

 

Укупно ученика у школи: 878 

 

 

9. 3. Бројно стање ученика према учењу страних језика и изборне наставе 

 

I 
Број 

ученика 

Верска 

настава 

Пројектна 

настава 

Енглески 

језик 

1 25 25 25 25 
2 23 23 23 23 
3 27 27 27 27 
4 Боговађа 7 7 7 7 
5 Пепељевац 4 4 4 4 
6 Село 

Лајковац 
3 3 3 3 

7 Ћелије 5 5 5 5 
8 Доњи 

Лајковац 
2 2 2 2 

9 Врачевић 4 4 4 4 
10 Маркова 2 2 2 2 
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Црква 

11 Ратковац 2 2 2 2 
12 Бајевац 6 6 6 6 
13 Непричава 2 2 2 2 

Укупно: 111 111  111 

 
 

II 
Број 

ученика 

Верска 

настава 

Грађанско 

васпитање 

Чувари 

природе 

Народна 

традиција 

Рука у 

тесту 

Од играчке 

до 

рачунара 

Енглески  

језик 

1 26 26   26   26 
2 26 26  26    26 
3 25 25  25    25 
4 Боговађа 7 7   7   7 
5 Пепељевац 5 5   5   5 
6 Село 

Лајковац 
11 11   11   11 

7 Ћелије 2 2   2   2 
8 Доњи 

Лајковац 
0 0   0   0 

9 Врачевић 1 1   1   1 
10 Маркова 

Црква 
4 4   4   4 

11 Ратковац 3 3  3    3 
12 Бајевац 5 5   5   5 
13 Непричава 5 5   5   5 

Укупно: 119 119  54 65   119 
 

 

III 
Број 

ученика 

Верска 

настава 

Грађанско 

васпитање 

Чувари 

природе 

Народна 

традиција 

Рука у 

тесту 

Од 

играчке до 

рачунара 

Енглески 

језик 

1 24 24  24    24 
2 21 21  21    21 
3 23 23  23    23 
4 Боговађа 7 7   7   7 
5 

Пепељевац 
5 5   5   5 

6 Село 

Лајковац 
1 1   1   1 

7 Ћелије 6 6   6   6 
8 Доњи 

Лајковац 
0 0   0   0 

9 

Врачевић 
3 3   3   3 

10 

Маркова 

Црква 

3 3   3   3 

11 

Ратковац 
1 1  1    1 

12 Бајевац 6 6   6   6 
13 

Непричава 
3 3   3   3 

Укупно: 103 103  69 34   103 
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IV 
Број 

ученика 

Верска 

настава 

Грађанско 

васпитање 

Чувари 

природе 

Народна 

традиција 

Рука у 

тесту 

Од играчке 

до рачунара 

Енглески 

језик 

1 24 24   24   24 

2 28 28  28    28 

3 27 27   27   27 

4 Боговађа 9 9   9   9 

5 

Пепељевац 
8 8   8   8 

6 Село 

Лајковац 
4 4   4   4 

7 Ћелије 1 1   1   1 

8 Доњи 

Лајковац 
3 3  3    3 

9 

Врачевић 
3 3   3   3 

10 

Маркова 

Црква 

2 2   2   2 

11 

Ратковац 
5 5  5    5 

12 Бајевац 7 7   7   7 

13 

Непричава 
1 1   1   1 

Укупно: 122 122  36 86   122 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

Број 

уче- 

ника 

Верска 

настава 
Грађанско 

васпитање 

Чувари 

природе 

Цртање, 

сликање и 

вајање 

Енгле-

ски 

језик 

Немачки 

језик 

Руски 

језик 

1 25 25  25  25 25  

2 29 29  29  29 29  

3 21 21  21  21 12 9 

4 28 28  28  28 16 12 

5 Боговађа 7 7  7  7  7 

6 Бајевац 6 6   6 6  6 

Укупно 116 116  110 6 116 82 34 

VI 

Број 

уче- 

ника 

Верска 

настава 

Грађанско 

васпитање 

Чувари 

природе 

Цртање,  

сликање 

и вајање 

Енгле-

ски 

језик 

Немачки 

језик 

Руски 

језик 

Итали-

јански 

језик 

1 22 22   22 22 22   

2 20 20  20  20 20   

3 19 19   19 19 12 6 1 

4 20 20  20  20 13 7  

5 Боговађа 16 16  16  16  16  

6 Бајевац 8 8   8 8  8  

Укупно 105 105  56 49 105 67 37 1 
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VII 

Број 

уче- 

ника 

Верска 

настава 

Грађанско 

васпитање 

Информа- 

тика и 

рачунар- 

ство 

Енгле- 

ски 

језик 

Немачки 

језик 
Руски 

језик 

Итали-

јански 

језик 

1 25 25  25 25 25   

2 20 20  20 20 20   

3 20 20  20 20 9 10 1 

4 20 20  20 20 12 8  

5Боговађа 10 10  10 10  10  

6 Бајевац 4 4  4 4  4  

Укупно 99 99  99 99 66 32 1 

 

VIII 

Број 

уче- 

ника 

Верска 

настава 

Грађанско 

васпитање 

Информа- 

тика и 

рачунар- 

ство 

Енгле-

ски 

језик 

Немачки 

језик 

Руски 

језик 

1 19 19  19 19 19  

2 19 19  19 19 19  

3 24 24  24 24 14 10 

4 25 25  25 25 14 11 
5 
Боговађ

а 

8 8  8 8  8 

6 

Бајевац 
11 11  11 11  11 

Укупно 106 106  106 106 66 40 

 

 

9. 4. Бројно стање ученика путника 

 

Бројно стање ученика путника по разредима (деца која иду у старије разреде из Врачевића и Доњег 

Лајковца путују у школу у Боговађу, док ученици из осталих села путују у школу у Лајковац).  

 
 Руби-

бреза 

Словац Маркова 

Црква 

Непри-

чава 

Ратко-

вац 

Пепеље-

вац 

Ћелије Враче-

вић 

Боговађа Доњи 

Лајковац 

I 2 2 1  1    2  

II 3 3 1 3 1  1  3 1 

III 5 2  1 1 2  1 5  

IV 3 4 1 3  2 3  3  

V 3 4  4 3 4 5    

VI 4 2 3 6 3 2 4 1 7 3 

VII 1 2 4 6 1 6 5  5 2 

VIII 3 3 4 9 6 5 1  4  

 

 

Бајевац има 41 путника, Боговађа 57, централна школа 178,  Пепељевац 16. Укупан број путника у 

школи је 292.  
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10. УСПЕХ И ДИСЦИПЛИНА УЧЕНИКА НА КРАЈУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА ШК. 2018/19. 

ГОДИНЕ 

10. 1. Табеларни приказ 
 

Разред и одељење I II III IV V VI VII VIII I-IV 

II-

IV 

V-

VIII 

II-

VIII I-VIII 

уписано 111 122 102 122 117 104 99 106 457 346 426 772 883 

досељено 3 0 6 4 0 3 0 0 13 10 3 13 16 

одсељено 3 3 5 4 1 3 0 0 15 12 4 16 19 

сада 111 119 103 122 116 104 99 106 455 344 425 769 880 

дечаци 64 57 57 64 68 55 46 58 242 178 227 405 469 

девојчице 47 62 46 58 48 49 53 48 213 166 198 364 411 

неоцењено 1 3 1 4 12 4 2 2 9 8 20 28 29 

позитивни 0 111 96 111 80 75 65 71 318 318 291 609 609 

са недовољним оценама 0 4 6 7 24 25 32 33 17 17 114 131 131 

са 1 0 4 2 4 3 7 16 19 10 10 45 55 55 

са 2 0 0 3 3 10 5 7 3 6 6 25 31 31 

са 3 0 0 1 0 4 4 3 4 1 1 15 16 16 

са 4 и више 0 0 0 0 7 9 5 7 0 0 28 28 28 

одличан 0 62 54 52 19 16 17 22 168 168 74 242 242 

врло добар 0 43 25 42 33 37 33 28 110 110 131 241 241 

добар 0 5 17 17 26 22 15 21 39 39 84 123 123 

довољан 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 4 4 

недовољан 0 3 4 5 23 18 32 30 12 12 103 115 115 

српски језик 0 1 3 0 4 13 3 7 4 4 27 31 31 

енглески језик 0 3 6 5 20 4 8 2 14 14 34 48 48 

ликовна  култура 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 

музичка  култура 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 5 5 5 

историја         6 3 6 4 0 0 19 19 19 

географија         12 10 9 4 0 0 35 35 35 

физика           8 6 9 0 0 23 23 23 

математика 0 1 2 2 22 20 24 20 5 5 86 91 91 

биологија         4 3 0 5 0 0 12 12 12 

хемија             3 11 0 0 14 14 14 

техничко и инфоr. 

образовање         0 0 1 0 0 0 1 1 1 

физичко васпитање 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 

верска настава 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

грађанско васпитање 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

руски језик         0 0 0 0 0 0 0 0 0 

немачки језик         0 5 9 7 0 0 21 21 21 

физ. вас. - изабрани спорт         0 0 0 0 0 0 0 0 0 

чувари природе 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

цртање, сликање и вајање         0 0 0 0 0 0 0 0 0 

свакодневни живот у 

прошлости         0 0 0 0 0 0 0 0 0 

информатика и 

рачунарство         4 6 1 3 0 0 14 14 14 

природа и друштво     0 3         3 3 0 3 3 

свет око нас 0 0             0 0 0 0 0 

од играчке до рачунара 0 0 0 0         0 0 0 0 0 

рука у тесту 0 0 0 0         0 0 0 0 0 

лепо писање 0               0 0 0 0 0 

народна традиција 0 0 0 0         0 0 0 0 0 

примерно 110 116 100 118 97 82 83 89 444 334 351 685 795 

врло добро 0 0 2 0 8 10 13 10 2 2 41 43 43 
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добро 0 0 0 0 8 11 3 5 0 0 27 27 27 

задовољавајуће 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

незадовољавајуће 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

укупан бр. оправданих 

изостанака 3058 3521 2194 3762 4745 2841 4359 5287 12535 9477 17232 26709 29767 

укупан бр. неоправданих 

изостанака 0 862 6 524 4862 1068 80 181 1392 1392 6191 7583 7583 

 

 

10. 2. Графички приказ 

 

Број дечака и девојчица по разредима I–VIII 

 

 

Општи успех ученика по разредима I–VIII 
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Успех ученика по разредима II–VIII 

 
 

 

Владање ученика по разредима I–VIII 
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Изостанци ученика по разредима I–VIII 

 
 

 

 

 

 

10. 3. Ученици са недовољним оценама и владање ученика 

 

ДРУГИ  КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОД  ШКОЛСКЕ  2018/2019. ГОДИНЕ 

 

ПРВИ ЦИКЛУС  
 

УЧЕНИЦИ СА НЕДОВОЉНИМ ОЦЕНАМА ВЛАДАЊЕ И ВАСПИТНО – 

ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 

II1 

Сабрина Радосављевић, индивидуализација  

Емануела Радосављевић, индивидуализација 

Мартина Јовановић, индивидуализација 

 

II2 

Александар Митровић, индивидуализација 

 

II3 

Патриција Димитријевић, индивидуализација 

Никола Митровић, индивидуализација 

 

IIСело Лајковац 

Брендо Радосављевић, индивидуализација 

Анђела Марковић, индивидуализација 

 

III1 

Анастасија Митровић 3 (српски, математика, 

ППД) 

 

III2 

Андрија Антић, неоцењена, индивидуализација 

 

III3 

Леонардо Јовановић (математика, српски), 

индивидуализација 

Михаило Панић УОС (4) 
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Теодора Маринковић (математика, српски), 

индивидуализација 

Андреј Лазић (математика, српски), 

индивидуализација  

IIIБајевац 

 

Далибор Поповић УОС (4) 

IV1 

Преша Димитријевић (математика, српски), 

индивидуализација 

Милица Јеремић, ИОП-2 

 

IV2 

Роберто Димитријевић, неоцењен 

Милена Митровић, неоцењена 

Јована Пантић (индивидуализовано математика) 

Кристијан Симић (индивидуализовано 

математика) 

 

IV3 

Кристијан Васић (индивидуализовано српски и 

математика) 

Стефан Ранковић (индивидуализовано српски) 

Урош Митровић (индивидуализовано енглески и 

математика) 

 

IVСело Лајковац 

Марчело Антић, неоцењен 

 

 

 

 

 

ДРУГИ КЛАСИФИКАЦИОНИ  ПЕРИОД  ШКОЛСКЕ  2018/2019. ГОДИНЕ 

 

ДРУГИ ЦИКЛУС 
 

 

УЧЕНИЦИ СА НЕДОВОЉНИМ ОЦЕНАМА ВЛАДАЊЕ И ВАСПИТНО – 

ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 

V1 

Симоне Митровић, неоцењен 

Вујица Васић, неоцењен 

Кристијан Живковић, неоцењен 

Роберт Марковић, неоцењен 

 

Симоне Митровић УОВ 

Вујица Васић УОВ 

Кристијан Живковић УОВ 

 

V2 

Виолета димитријевић, неоцењена 

Саманта Митровић, неоцењена 

Иван Антић 8 (српски, енглески, историја, 

географија, биологија, математика, 

информатика, физичко) 

Негослава Милошевић 4 (енглески, историја, 

географија, математика) 

Саво Димитријевић 4 (српски, енглески, 

географија, математика) 

 

Иван Антић УОВ (4) 

Ален Петковић УОВ (4) 

Виолета Димитријевић УОВ 

Саманта Митровић УОВ 

V3 

Ђани Радосављевић, неоцењен 

Раде Антић, неоцењен 

 

Раде Антић, УОВ 

Теодора Илић УОС (4) 
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Ђани Радосављевић УОС 

V4 

Александар Јовановић, неоцењен 

Слађана Станковић, неоцењена 

Марија Станојевић, неоцењена 

Бојан Димитријевић 7 (енглески, историја, 

географија, математика, биологија, српски, 

информатика) 

Немања Живановић 4 (енглески, информатика, 

географија, математика) 

Теодора Митровић 6 (енглески, историја, 

географија, математика, биологија, 

информатика) 

 

Стефан Богатић УОС (4) 

Лаза Стефановић УОС (4) 

Слађана Станковић УОВ 

Марија Станојевић УОВ 

 

V  Боговађа 

Станко Савић, неоцењен 

Марко Димитријевић 6 (енглески, историја, 

географија, математика, српски, биологија) 

Станко Савић УОС (4) 

Марко Димитријевић УОВ (3) 

VI1 

Сандра Јовановић, неоцењена 

 

Сандра ЈовановићУОВ 

 

VI2 

Катарина Васић 4 (немачки, математика, српски, 

биологија) 

Филип Савић 5 (географија, немачки, 

математика, информатика, српски) 

Лазар Живковић 6 (географија, немачки, 

математика, српски, музичко, физика) 

 

Предраг Којић УОС (4) 

Милош Димитријевић УОС (4) 

Лазар Живковић УОВ (3) 

Филип Савић УОВ (3) 

VI3 

Сабрина Митровић, неоцењена 

Бојана Драгутиновић, неоцењена 

Анђела Антонијевић 4 (географија, математика, 

информатика, ликовно) 

Стефан Живковић 5 (математика, српски, 

географија, ликовно, физика) 

Вук Ђурић 6 (географија, немачки, математика, 

српски, информатика, физика) 

Немања Петковић 6 (географија, математика, 

историја, српски, информатика, физика) 

 

 

Анђела Антонијевић УОС (4) 

Милица Лазаревић УОС (4) 

Јована Мештеровић УОС (5) 

Кристина Јовановић УОС (5) 

Стефан Живковић УОВ (3) 

Немања Петковић УОВ (3) 

Сабрина Митровић УОВ 

VI4 

Пелегрина Митровић, неоцењена 

Марко Ђенадић 4 (српски, историја, биологија, 

информатика) 

Срђан Васиљевић 4 (српски, енглески, историја, 

географија) 

 

Марко Ђенадић УОС (4) 

Срђан Васиљевић УОВ (3) 

Игњат Милановић УОВ (3) 

Ђорђе Ранковић УОВ(3) 

VI Боговађа 

 

Михаило Вујичић УОС (4) 

Богдан Станковић УОС (4) 

Вук Ђорђевић УОС (4) 

Огњен Чакић УОС (4) 

VII1 

Урош Милосављевић 7 (географија, немачки, 

математика, српски, информатика, техничко, 

историја) 

 

 

Стефан Бојичић УОС (4) 

Лука Лазић УОС (4) 

Никола Миловановић УОС (4) 

Марко Недељковић УОС (4) 
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Лука Јевтић УОС (4) 

Стефан Андрић УОС (4) 

Нина Асановић УОС (4) 

Теодора Белодедић УОС (4) 

Филип Несторовић УОС (4) 

Невена Живановић УОС (4) 

Урош Милосављевић УОВ (3) 

 

VII2 

Тара Танасијевић, неоцењена 

 

VII3 

Јована Драгутиновић, неоцењена 

Ања Вранковић 4 (енглески, географија, физика, 

математика) 

Бојан Радованчевић 4 (географија, физика, 

математика, историја) 

Кристијан Митровић 5 (географија, физика, 

математика, немачки, историја) 

 

Хелена Миливојевић УОС (4) 

Сретен Јеремић УОС (4) 

Нина Живковић УОС (4) 

Срђан Спасојевић УОВ (3) 

VII4 

 

Радојица Петронијевић УОВ (3) 

VIII1 

Бојана Петковић 5 (биологија, географија, 

математика, хемија, немачки) 

 

Михаило Милошевић УОС (4) 

Бојана Петковић УОС (4) 

Матеја Урошевић УОС (4) 

Филип Митровић УДШ (4) 

VIII2 

Стефан Драгутиновић, неоцењен 

Анђела Митровић 4 (физика, историја, хемија, 

немачки) 

Стефан Пантић 5 (физика, математика, 

биологија, српски, техничко) 

Биљана Костић 8 (географија, физика, 

математика, немачки, историја, српски, хемија, 

биологија) 

 

Сретен Карић УОС (4) 

VIII3 

Јасмина Димитријевић 4 (историја, физика, 

математика, хемија) 

Мануела Димитријевић 5 (српски, историја, 

физика, математика, хемија) 

 

Иван Илић УОС (4) 

Мануела Димитријевић УОС (4) 

Живота Илић УОВ (3) 

Лука Милосављевић УОВ (3) 

VIII4 

Емилија Младеновић, неоцењена 

 

Алекса Милошевић УОС (4) 

Михајло Петровић УОС (4) 

VIII Боговађа  

Јована Димитријевић 5 (историја, физика, 

математика, биологија, географија) 

 

Далибор Јовановић УОВ (3) 

Давид Кикојевић УОВ (3) 

Огњен Павловић УОВ (3) 

Јован димитријевић УОВ (3) 

VIII Бајевац 

 

 

Дарко Станојевић УОС (4) 

Лука Павловић УОВ (3) 
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11. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ 

11. 1. Извештај стручног већа за разредну наставу 

 

11. 1. 1. Извештај о раду Стручног већа првог разреда 

 

Одговорно лице: Зорица Милиновић 

 

У први разред ОШ „Миле Дубљевић“ школске 2018/19. године уписано је 111 ученика. Одселила су 

се два ученика, а доселио се један ученик. Сада укупно има 110 уписаних ученика. Од тога је 63 

дечака и 47 девојчица. Свих 110 ученика има примерно владање и нису им изречене васпитно-

дисцилинске мере. Укупан број изостанака је 1343 оправданих, док неоправданих нема.  

 

 

 

 

Ученици првог разреда су по предметима остварили следећа постигнућа.  

 Самостално Уз мању помоћ Уз већу помоћ 

Српски језик 81 18 11 

Математика 77 21 12 

Свет око нас 87 16 7 

Ликовна култура 95 10 5 

Музичка култура 99 9 2 

Физичко васпитање 109 1  

 

 

Ангажовање ученика  првог разреда  по предметима.  

 Стално Повремено 

Српски језик 62 48 

Математика 64 46 

Свет око нас 81 29 

Ликовна култура 102 8 

Музичка култура 103 7 

Физичко васпитање 108 2 

 

Ученици првог разреда су по предметима остварили следећа постигнућа.  

 Истиче се Добар Задовољава 

Верска настава 109 1  

Пројектна настава 107 3  
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Ученици првог разреда су по предметима остварили следећа постигнућа.  

 Самостално Уз мању помоћ Уз већу помоћ 

Српски језик 73,63% 16,36% 10% 

Математика 70% 19% 10,9% 

Свет око нас 79,09% 14,5%                6,3% 

Ликовна култура 86,36% 9,09% 4,54% 

Музичка култура 90% 8,18% 1,18% 

Физичко васпитање 99,% 1%  

 

 

Ангажовање ученика  првог разреда  по предметима.  

 Стално Повремено 

Српски језик 56,36% 43,63% 

Математика 58,18% 41,81% 

Свет око нас 73,63% 26,36% 

Ликовна култура 192,7% 7,27% 

Музичка култура 93,63% 6,36% 

Физичко васпитање 98,18% 1,81% 

 

Ученици првог разреда су по предметима остварили следећа постигнућа.  

 Истиче се Добар Задовољава 

Верска настава 199% 1%  

Пројектна настава 97,27% 2,72%  

 

 
У овом периоду нису идентификовани ученици за индивидуални рад. 

У току првог полугодишта реализовани су сви часови редовне и допунске наставе, као и 

ваннаставних активности . 

У септембру је у матичној школи и неким издвојеним одељењима служен Молебан за успешан 

почетак нове школске године. 

Дана 5. септембра ученици првог разреда наше школе посетили су Градску библиотеку. 

Дана 7. септембра у сали биоскопа за ученике првог разреда наше школе одржана је дечја позоришна 

представа ,,Чоколадна заврзлама“. У представи су играле глумице Катарина Вићентијевић и 

Ангелина Лукић. После представе ученицима су подељени поклон пакетићи са школским прибором 

и комплетом лектира за први разред. 

У оквиру Дечје недеље организована је ,,Трка за срећније детињство“. 

15.09.2018. Дан пешачења – Ученици из ИО Врачевић учествовали у акцији ПСД ,,Ћира“. 

30.09.2018. Оријентиринг камп из Београда посетио ИО Пепељевац. 

3.10.2018. Посета Градској кући, Ватрогасној станици и централној школи – ИО Врачевић. 

У месецу октобру обележен је: 

- Дан здраве хране 

- Дан јабуке. 

У октобру је више издвојених одељења посетила патронажна служба Дома здравља у циљу едукације 

деце о улози личне хигијене. Представници Црвеног крста Лајковац су том приликом ученицима 

поделили хигијенске пакете. 

Децембар – радионица ,,У сусрет божићним празницима“. 

28.12.2018. Новогодишњи вашар 

28.12.2018. Огранизоване новогодишње приредбе по издвојеним одељењима. 
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29.12.2018. ,,Улица отвореног срца“. 

27.01.2019. У недељу у школама обележена школска слава Свети Сава. 

 

  

 

11. 1. 2. Извештај о раду Стручног већа другог разреда 

 

Подносилац извештаја: Стручно веће другог разреда 

Одговорно лице: Маријана Селенић, руководилац Стручног већа  

Остали чланови тима : Драгана Перић, Ана Живковић (Ивана Романовић), Гордана Пејчић, Лидија 

Веселиновић, Бојана Николић, Тања Милошевић, Марина Латковић, Зорица Мииновић, Светлана 

Гавриловић, Гордана Станојевић, Милица Бојичић.  

Циљеви (укратко): Унапређивање учења и квалитета наставе кроз заједничке, јасно дефинисане и 

свима доступне критеријуме оцењивања, који су у сагласности са стандардима постигнућа; 

унапређивање учења и постигнућа ученика; усвајање трајних и применљивих знања. 

Задаци: Обезбеђивање уједначеног критеријума оцењивања и његове јавне доступности ученицима, 

родитељима и наставницима кроз упознавање са стандардима образовања; реализација школских 

интерних тестирања ученика и провера школских постигнућа кроз интерно тестирање током године; 

прилагођавање стицања знања и оцењивања ученицима са тешкоћама у развоју. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОНО-ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ   

а) Формирано је Стручно веће и изабран руководилац; 

б) Извршен је договор о изради годишњих и оперативних планова. Анализиран је и измењен 

постојећи годишњи план; израђивани су оперативни планови (сваког месеца); израђени су годишњи 

планови додатне и допунске наставе на основу анализе успеха ученика. 

в) Припремљени су и реализовани иницијални тестови и анализирана постигнућа ученика на 

иницијалном тестирању. 

 

2. ОРГАНИЗОВАЊЕ ЧАСОВА 

У току првог полугодишта реализовани су сви часови редовне и допунске наставе, као и 

ваннаставних активности. Из српског језика и математике је од планираног 101 часа реализовано 

исто толико, а сви остали реализовани часови варирају у зависности од појединачних распореда 

одељенских старешина. 

 

3. ПРИМЕНЕ ДИДАКТИЧКИХ ИНОВАЦИЈА У НАСТАВИ ‒ УГЛЕДНИ ЧАС (АКТИВНА 

НАСТАВА), ДИСКУСИЈА О ЧАСУ  

Одржан је Фестивал науке у нашој школи. Учешће на Фестивалу су узели ученици 2-3 и 2-2 одељења 

са наставницама Маријаном Селенић и Данијелом Адамовић. Тема заједничке активности гласила је 

„Осликавање и пресликавање''. Циљ је био да деца прикажу начине којима може да се осликава и 

пресликава и шта све може бити направљено од отисака. Такође, и одељење 2-1 са учитељицом 

Драганом Перић учествовало је на Фестивалу науке малим кућним огледима. 

Учитељица Маријана Селенић одржала је угледни час из српског језика, наставна јединица Глаголи. 

Часу су присуствовали: Душанка Јовановић, Милица Бојичић, Љиљана Јеремић, Драгана Перић, 

педагог, директор, Марина Пажиновић, Александра Чолаковић Нинковић, Ива Крушкоња.  

Обележен је Дан јабука у Ћелијама, Селу Лајковцу и у централној школи.  

У Непричави је учитељица Бојана Николић организовала Новогодишњу радионицу.  

 

4. ЕВАЛУАЦИЈА РАДА – СОПСТВЕНОГ/УЧЕНИКА  

СЕМИНАРИ 

У нашој школи су 22. и 23. децембра 2018. године одржана два семинара. У суботу је одржан 

семинар „Превенција дискриминације и насиља у образовном систему – од предрасуда и стереотипа 

до дискриминације и насиља“. Обуку је реализовао Ужички центар за права детета, предавачи Јелена 

Жунић Цицварић и Александра Мутавџић. 

Специфични циљеви овог семинара су: 
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 Упознавање са појмом предрасуда и стереотипа, освешћивање механизама настајања, 

упознавање са начинима превазилажења. 

 Продубљивање знања о дискриминацији (упознавање са појмом, опасностима, њено 

препознавање, примери дискриминације у образовно-васпитном систему; упознавање са 

механизмима превенције, реаговања и нивоима одговорности). 

 Упознавање са појмом, врстама насиља (разликовање облика насилног понашања према врсти 

и интензитету; препознавање актера који се укључују у решавање случајева насиља, зависно од 

интензитета; освешћивање начина превенције насиља у школи). 

 Значај мултисекторске сарадње у превенцији и заштити деце од насиља, злостављања и 

занемаривања. 

 Оспособљавање за образовање ученика о механизмима заштите од насиља и дискриминације 

Семинар је протекао у веома пријатној атмосфери. Задовољни су били и предавачи и учесници. 

 

У недељу је одржан семинар са називом „Наставник – кључни фактор успешне наставе“. Реализатори 

су били Игор Ракић и Милан Станковић. 

Специфични циљеви овог семинара су: 

 Подстицај мотивације наставника као кључног фактора успешног образовања и васпитања 

ученика 

 Оспособљавање наставника да креирају неке нове занимљиве, подстицајне и функционалне 

технике рада у настави   

 Упознавање са различитим садржајима и примерима добре праксе. 

Одржан је и семинар 11. Децембра (први део) и 29. Јануара (други део) у организацији Општинског 

савета за безбедност под називом „Безбедност деце у саобраћају“.  Предавач  је био Милан Илић из 

Агенције за безбедност саобраћаја.  

 

РЕЗУЛТАТИ ИНИЦИЈАЛНИХ ТЕСТОВА 

Иницијални тест из српског језика за школску 2018/19. годину у ОШ „Миле Дубљевић“ спроведен је 

прве наставне недеље у свим одељењима. Тест је радило 112 ученика II разреда тј. 94,11% свих 

ученика. Иницијални тест садржао је 16 питања и то: 6 питања са основног нивоа, 8 питања са 

средњег нивоа и  2 питања са напредног нивоа.  

Основни ниво  Средњи ниво Напредни ниво 

73,96% 59,08% 38,15% 

Иницијални тест из математике за школску 2018/19. годину у ОШ „Миле Дубљевић“ спроведен је 

прве наставне недеље у свим одељењима. Тест је радило 115 ученика II разреда, тј. 96,6% свих 

ученика.  

Иницијални тест  садржао је 16 питања и то: 7  питања са основног нивоа, 6 питања са средњег нивоа 

и  3 питања са напредног нивоа.  

Основни ниво  Средњи ниво Напредни ниво 

73,14% 51,31% 28,17% 

Иницијални тест из света око нас за школску 2018/19. годину у ОШ „Миле Дубљевић“ спроведен је 

прве наставне недеље у свим одељењима. Тест је радило 108 ученика II разреда, тј. 9,75% свих 

ученика.  

Иницијални тест  садржао је 17 питања и то: 11 питања са основног нивоа,  4 питања са средњег 

нивоа и 2 питања са напредног нивоа.  

Основни ниво  Средњи ниво Напредни ниво 

70,09% 57,94% 54,13% 

 

ОПШТИ УСПЕХ  

Прво полугодиште је 62 ученика завршило одличним успехом, 43 ученика врло добрим, 5 ученика 

добрим, 2 довољним, што је укупно 112 позитивних и 4 недовољна ученика. Три ученика нису 

оцењена. Сви ученици имају примерно вадање. Неколико ученика ради по индивидуализацији и то: 

Митровић Александар 2-2, Митровић Никола, Патриција Димитријевић 2-3, Радисављевић Брендо и 

Анђела Марковић ИО Село Лајковац.  
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5. ОРГАНИЗОВАЊЕ ШКОЛСКИХ ПРИРЕДБИ И СВЕЧАНОСТИ У УСТАНОВИ И ИЗВАН 

УСТАНОВЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ ДОГАЂАЈА  

Чланови Стручног већа другог разреда били су врло активни у овој области кроз рад како у редовној 

настави тако и у ваннаставним активностима. Учествовали смо у следећим свечаностима изван 

школе и организовали обележавања важних датума и свечане програме у школи (постоје 

фотографије, видео снимци):  

Септембар: 

Молебан – Свештеници Храма Св. Димитрија су пожелели ученицима срећан почетак.  

Октобар:  

Дечја недеља – У свим одељењима је обележена Дечја недеља. Школски полицајац је обишао 

одељења на терену; ученици из Села Лајковац су ишли у посластичарницу; ученици из Врачевића су 

посетили ватрогасни дом у Лајковцу; Трка за срећније детињство – хуманитарна манифестација коју 

организује подмладак Црвеног крста наше школе. 

Посета патронажне службе и Црвеног крста – одржано је предавање на тему „Здрава храна“  у свим 

издвојеним одељењима и подељени су пакетићи.  

„Шетњом у здравију будућност“ –  двочасовна шетња ученика издвојеног одељења у Боговађи.  

Децембар:  

Дана 6. децембра је одељење 2-2 учествовало на фестивалу драмске секције у Вреоцима, у 

организацији ОШ „Диша Ђурђевић“. 

У издвојеним одељењима је одржана Новогодишња приредба.  

Сва три одељења другог разреда су узела учешће у Свечаној академији поводом 100 година од 

Великог рата, која је одржана у КЦ Лајковац.  

У сусрет Новој години 28.12.2018. године ‒ Новогодишња чаролија је одржана у Културном центру, 

у организацији Градске библиотеке.  

Дана 29.12.2018. године – улица Отвореног срца, ученици 2-2 су узели учешће у приредби испред 

Градске куће. 

У Боговађи је одржана Новогодишња журка са ученицима припадницима азила.  

Јануар:  

Обележавање школске славе Св. Саве у свим издвојеним одељењима.  

 

6. ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЕТА И ИЗЛЕТА ВАН ШКОЛЕ  

Рекреативна настава 14–20. јануар хотел „Оморика“ Тара. Ученици 2-2 и одељење из Пепељевца су 

боравили седам дана на Тари.   

 

 

11. 1. 3. Извештај о раду Стручног већа трећег разреда 

  

Одговорно лице: Снежана Трајковић 

  

 

 На седницама Стручних већа 3. разреда утврђено је да су у потпуности реализовани сви 

планови ВОР-а, како за редовну тако и за допунску наставу, секције и остале слободне активности.  

 

 Што се тиче активности ученика у пројектима школе и локалне заједнице реализоване су 

следеће активности: 

 

АКТИВНОСТИ 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

 

МОЛЕБАН (12.9.2018.год.) 

 

 

 

За успешан почетак нове школске 

године свештеници наше цркве 

одржали су молебан за успешан 

почетак наставе и нове школске 

године. 
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ДЕЧЈА НЕДЕЉА ( од 1. до 7. октобра) 

 

 

Дечја недеља је ове године била прилика 

да се скрене пажња најшире јавности на 

проблем насиља над децом, а сви 

одговорни актери позову на чврсто и 

умрежено деловање у циљу нулте 

толеранције према насиљу и заштите 

сваког детета у нашем друштву. 

У том светлу, овогодишња Дечја недеља 

се одржала под слоганом: 

„МОЈЕ ЈЕ ПРАВО ДА ЖИВИМ 

СРЕЋНО И ЗДРАВО – за одрастање без 

насиља“. 

Први дан је у нашој школи обележен 

отварањем Дечје недеље. Велики број 

ученика од 1. до 4. разреда донео је 

балон са исписаном поруком за срећније 

детињство. У школском дворишту су 

деца те балоне размењивала са својим 

другарима. Оформили смо кутију за 

Срећније детињство у делу хола школе. 

У њу су ученици убацивали мишљења, 

захвалности, честитке и извињења 

упућена онима који су им драги. Прваци 

наше школе посетили су тог дана 

Градску библиотеку. Посету и превоз 

деце, у сарадњи са родитељима, 

организовале су учитељице из 

издвојених одељења. Другог дана 

започела је хуманитарна акција „Друг – 

другу” (сви ученици наше школе 

учествовали су у прикупљању прибора и 

одеће за угрожену децу). Гостовање 

ученика старијих разреда у одељењима 

првог разреда било је у циљу 

преношења корисних информација, 

савета и размене искуства са млађим 

ученицима. Трећи дан обележило је 

дружење школског полицајца са 

ученицима 1. разреда. Четврти дан био 

је резервисан за израду паноа, писаних и 

ликовних радова на тему: „Моје је право 

да живим срећно и здраво – за 

одрастање без насиља” . Сви ученици 

наше школе имали су прилику да 

заједно са својим предметним 

наставницима организују стварање 

ликовних, књижевних или неких других 

радова, инспирисаних мотом Дечје 

недеље. Петог дана било је излагање 

радова који су урађени на нивоу школе у 
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току трајања Дечје недеље. 

Хуманитарна акција „Друг – другу” 

приводила се крају. Тог дана 

организована је и „Трка за срећније 

детињство” – у сарадњи са Црвеним 

крстом. По цени од 50 динара, 

куповином броја за трку, ученици су још 

једном показали хуманост и помогли 

својим другарима. Сваког дана била је 

по једна учитељица задужена за 

припремање текста који се читао на 

разгласу у обе смене. 

 

 

ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА 

 

Ученици ОШ "Миле Дубљевић" у 

Лајковцу  традиционално 4. октобра 

обележавају дан заштите животиња како 

би скренули пажњу на ова драга бића и 

исказали љубав према њима.   

У холу школе тога дана цвркут папагаја, 

ћубастих кока, зеба, малих пачића, 

лавеж куца, мјаук маца и многих 

погледа уплашених животињица 

улепшали су дан наших малишана као и 

другара из вртића који сваке године 

уживају са нама.  

Обележен је Светски дан заштите 

животиња, у организацији еколошке 

секције наставнице биологије Косане 

Грчић. Ученици су донели своје кућне 

љубимце. Изложба кућних љубимаца се 

одржала у холу централне школе. 

Ученици су имали прилику да виде псе, 

мачке, зечеве, папагаје... 

 

 

УЛИЦА ОТВОРЕНОГ СРЦА 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пред сам крај календарске године, 

29.12.2018. у нашем месту одржана је 

манифестација „Улица отвореног срца“ 

која полако постаје традиционална. 

Најмлађи, али и њихови родитељи, баке 

и деке уживали су у новогодишњој 

представи, дружењу са Деда Мразом, 

мађионичарoм, кловновима и јунацима 

цртаћа, плесним тачкама, скечевима и 

музици. 

Покровитељ Улице отвореног срца била 

је Општина Лајковац, а организатор 

Културни центар „Хаџи Рувим“. 

Учествовали су и Туристичка 

организација, Градска библиотека, ОШ 

"Миле Дубљевић", ПУ "Лептирић", 
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Планинарско-смучарско друштво 

"Ћира", сликари, пчелари и појединци 

који су изложили ручно рађене 

празничне украсе. 

 

ПОСЕТА ПАТРОНАЖНИХ СЕСТАРА, 

СТОМАТОЛОГА И ЦРВЕНОГ КРСТА 

ИО наше школе 

 

Представници Дома здравља Лајковац 

су обишли ИО наше школе и одржали 

предавања о превенцији цревних 

заразних болести и одржавању хигијене 

уста и зуба. Представници Црвеног 

крста су поделили хигијенске пакете.  

 

 

 

СЕМИНАР ЗА РАЗРЕДНУ И 

ПРЕДМЕТНУ НАСТАВУ 

 

У нашој школи су 22. и 23. децембра 

2018. године одржана два семинара. У 

суботу семинар са називом „Превенција 

дискриминације и насиља у образовном 

систему – од предрасуда и стереотипа до 

дискриминације и насиља“. Обуку је 

реализовао Ужички центар за права 

детета, предавачи Јелена Жунић-

Цицварић и Александра Мутавџић. 

Специфични циљеви овог семинара су: 

 Упознавање са појмом 

предрасуда и стереотипа, 

освешћивање механизама 

настајања, упознавање са 

начинима превазилажења. 

 Продубљивање знања о 

дискриминацији (упознавање са 

појмом, опасностима, њено 

препознавање, примери 

дискриминације у Образовно-

васпитном систему; упознавање 

са механизмима превенције, 

реаговања и нивоима 

одговорности). 

 Упознавање са појмом, врстама 

насиља (разликовање облика 

насилног понашања према врсти 

и интензитету; препознавање 

актера који се укључују у 

решавање случајева насиља, 

зависно од интензитета; 

освешћивање начина превенције 

насиља у школи). 

 Значај мултисекторске сарадње у 

превенцији и заштити деце од 

насиља, злостављања и 

занемаривања. 

 Оспособљавање за образовање 

ученика о механизмима заштите 
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од насиља и дискриминације 

Семинар је протекао у веома пријатној 

атмосфери. Задовољни су били и 

предавачи и учесници. 

У недељу семинар са називом 

„Наставник – кључни фактор успешне 

наставе“. Реализатори су били Игор 

Ракић и Милан Станковић. 

Специфични циљеви овог семинара су: 

 Подстицај мотивације наставника 

као кључном фактору успешног 

образовања и васпитања ученика 

 Оспособљавање наставника да 

креирају неке нове занимљиве, 

подстицајне и функционалне 

технике рада у настави   

 Упознавање са различитим 

садржајима и примерима добре 

праксе 

Овај викенд  је протекао веома радно за 

раднике  наше школе. 

 

 

НОВОГОДИШЊИ ВАШАР 

 

У холу наше школе и ове године одржан 

је ,,Новогодишњи вашар“ продајног 

карактера. Учешће на вашару су поред 

ученика централне школе, узели су и 

наши ученици из ИО Бајевац и Село 

Лајковац, са својим учитељицама. Део 

прикупљених средстава одељењске 

заједнице ће искористити за куповину 

дидактичког материјала, а део средстава 

ће отићи у добротворне сврхе. 

Родитељи, баке, деке, наставници и 

ученици били су купци новогодишњих 

украса, колача, напитака, који су се 

нашли на импровизованим тезгама. 

 

 

 

НОВОГОДИШЊА ЧАРОЛИЈА 

 

Као и сваке године, у сарадњи са 

Градском библиотеком, у 

предпразнично расположење увела нас 

је ,,Новогодишња чаролија“.  

У четвртак, 27. децембра у сали 

биоскопа Културног центра “Хаџи 

Рувим”, од 17 сати и 30 минута одржана  

је приредба «Новогодишња чаролија». 

Ова приредба је реализована у сарадњи 

са Основном школом “Миле Дубљевић” 

из Лајковца. Наступили су ученици 
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млађих и старијих  разреда који су 

рецитовали, глумили, певали и играли. 

  1. Маријана Селенић – II-2 

,,Новогодишња песма за децу“  Земља 

грува 

  2. Љиљана Јеремић III-3 

,,JingleBellsRock” – BillyIdol – 

кореографија 

  3. Мила Ристовић ИО Боговађа I и III 

разред ,,Деда Мразе, Деда Мразе, не 

скрећи са стазе” – хор 

 4. Соња Миловановић – драмска 

секција ,,Весела дружина” 

    ,,Фризерски салон у новогодишњој 

ноћи” V-3 и V-4 

    ,,Новогодишња падежна заврзлама” 

V-2 

  5. Ива Крушкоња I-3 „Зима, зима, е па 

шта је“ – хор 

  6. Вера Теофиловић I-1 „Новогодишњи 

рецитал“ 

  7. Светлана Ковачевић I-2 „Спасите 

нам јелке“ – хор 

  8. Драгана Перић II-1 „Звончићи“ – хор 

  9. Ивана Романовић II-3 „Зимска 

песма“ - хор 

10. Снежана Трајковић III-1 „Кад снови 

крила добију“ – хор 

11.  Душица Кузнецов IV-2 „Преко брда, 

преко брега“ – хор 

12. Верица Адамовић - Тешић IV- 3 

„Новогодишње жеље“ – рецитал 

13. „Деда Мраз“ – Ања Бојовић IV-2 

14. „Први Снешко” – Јања Пајић IV-2 

Бројна публика уживала је у песми, 

игри, плесу, глуми. 

 У ОШ „Миле Дубљевић“ Лајковац,  
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ЈЕДАН ПАКЕТИЋ, МНОГО ЉУБАВИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

месец децембар је протекао у 

припремама за новогодишњу чаролију. 

Чланови Подмлатка Црвеног крста били 

су веома активни,  вредно  су радили на 

реализацији акције  „Један пакетић, 

много љубави“. 
Акција “Један пакетић – много љубави“ 

је традиционална акција Црвеног крста 

која се реализује непосредно пред 

новогодишње и божићне празнике. Циљ 

ове акције је да се од ученика основних 

и средњих школа прикупе слаткиши, 

сланиши како би се направили 

новогодишњи пакетићи за децу. 

Сваке године обрадујемо ученике наше 

школе. Ове године смо организовали и 

прикладан програм. Не заборавимо на 

речи Душка Радовића: „Наше мало 

може бити много...“ 

 

 

ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТОВИ ЗА ДРУГИ 

РАЗРЕД 

 

 

Резултати иницијалних тестова који су 

се реализовали у септембру 2017, на 

почетку школске године на нивоу 2. 

разреда:  

 

СРПСКИ ЈЕЗИК  

Основни ниво:   76,31   % 

Средњи ниво: 57,78 % 

Напредни ниво: 50,51 % 

 

 

МАТЕМАТИКА  

Основни ниво: 70,61% 

Средњи ниво: 44,30 % 

Напредни ниво: 32,43% 

 

СВЕТ ОКО НАС:  

Основни ниво: 78,25 % 

Средњи ниво: 59,33% 

Напредни ниво: 62,10 % 

 

 

ПРОСЛАВА ШКОЛСКЕ СЛАВЕ 

СВЕТИ САВА 

 

У суботу 27. јануара 2019. год., 

прослављена је школска слава Свети 

Сава уз ломљење славског колача и 

пригодном приредбом у којој су 

учествовали игром, песмом и 

рецитовањем. 

 

БЕЗБЕДНО НА БИЦИКЛУ 

Ученици од трећег до шестог разреда, 

имали су 26. октобра јединствену 

прилику да стекну теоријска и 

практична знања неопходна 

бициклистима за безбедно учешће у 
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саобраћају. 

У дворишту ОШ “Миле Дубљевић” 

постављен је полигон за практичну 

обуку, док је теоријски део обуке 

обављен у холу школе, уз пројекцију 

слајдова. Ученици су пре почетка 

теоријске обуке попуњавали тестове на 

тему учешћа бициклиста у саобраћају. 

Почетку ове корисне обуке за ученике 

присуствовали су и представници 

локалне самоуправе, председник 

општине Андрија Живковић са 

сарадницима и локалног Савета за 

безбедност у саобраћају. 

Представник Агенције за безбедност 

саобраћаја Иван Бојовић, ресорно 

задужен управо за двоточкаше, рекао је 

да је ово друга година за редом у којој 

Агенција спроводи програм “Безбедно 

на бициклу”, намењен популацији 

најмлађих учесника у саобраћају, а то су 

деца узраста од 7 до 14 година. Кроз 

овај програм до сада је прошло  сто 

осамдесет двоје деце. 

Током теоријске обуке, пренета су 

основна знања која учесници у 

саобраћају треба да имају, са посебним 

освртом на правила која важе за 

бициклисте. Практични део обуке 

подразумевао је увежбавање на 

полигону конкретних радњи које су 

неопходне бициклистима за безбедно 

учешће у саобраћају. 

Ученици су показали видно 

интересовање за програм “Безбедно на 

бициклу”, одговорно су сарађивали са 

реализаторима пројекта, а и лепо време 

је послужило, па је практична обука на 

полигону реализована у врло 

оптималним условима. 
„КО СМЕ, ТАЈ МОЖЕ, КО НЕ ЗНА ЗА СТРАХ, 

ТАЈ ИДЕ НАПРЕД!“ 
 

Свечана академија Основне школе 

„Миле Дубљевић“ поводом 

стогодишњице Великог рата под 

називом „Ко сме, тај може, ко не зна за 

страх, тај иде напред!“ одржана је у 

петак 14. децембра са почетком у 17.00 

часова у сали Културног центра „Хаџи 

Рувим“ у Лајковцу. 
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На крају програма, хор сачињен од 

ученика од 1. до 8. разреда из Лајковца, 

Бајевца, Боговађе и Јабучја,  поручио је 

песмом целом свету „Само да рата не 

будеˮ и указао на то да треба да чувамо 

нашу слободу коју су нам даривали 

наши славни преци.  Са њима су вредно 

радиле њихове учитељице и наставница 

музичке културе Невена 

Добросављевић. 

 

РЕКРЕАТИВНА НАСТАВА  Рекреативна настава за 65 ученика 

млађих разреда Основне школе ,,Миле 

Дубљевић" из Лајковца реалиована је на 

планини Тари , хотел ,,Оморика" у 

периоду од 14. јануара до 20. јануара 

2019. године. Наставу у природи је 

организовала ТА ,,Балканик", Основна 

школа ,,Миле Дубљевић", лекар 

ваљевске болнице Миодраг Радовановић 

и рекреатор Крсто Миливојевић. 

Рекреатор и доктор су пратили групу у 

свим шетњама и активностима и 

бринули заједно са учитељима о 

здрављу и безбедности деце. 

Најлепше дане провели смо на Тари  

и никада их нећемо заборавити! 
Одељење III 1 са учитељицом Снежаном 

Трајковић као и учитељице Маријана 

Селенић, Гоца Станојевић и Љиљана 

Лучић су успешно и заједничким 

снагама наставу у природи спровеле на 

најбољи начин и без икаквих проблема и 

са задовољством. 

 

 

 

   

11. 1. 4. Извештај о раду Стручног већа четвртог разреда 

 

Руководилац Стручног већа 4. разреда: Верица Адамовић Тешић 
 

 

           Актив 4. разреда чине одељенске старешине : IV-1 Љиљана Лучић, IV-2 Душица Ђурђевић 

Кузнецов, IV-3 Верица Адамовић Тешић, IV-4 Гордана Пејчић, IV-5 Гордана Станојевић, IV-6 

Душанка Јовановић, IV-7 Миломир Савић (Светлана Гавриловић), IV-8 Марија Милановић(Марина 

Латковић), IV-9 Драгана Жујовић (Данијла Томић), IV-10 Снежана Рулић, IV-11 Светлана 

Гавриловић, IV-12 Невенка Раонић и IV-13 Бојана Петровић . 

 

           Настава се изводи у преподневној смени од 7.30 у централној школи и од 8 часова у 

издвојеним одељењима према распореду часова и поподневној смени у централној школи од 13 

часова према  часова.  

           Учитељи су августу 2018. направили План и програм рада 4. разреда за ову школску годину 

према упутствима Министарства просвете које су благовремено предали ПП служби школе. На 



40 

почетку године усвојили су План рада разредног већа који су у потпуности реализовани током првог 

полугодишта. 

 

           У септембру су направљени распореди часова за свих 13 одељења и усаглашени са распоредом 

енглеског језика, изборних предмета и салом за часове Физичког васпитања. У распоред часова унете 

су све активности ученика: редовна настава, час допунске и додатне  наставе, час одељенског 

старешине , секције и слободне активности.  

 

            Учитељи 4. разреда дежурају једном недељно по устаљеном распореду.  

 

            Изборни предмети који су понуђени и реализују се у 4. разреду су: Верска настава,Чувари 

природе, Народна традиција. Наставници задужени за реализацију изборних предмета су 

вероучитељи и учитељи у својим одељењима.  

 

У току првог полугодишта реализовано је све што је предвиђено васпитно-образовним планом и 

програмом.  

Одржано је 101 часова српског језика, 101 часова математике, 40 часова енглеског језика, 40 

часова природе и друштва, 40 часова ликовне културе, 20 часова музичке културе, 63 часова 

физичког васпитања, 20 часова спортске секције, 20 часова рецитаторске секције, 20 часова укупно 

допунске наставе из српског језика и математике и 21 час одељенског старешине. 

 
У току првог полугодишта нашу школу су посетили: школски полицајац, педагошко-

психолошка служба, логопед, библиотекарка и стоматолог. Остале активности које су се одвијале у 

току првог полугодишта су: 

 

СЕПТЕМБАР: 7.9.2018.  Молебан поводом почетка школске године; 

 

ОКТОБАР: 1 – 5.10.2015. Дечја недеља под слоганом: „Моје је право да живим срећно и 

здраво“ 

У оквиру Дечје недеље ученици су узели учешће у различитим активностима: цртање у 

школском дворишту, прваци су посетили градску библиотеку, израдили пано на тему Дечје недеље, 

организована спортска такмичења, прваци су угостили и школског полицајца и ППД службу; 

патронажну службу и збаре Дома здравља; представнике организације „Црвеног крста“ Лајковца. 

Ученици су узели учешће у различитим конкурсима: ликовни конкурс „Правилна исхрана“, 

литерарни конкурс “То је био распуст“, ликовни конкурс “Мини рестАРТ“; учитељица Верица 

Адамовић Тешић са својим ученицима узела учешће у међународном образовном пројекту A 

MAGICAL INTERCULTURAL FRIENDSHIP NETWORK (аутора Жељане Радојчић Лукић, једног од 

50 набољих едукатора света), чијом се реализацијом остварују развојни циљеви УН; 

Учитељица Љиљана Лучић је са својим ученицима посетила Сајам књига у Београду; 

Обележили смо Дан јабуке – сада већ традиционално; 

НОВЕМБАР: 

Реализован је Фестивал науке, где су учешће узели сви ученици 4. разреда; 

Учитељица Љиљана Лучић је одржала угледни час у свом одељењу из области физичког 

васпитања; 

ДЕЦЕМБАР: 

Прикладном приредбом обележено је 100 година од Великог рата; 

Ученици су узели учешће и у новогодишњој приредби “Новогодишња чаролија“; 

ЈАНУАР: 

 27.01.2019. Прослава школске славе Свети Сава; 

Ученици 4. разреда учествовали су и у школском такмичењу из математике. 
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11. 1. 5. Извештај о раду Стручног већа за разредну наставу 

Руководилац Стручног већа наставника разредне наставе: Љиљана Јеремић 

 

Чланови Стручног већа: 

 Наставници разредне наставе: Драгана Перић, Маријана Селенић, Ана Живковић (Данијела 

Шалипур), Снежана Трајковић, Душица Милинчић, Љиљана Јеремић, Љиљана Лучић, Душица 

Кузнецов-Ђорђевић, Верица Адамовић-Тешић, Вера Теофиловић, Светлана Ковачевић, Ива 

Крушкоња, Гордана Пејчић, Марија Јовановић (Мила Ристовић), Гордана Станојевић, Катарина 

Марковић, Душанка Јовановић, Милица Бојичић, Светлана Илић, Тања Милошевић, Марија 

Милановић (Маријана Поповић), Данијела Томић, Марина Латковић, Снежана Рулић, Зорица 

Милиновић, Светлана Гавриловић, Биљана Перић, Лидија Веселиновић, Невенка Раонић, Даринка 

Рисовић и Бојана Николић. Наставници енглеског језика - Јелена Гавриловић, Јелена Бајић, Дејана 

Ђуровић , Јелена Матић (Катарина Марковић,); вероучитељи – Никола Николић,  Владимир Јокић и 

Предраг Јевтић. 

 

Циљеви рада: 

 Унапређивање свих облика ВОР-а, да се деци боравак у школи учини занимљивијим и 

пријатнијим, да обогате своја знања, вештине и умења. 

 Анализа реализације наставног процеса. Праћење реализације планираних активности. 

Анализа васпитног рада. Стварање складне атмосфере у раду, развијање добре сарадње и 

тимског рада. Анализа постигнућа ученика на такмичењима. Праћење и вредновање рада 

ученика и израда инструмената за процену ученичких постигнућа. 

 Размена искустава у области унапређења наставе, коришћење наставних средстава, израда 

дидактичког материјала. Повећање дисциплине и успеха ученика и побољшање понашања 

ученика заједничким , тимским радом и у сарадњи са другим стручним тимовима школе.  

 Стручно усавршавање за рад са децом која заостају у раду и даровитом децом. Учешће на 

семинарима уз обавезу информисања осталих чланова стручног већа о садржају семинара.  

 

           У току првог полугодишта школске 2018/2019. године одржана су три састанка Стручног већа 

наставника разредне наставе, која су и планирана.  Успешно су реализовани сви планови васпитно-

образовног рада. Успешно су реализовани  и часови ваннаставних активности од првог до четвртог 

разреда . 

           На првој седници, одржаној 12.09.2018. године, присуствовали су: директор Биљана Жујовић, 

помоћник директора Данијела Негић, психолог Сања Симић, логопед Јована Милашиновић, педагог 

Дражен Милосављевић, учитељице, наставници енглеског језика и вероучитељи. Усвојен је годишњи 

план рада Актива од I до IV разреда. Донет је план образовно-васпитних садржаја (редовне, изборне, 

допунске, додатне наставе и слободних активности). Обавеза свих учитељица је да у току наставне 

недеље организују по две секције. Учитељице које раде у комбинованим одељењима (комбинација II 

и IV разреда, су у обавези да организују секције кроз 36 часова, наизменично две секције). Педагог 

школе је појаснио четрдесетосатну радну недељу за све наставнике. Усвојен је план распореда 

писмених задатака у трећем и четвртом разреду; контролних задатака и писаних провера знања 

дужих од 15 минута. Руководиоци Актива од првог до четвртог разреда ће у свом извештају 

детаљније писати о распореду контролних вежби и писмених задатака. Понуда дечје штампе je и у 

овој школској години стигла од истих издавачких кућа: „Нова школа“, Београд; „Атос“, Крагујевац, 

„Клет“, Београд и „Школска књига“, Нови Сад. Договорено је да се часописи од појединих издавача 

(они које најчешће читају наши ученици), наруче за библиотеку, како би сви ученици имали прилику 

да се сусретну са занимљивостима из часописа, читајући их и на тај начин богатиће свој речник. 

Контролне задатке ће учитељи радити самостално или у оквиру свог Актива. Руководилац Дечијег 

савеза Ива Крушкоња у сарадњи са члановима свог тима и Тимом за културну и јавну делатност 

урадиће план за обележавање Дечје недеље. Учешће ће узети сви учитељи, како из централне школе 

тако и из издвојених одељења. Разговарали смо и о планирању рекреативне наставе и екскурзије. У 

Школском програму су планиране екскурзије по разредима (за сваки разред је одређена релација). 

Дестинације за рекреативну наставу су Тара и Врњачка Бања (јесен, зима и пролеће). Термини, 

хотели и туристичка агенција ће се накнадно утврдити.  Као и претходних година, и ове су планиране 
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радионице и стручне теме које треба реализовати на седницама Стручног већа наставника разредне 

наставе. Сви заинтересовани наставници треба благовремено да се пријаве како би узели учешће и 

свој рад представили колегама. Дат је и предлог да се организују посете колегама у издвојеним 

одељењима; разговарали смо и о обавезама организовања угледних часова, као и о начину 

присуствовања истим.  

           Друга седница  Стручног већа за разредну наставу одржана је 13.11.2018. године. Седници су 

присуствовали: учитељице, наставници енглеског језика, вероучитељи и педагог Дражен 

Милосављевић. 

           Анализирали смо реализацију образовно-васпитног рада у току првог класификационог 

периода. Сви планови ВОР-а су успешно реализовани. Разговарали смо о успеху, дисциплини и 

изостанцима ученика на крају првог класификационог периода. Током првог тромесечја праћена су 

постигнућа ученика. Један  ученик има 3  недовољне оцене, а то је Роберто Димитријевић IV-2. 

Неоцењени ученици су: Анђела Марковић II-6, Сабрина Радосављевић II-1, Емануела Радосављевић 

II-1, Мартина Јовановић II-1 и Марчело Антић IV-6. Сви оцењени ученици имају примерно владање. 

Донета. Учитељи су анализом снимљеног стања закључили да има ученика који раде по ИОП2, а то 

су: Милица Јеремић IV-1 (математика, српски, енглески, природа и друштво и музичко) и Василије 

Радосављевић III-7, српски и математика (у процедури). Такође има  ученика са којима је неопходна 

индивидуализација наставе. У првом разреду за сада нема индивидуализованог рада. У другом 

разреду ради се са три ученика: Александар Митровић II-2; Патриција Димитријевић II-3 и  Брендо 

Радосављевић II-6 (српски језик и математика). У трећем  разреду са три ученика: Андреј Лазић, 

Теодора Маринковић и Леонардо Јовановић II-3 (српски језик и математика). У четвртом разреду са 

седам ученика: Роберто Димитријевић и Милена Митровић IV-2 (српски и математика), Јована 

Пантић и Кристијан Симић IV-2(математика);Урош Митровић IV-3(енглески језик и математика), 

Кристијан Васић IV-3(српски,математика) и Стефан Ранковић IV-3 (српски). За ове ученике је тако и 

планирана и реализована настава уз сарадњу родитеља. Руководиоци Актива II, III и IV разреда су 

поднели извештај о анализи иницијалних тестова. Дошло се до закључка да задатке из сва три 

предмета треба боље стандардизовати како би и резултати тестова били реалнији.  Рађени су исти 

тестови као и на крају школске године. Иако познати , ученици су неке тестове лошије урадили. 

Потребно је урадити и писмену анализу за сваки ниво и проценат урађености теста упоредити са 

закључном оценом. Планирану  стручну тему „Превенција насиља“ припремила је и  реализовала  

логопед Јована Милашиновић на Наставничком већу. 

           Учитељи су током овог полугодишта похађали семинаре и трибине. У суботу 22. децембра 

одржан је семинар са темом „Превенција дискриминације и насиља у образовном систему – од 

предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља“. Дана 23. децембра 2018. године одржан је 

семинар под називом „Наставник – кључни фактор успешне наставе“. Оба семинара  су одржанa у 

просторијама школе. Трибина (стручни скуп) одржана је у музичкој школи са темом „Саветовање о 

оцењивању“. 

          Трећа седница је одржана 30.1.2019. године. Састанку присуствовали: наставници разредне 

наставе, вероучитељи, наставници енглеског језика, педагог Дражен Милосављевић и ромски 

асистент Никола Јосиповић. Реализоване су планиране тачке дневног реда. Извршена је анализа 

реализације образовно васпитног процеса и прописаног фонда часова у току првог полугодишта. 

Анализирали смо  успех и владање на крају првог полугодишта, као и изостанке ученика. Ученици 

првог разреда редовно похађају наставу и оцењени су описним оценама, сем ученице Ане Антић I-3. 

У другом разреду четири ученика нису оцењена, Анђела Марковић II-6, Сабрина Радосављевић II-1, 

Емануела Радосављевић II-1, Мартина Јовановић II-1. У трећем разреду, једна ученица има три 

недовољне оцене, Анастасија Митровић III-1 (недовољне оцене из српског језика, енглеског језика и 

математике); Ученица Андријана Антић III -2 није оцењена. Донета је одлука, на предлог 

одељењских старешина, да се ученицима Михаилу Панићу III-3 и Далибору Поповићу III разред у 

Бајевцу изрекне Укор одељењског старешине и владање смањи на врло добро. Остали ученици су 

оцењени, редовно похађају наставу и имају примерно владање. Од укупног броја ученика четвртог 

разреда, четири  ученика нису оцењена, то су ученици који нередовно похађају наставу: Преша 

Димитријевић IV-1; Роберто Димитријевић и Милена Митровић IV-2 и Марчело Антић IV-6. Остали 

ученици су оцењени и имају примерно владање. Учитељи су се сложили да и у другом полугодишту 
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наставе са индивидуализованим радом са ученицима који имају недовољне оцене или с потешкоћама 

савлађују предвиђене садржаје.  

             Зимски сусрети учитеља су планирани у 30. марта 2019. године у Основној школи „Нада 

Пурић“ у Ваљеву. О свим важним информацијама бићемо благовремено обавештени. Досадашња 

представница наше школе у главном одбору друштва учитеља Марина Пажиновић дала је оставку и 

на њено место је једногласном одлуком изабрана Верица Адамовић-Тешић. 

            Представници (предавачи) Издавачке куће „Клет-Нови логос“ одржали су предавање и 

презентацију дигиталних (електронских) уџбеника и упутили нас у коришћење истих, ради лакшег, 

лепшег и кориснијег рада са ученицима. Како би настава била интересантнија и мотивишућа за 

ученике и приближила им наставне садржаје на различите начине, у складу са развојем савремене 

технологије. 

           На овом већу нам се представио и педагошки ромски асистент Никола Јосиповић. Очекујемо 

добру сарадњу и олакшање при решавању текућих проблема које имамо са ученицима ромске 

популације (напредовање у учењу, владање и велики број изостанака). 

          Школа је додатно опремљена наставним средствима за рад, која су наручивана у оквиру актива. 

Сва средства су евидентирана у склопу школског инвентара. Организоване су посете, учешћа на 

приредбама, такмичења, угледни часови (више о овим активностима ће писати у извештајима 

руководиоца Актива од првог до четвртог разреда). 

        Као показатељи успешности нашег рада јесте укључивање у све активности школе, локалне 

заједнице и шире. Добра организација у оквиру сваког разреда, заједништво, размена искустава, 

тимски рад и сарадња са родитељима и стручним тимовима школе. 

 

 

 

11. 2. Извештај о раду Разредних већа 

 

11. 2. 1. Извештај о раду Разредног већа 5. разреда 

 

Одговорно лице: РАЈКО САРИЋ V-1 

Остали чланови тима: Соња Миловановић V-2, Мирјана Николић V-3, Марко Ивковић V-4, Дијана 

Поповић V-Боговађа, Мирјана Вујковић V-Бајевац 

Сарадници у реализацији плана: сви предметни наставници, руководство школе, ученици и педагошка 

служба 

Делокруг рада (укратко): реализација васпитно-образовног рада у петом разреду  

Циљеви (укратко): успешна реализација плана васпитно-образовног рада 

 

Током првог полугодишта одржане су три седнице разредног већа 5. разреда. На првој седници 

21.09.2018. године усвојен је План рада разредног већа. Разматрано је бројно стање и социо-економска 

структура ученика одељења. Разматрана су и карактеристична запажања о ученицима битним за 

организацију наставе. Такође, водило се рачуна о снабдевености ученика уџбеницима и потребним 

ђачким прибором. Донет је план образовно-васпитних садржаја (редовне, изборне, допунске, додатне 

наставе и слободних активности). Такође је усвојен план писмених и контролних задатака – писаних 

провера знања дужих од 15 минута. Друга седница разреденог већа одржана је 14.11.2018. године. На 

њој се разговарало успеху, дисциплини и изостанцима ученика и предложене су мере за побољшање успеха. 

Анализирала се реализација образовно-васпитног рада на крају првог класификационог периода. Трећа 

седница разредног већа одржана је 31.01.2019. године; тема је била успех, дисциплина и изостанци ученика на 

крају првог полугодишта. Нарочито је истакнуто да велики број неоправданих изостанака и недисциплина 

ученика знатно утичу на постигнути успех. Анализа реализације образовно-васпитног процеса и прописаног 

фонда часова на крају првог полугодишта. На крају првог полугодишта утврђиван је успех ученика и оцене из 

владања, ученици са одличним оценама из свих предмета су похваљени.  
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11. 2. 2. Извештај о раду Разредног већа 6. разреда 

 

Одговорно лице: Живота Ђорђевић 

 

ПЛАН РАДА РАЗРЕДНИХ ВЕЋА VI за прво полугодиште 

 

СЕПТЕМБАР 

Прва седница  

 

1. Усвајање Плана рада Разредног  већа 

2. Бројно стање и социо-економска структура ученика одељења – карактеристична запажња о 

ученицима битна за организацију наставе 

3. Снадбевеност ученика уџбеницима и потребним ђачким прибором 

4. Планирања образовно-васпитних садржаја: редовне, изборне, допунске, додатне наставе, 

слободних активности  

5. Планирање писмених, контролних задатака – писаних провера знања дужих од 15 минута  

6. Договор о сачињавању ИОП-а за ученике са којима је потребно додатно радити 

7. План професионалне оријентације ученика 

8. Питања и предлози 

 

НОВЕМБАР 

Друга седница  

 

1. Успех, дисциплина и изостанци ученика; предлог мера за побољшање успеха 

2. Реализација образовно-васпитног процеса и прописаног фонда часова на крају првог 

класификационог периода  

5. Радионица „Школа без насиља“– тема: „Стварност и место младих у њој“ 

6. Анализа сарадње стручних већа 

8. Питања и предлози 

 

 

ЈАНУАР 

Трећа седница  

 

1. Успех, дисциплина и изостанци ученика на крају I полугодишта 

2. Похвале ученика 

3. Анализа реализација образовно-васпитног процеса и прописаног фонда часова на крају I 

полугодишта 

4. Резултати примене мера за побољшање успеха; анализа  мера индивидуализације за 

инклузивно образовање;предлог мера за побољшање успеха 

5. Анализа  рада одељењског старешине/одељењске заједнице и сарадња са родитељима  

6. Анализа рада одељењских већа у првом полугодишту  

7. Портфолио ученика (Како пратимо развој и напредовање ученика) 

8. Предлог уџбеника за наредну школску годину 

9. Питања и предлози 

 

 У првом полугодишту одржане су три седнице разредног већа. На првој седници донет је план 

рада већа и распоред писаних провера дужих од 15 минута. 

На другој седници извршена је анализа рада на крају 1. Тромесечја и констатовано да је настава 

реализована по плану и програму за постојећи разред. Успех ученика би могао бити бољи, као и 

резултати инклузивног рада са појединим ученицима . 
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На крају првог полугодишта је одржана трећа седница разредног већа и анализиран успех у односу 

на прво тромесечје. Успех у односу на прво тромесечје је бољи, али не и задовољавајући, на чему 

треба порадити у другом полугодишту. 

Закључено је да успех и дисциплина ученика нису на задовољавајућем нивоу те да их треба у другом 

полугодишту побољшати, као и услове за рад наставника и интензивнији рад стручне службе. 

 

 

 

11. 2. 3. Извештај о раду Разредног већа 7. разреда 

 

Одговорно лице: Гроздана Ковачевић, наставник физике 

 

      У првом полугодишту ове школске године одржане су три седнице Разредног већа. 

 

      На ПРВОЈ, која је одржана 21.септембра 2018. године, усвојен је План рада већа, додатне и 

допунске наставе, секција, план писмених и контролних задатака, екскурзија и план професионалне 

оријентације. Сагледана је социо-економска ситуација, бројно стање и структура  ученика седмог 

разреда и закључено да нема битних разлика у односу на прошлу школску годину. Ученици су  

снабдевени потребним уџбеницима и прибором. 

 

     На ДРУГОЈ седници, која је одржана 14. новембра 2018. године, извршена је анализа успеха и 

дисциплине ученика на крају првог класификационог периода. Евидентирани су изостанци. Стање је 

уобичајено за овај период школске године. Договорене су мере за побољшање. На овој седници је, 

такође, договорен начин обележавања Дечије недеље (од 1. до 5. октобра) и учешће у Трци за 

срећније детињство (средина децембра). 

 

     На ТРЕЋОЈ седници, која је одржана 31.1.2019. године, утврђен је успех ученика и оцене из 

владања на крају првог полугодишта. Уочено је да је успех бољи него на крају првог 

класификационог периода. Одлични ученици су похваљени. Извршена је анализа остварености плана 

и програма и закључено да је све реализовано према планираном. Сви планирани часови редовне, 

допунске и додатне наставе и секција су одржани. 

 

 

 

11. 2. 4. Извештај о раду Разредног већа 8. разреда 

 

Одговорно лице: Ана Пајић VIII-1 

Остали члановн тима: Данијела Богдановић VIII-2, Александар Ђукић VIII-3, Снежана Вићентић 

VIII-4, Александра Чолаковић Нинковић VIII-Боговађа, Иван Живановић VIII-Бајевац 

Сарадници у реализацији плана:сви предметни наставници, руководство школе, ученици и педагошка 

служба 

Делокруг рада (укратко): реализација васпитно-образовног рада у седмом разреду  

Циљеви (укратко):успешна реализација плана васпитно-образовног рада 

 

У првом полугодишту школске 2018/2019. године одржане су три седнице Одељењског већа осмог 

разреда, на којима су разматране следеће тачке: 

- Усвајање Плана рада Одељењског већа . 

- Бројно стање и социо-економска структура ученика одељења као и карактеристична запажања 

о ученицима битна за организацију наставе. 

- Планирање образовно-васпитних садржаја као и планирање писмених и контролних задатака 

дужих од 15 минута. 

- Утврђивање успеха и оцена из владања . 
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- Анализа реализације образовно-васпитног процеса и прописаног фонда часова, као и анализа 

рада Одељењског већа и одељењских заједница . 

У осмом разреду на почетку 2018/2019. године уписано је 106 ученика, 58 дечака и 48  девојчица. Са 

позитивним оценама прво полугодиште завршио је 71 ученик, 3 ученика су неоцењена и 28 ученика 

има недовољан успех. 

Двадесет два ученика остварила су одличан успех, 28 ученика врло добар  и 21 ученик добар успех. 

Са једном недовољном оценом је 14 ученика, са 2 недовољне 3 ученика, са 3 недовољне 4 ученика и 

са четири и више недовољних 8 ученика.  

Недовољне оцене по предметима: српски језик 7 недовољних, енглески језик 2 недовољне, историја 2 

недовољне, географија 2 недовољне, математика 19 недовољних, физика 6 недовољних, хемија 8 

недовољних, немачки језик 7 недовољних, биологија 4 недовољне, музичка култура 1 недовољна. 

Укор одељењског старешине и врло добро владање има 7 ученика. Укор одељењског већа и добро 

владање има 7 ученика, а један ученик има Укор директора и врло добро владање. 

Ученици су направили 5209 оправданих изостанака и 182 неоправдана изостанка. 

Реализовани су сви часови редовне наставе, али допунску и додатну наставу нису реализовали сви 

наставници који предају у осмом разреду. Часови припремне наставе за завршни испит одржани су 

само из историје и српског језика. 

На предлог Ученичког парламента и сагласности Савета родитеља и родитеља ученика осмог разреда 

одлучено је да екскурзија осмог разреда буде 3 дана на релацији Лајковац – Манастир Манасија –

Ресавска пећина – Манастир Раваница – Гамзиград – Кладово – Лепенски вир – Виминацијум – 

Смедерево –Лајковац у организацији ТА „Балканик“из Ваљева. 

 

 

11. 3. Извештаји стручних већа за предметну наставу 

 

 

11. 3. 1. Извештај о раду Стручног већа наставника српског језика 

 

Подносилац извештаја: Стручно веће наставника српског језика 

Одговорно лице: Александра Чолаковић Нинковић, руководилац Стручног већа 

Остали чланови тима (предметни наставници): Душица Милосављевић, Зорана Марковић (Слађана 

Митровић  замена), Соња Миловановић, Бојана Симић, Анђелка Aдамовић, Сања Тодоровић, Лидија 

Марић Јовановић 

Циљеви (укратко): Унапређивање учења и квалитета наставе кроз заједничке, јасно дефинисане и 

свима доступне критеријуме оцењивања, који су у сагласности са стандардима постигнућа; 

унапређивање учења и постигнућа ученика на завршном тесту; усвајање трајних и применљивих 

знања 

Задаци: Обезбеђивање уједначеног критеријума оцењивања и његове јавне доступности ученицима, 

родитељима и наставницима кроз упознавање са стандардима образовања; реализација школских 

интерних тестирања ученика и провера школских постигнућа кроз интерно тестирање током године, 

а по узору на завршни тест и праћење напредовања ученика; прилагођавање стицања знања и 

оцењивања ученицима са тешкоћама у развоју. 

1.ОРГАНИЗАЦИОНО-ТЕХНИЧКИ  ПОСЛОВИ (август, септембар) 

а) Формирано је Стручно веће и изабран руководилац: 

На састанку Стручог већа одржаног 29.06.2018. године договорено је да и у овој школској години 

руководилац Стручног већа буде Александра Чолаковић Нинковић. 

б) Извршен је распоред наставника по одељењима: 

На састанку Стручног већа наставника српског језика одржаног 29.06.2018. године извршена је 

подела одељења и посебних задужења за школску 2018/2019. 

1. СОЊА МИЛОВАНОВИЋ – три одељења 5. разреда и 7-2; 

2. ДУШИЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ –  једно одељење 5. разреда и 7-4; 

3. БОЈАНА ТУФЕГЏИЋ – 7-1 и 7-3;  

4. ЛИДИЈА МАРИЋ ЈОВАНОВИЋ – 6-3 и 6-4; 
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5. АНЂЕЛКА АДАМОВИЋ – 8-1, 8-3 и 8-4; 

6. СЛАЂАНА МИТРОВИЋ ( ЗОРАНА МАРКОВИЋ) – 6-1, 6-2 и 8-2; 

7. САЊА ТОДОРОВИЋ – 5-5, 6-5, 7-5 и 8-5; 

8. АЛЕКСАНДРА ЧОЛАКОВИЋ НИНКОВИЋ – 5-6, 6-6, 7-6 и 8-6. 

в) Подељена су посебна задужења (секције): 

У току овог полугодишта одржано је: 

1. СОЊА МИЛОВАНОВИЋ –  допунска 15 часова, додатна12 часова, драмска секција 23 часа; 

2. ДУШИЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ –  допунска 13 часова (8 у петом и 5 у седмом), додатна 11 

часова (6 у петом и 5 у седмом), лингвистичка секција 8 часова;  

3. БОЈАНА ТУФЕГЏИЋ – допунска 10 часова, додатна 10 часова; 

4. ЛИДИЈА МАРИЋ ЈОВАНОВИЋ – допунска 18 часова, додатна 8 часова,  литерарна секција 

„Разиграно перо“ 15 часова, допуна библиотеке за 1 час; 

5. АНЂЕЛКА АДАМОВИЋ – допунска 10 часова, додатна 7 часова, припремна настава за 

осмаке 10 часова, одржани часови у четвртом разреду – 4/2 заменице (утврђивање градива) 

15.01.2019. и 4/3 заменице (утврђивање градива) 16.01.2019. 

6. СЛАЂАНА МИТРОВИЋ – допунска 8 часова, додатна 11 часова, новинарска секција 0, 

припремна настава за осмаке 0  и допуна библиотеке за 6 часова; 

7. САЊА ТОДОРОВИЋ – допунска 21 час, додатна 10 часова, драмска секција 21 час, 

припремна настава за осмаке, часови српског као језика окружења и допуна библиотеке за 1 

час; 

8. АЛЕКСАНДРА ЧОЛАКОВИЋ НИНКОВИЋ – допунска 18 часова, додатна 18 часова, 

рецитаторска секција 23 часа, припремна настава за осмаке 3 часа, одржани часови 

четвртацима у ИО Бајевац – говорна вежба 22.01.2019. и допуна библиотеке за један час. 

г) Извршен је договор о изради годишњих и оперативних планова и иницијалних тестова: 

-  На састанцима Стручног већа у другој половини августа чланови већа који предају у петом разреду 

урадили су нови глобални план за пети разред усклађен са новим планом наставе и учења за пети 

разред. 

- Припремљени су и реализовани иницијални тестови и анализирана постигнућа  ученика  на 

иницијалном у односу на исходно тестирање претходне године (септембар); 

 

2.ПРИМЕНЕ ДИДАКТИЧКИХ ИНОВАЦИЈА У НАСТАВИ ‒ УГЛЕДНИ ЧАС(АКТИВНА 

НАСТАВА), ДИСКУСИЈА О ЧАСУ 

 

Одржани угледни часови-радионице на Фестивалу науке посвећеном стогодишњици од 

завршетка Првог светског рата: (2)   

Први светски рат у 

књижевности 

Ученици VΙ3 и VΙ4, чланови 

Литерарне секције 

„Разиграно перо” под 

вођством наставнице Лидије 

Марић Јовановић 

 Мапе ума 

 организација и реализација изложба у 

холу школе 

 текст о радионици и изложби на сајту 

школе 

 текст о радионици и изложби на сајту 

Интернет порталу за промовисање 

дечјег стваралаштва „Табла” 
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Ученици седмог разреда са наставницом Соњом Миловановић у сарадњи са наставницом историје и 

њеним ученицима припремили су радионице које су за продукт имале велики пано у холу школе о 

писцима у Првом светском рату. 

 

 

 
 

Осим фестивала науке одржана је и радионица: 

 

Свети Сава у поезији Ученици VΙ3 и VΙ4, чланови 

Литерарне секције 

„Разиграно перо” под 

вођством наставнице Лидије 

Марић Јовановић 

 Литерарни радови ученика о Светом 

Сави 

 организација и реализација изложба у 

холу школе 

 текст о радионици и изложби на сајту 

школе 

 текст о радионици и изложби на сајту 

Интернет порталу за промовисање 

дечјег стваралаштва „Табла” 

 

 
 

Учешћем наставнице Александре Чолаковић Нинковић на прошлогодишњем конкурсу „2000 

дигиталних учионица“  добијен је код за приступ дигиталним уџбеницима те су у овом полугодишту 
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ученици 5. разреда ИО Бајевац наставу српског језика реализовали уз помоћ потпуно новог 

дидактичког материјала – платформе „ EUCIONICA“ 

 

3. ЕВАЛУАЦИЈА РАДА – СОПСТВЕНОГ/УЧЕНИКА 

 

 Соња Миловановић 

стручно усавршавање на семинарима: “Наставник – кључни фактор успешне наставе“ 

23.12.2019; Републички зимски семинар за наставнике и професоре српског језика и 

књижевности  1 – 3.2. 2019. 

стручно усавршавање у установи: присуство презентацији у оквиру Стручног већа о употреби 

дигиталних уџбеника у настави српског језика 29.01.2019. 

 Душица Милосављевић 

стручно усавршавање на семинарима: „Пут књиге у школској библиотеци“ (23.11.2018); 

Наставак подршке за повећање и унапређење капацитета за управљање мигрантском кризом у 

Републици Србији (8. и 9.12.2018); „Превенција дискриминације и насиља у образовном 

систему – од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља“ (22.12.2018); Републички 

зимски семинар за наставнике и професоре српског језика и књижевности (1 – 3.2.2019) 

стручно усавршавање у установи: присуство на презентацији уџбеника за 5. разред Издавачке 

куће „Вулкан“ (12.12.2018); присуство презентацији у оквиру Стручног већа о употреби 

дигиталних уџбеника у настави српског језика (29. 1. 2019); 

Бојана Симић 
стручно усавршавање у установи: присуство презентацији у оквиру Стручног већа о употреби 

дигиталних уџбеника у настави српског језика (29.1.2019); 

 

 Лидија Јовановић Марић 

стручно усавршавање на семинарима: Наставник – кључни фактор успешне наставе“ 

23.12.2019; Републички зимски семинар за наставнике и професоре српског језика и 

књижевности  1 – 3.2.2019. 

Награда „Проф. др Слободан Ж. Марковић” као руководилац литерарне секције „Разиграно 

перо“ на Републичком такмичењу литерарних секција основних и средњих школа. 

 

 
 Анђелка Адамовић  

стручно усавршавање на семинарима: „Наставник – кључни фактор успешне наставе“ 

23.12.2018; Републички зимски семинар за наставнике и професоре српског језика и 

књижевности  1 – 3.2.2019. 

стручно усавршавање у установи: присуство презентацији у оквиру Стручног већа о употреби 

дигиталних уџбеника у настави српског језика (29.1.2019) 
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 Слађана Митровић 

стручно усавршавање на семинарима: „Превенција дискриминације и насиља у образовном 

систему – од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља“ (22.12.2018); 

 Сања Тодоровић  

стручно усавршавање на семинарима: „ Превенција дискриминације и насиља у образовном 

систему – од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља“ (22.12.2018); 

стручно усавршавање у установи: присуство презентацији у оквиру Стручног већа о употреби 

дигиталних уџбеника у настави српског језика (29.1.2019); присуство на презентацији 

уџбеника за 5. разред Издавачке куће „Вулкан“ (12.12.2018); 

Асистент координатора пројекта „Савременом школом до квалитетнијег знања“ , „Мадад 2“. 

 Александра Чолаковић Нинковић  

стручно усавршавање на семинарима: „ Превенција дискриминације и насиља у образовном 

систему – од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља“ (22.12.2018); 

стручно усавршавање у установи: организовање и вођење презентације у оквиру Стручног 

већа о употреби дигиталних уџбеника у настави српског језика (29.1.2019);  

 

4. ЕВАЛУАЦИЈА РАДА – СОПСТВЕНОГ/УЧЕНИКА (септембар, октобар, новембар, децембар и 

јануар на састанцима стручног актива) 

Стручно веће за српски језик и књижевност имало је 3 састанка у првом полугодишту (05.09.2018. 

године,  05.12.2018. године  и 29.01.2019). 

На састанцима су рађене процене и праћен напредак постављених циљева, израда тестова за 

евалуацију рада ученика, анализа постигнутог успеха у раду са ученицима. Показатељ успешности за 

те активности је просечна оцена одељења  на крају класификационих периода као и број недовољних 

оцена по класификационим периодима. На основу свих ових анализа Стручно веће правило је јасну 

процену које мере применити како би степен усвојености знања био на потребном нивоу, којим 

областима појачати рад и критеријуме како би исходи били добри. 

Рађене су анализе иницијалних тестова и завршног испита за осми разред из предходне школске 

године. 

 

ИЗВЕШТАЈ О АНАЛИЗИ РЕЗУЛТАТА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ИЗ 

ЈУНА 2018. ГОДИНЕ 
     Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања извршио је анализу резултата на 

завршном испиту из јуна 2018. свих школа у Републици Србији, упоредио их са резултатима на 

нивоу општина, округа, школских управа и на крају са републичким просеком, и на основу те 

анализе урађен је овај извештај који у себи садржи и упоредну анализу са завршним испитом из јуна 

2017. 

     Анализа је вршена тако што је установљена скала постигнућа на којој је бројем 500 означен 

просечан степен постигнућа на националном нивоу.  

     У нашој школи завршни испит из српског језика полагало је у јуну 111 ученика (59 дечака и 52 

девојчица). Резултати поређења са просецима на различитим територијалним и административним 

нивоима показују да су на тесту из српског језика ученици наше школе у целини (степен постигнућа 

461) постигли боље резултате од општинског просека (степен постигнућа 450) , а слабије од просека 

са територије коју обухвата Школска управа Ваљево (степен постигнућа 486) и  од окружног просека 

(степен постигнућа 488), као и од републичког просека (степен постигнућа, као што је објашњено, 

500). Ови подаци показују да је завршни испит из јуна 2017. године био успешије урађен јер смо тада 

имали бољи степен постигнућа не само од општинског просека, него и од просека територије коју 

обухвата Школска управа Ваљево. Просечан степен постигнућа на завршном испиту у јуну 2017. је 

био 485 што је знатно више од 461, колико је он износио на завршном испиту у јуну 2018. године. У 

смислу сагледавања резултата појединачно, значајан је увид у просечна постигнућа ученика на нивоу 

одељења. Резултати показују да ни једно одељење наше школе није постигло укупне резултате изнад 

републичког просека, док су на завршом испиту у 2017. години два одељења имала просек изнад 

Републике. Запажамо да је сада само одељење VIII5 ( 488) имало резултате изнад  Школске управе 

(486) и у нивоу са округом (488). Одељења  VIII1, VIII3, VIII4 и VIII6  су имали резултате изнад просека 
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општине (450), док је одељење VIII2  било и испод општинског просека.  И ове године су девојчице 

постигле боље резултате од дечака (494 према 431), али ни по овој категорији није достигнут 

републички просек што је претходне године био случај ( 515 према 460). 

     Како је Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања имао и увид у оцене ученика из 

српског језика на крају 7. и 8. разреда, извршио је и анализу постигнућа ученика у односу на оцене. У 

упутству за тумачење података објашњено је да се може сматрати необјективним оно оцењивање где 

се покаже да је ученик са одређеном оценом на крају 7. разреда имао више постигнуће него ученик 

са истом оценом на крају 8. разреда. Графикон наше школе показује да таквих случајева има код 

оцена 3 и 4. Одступања на графикону су мала, али их има. Код оцене 3 одступања су 458  у седмом 

према 449 у осмом, а код оцене 4 527 у седмом према 512 у осмом. Произилази закључак да су 

ученици генерације која је прошле школске године завршила 8. разред необјективно оцењивани по 

питању оцена добар (3) и врло добар (4), док су оценама довољан (2) и одличан (5) оцењивани 

објективно. Табела показује да су наши ученици који су оцењени четворкама на крају 8. разреда 

имали постигнућа (512) у нивоу републичког просека за ученике са овим оценама (516), ученици 

наше школе са оценама  3 и 5 су имали постигнућа нешто нижа од постигнућа ученика са истим 

оценама на нивоу републике, а да су наши ученици са оценом 2 и постигнућима 362 завршни испит 

урадили значајно лошије од од ученика са истом оценом на републичком нивоу (394) . И по овом 

параметру резултати су лошији у односу на завршни испит из 2017. године када на графикону није 

било никаквих одступања што се тиче објективности оцењивања, а ученици са четворкама и 

петицама су имали резултате изнад републичког просека. 

За даљи рад на постизању жељеног степена постигнућа наставницима је изузетно значајна анализа 

која показује просечна постигнућа ученика у односу на области предмета и области стандарда. Она 

нам говори да су на нивоу школе ученици најуспешније решили задатке из области вештине читања 

и разумевања прочитаног (66,5%) и књижевности (62,5%). Следи област писаног изражавања 

(43,5%). Најлошије су урађени задаци из области граматике, лексике, народног и књижевног језика 

(40%). Цифре показују да је разлика велика (26.5%) између најбоље и најлошије урађене области. 

Поређења ради та разлика међу областима је на завршном испиту у 2017. години износила 8%. Те 

године наши ученици су најуспешније урадили задатке из области граматике, лексике, народног и 

књижевног језика (64.5 %), док нам је у 2018. години то најлошије урађена област. Упоређујући 

резултате завршног испита из ове две године (2017. и 2018) запажа се пораст процента тачно 

урађених задатака из области вештине читања и разумевања прочитаног (66,5 % према 59,5 %), док је 

област књижевност урађена са готово идентичним процентом успешности (62,5 % према 63 %). 

  Анализа успешности у решавању задатака са основног, средњег и напредног нивоа постигнућа 

показује да је задатке са основног нивоа тачно решило у просеку 67,6% ученика, са средњег 35,84% и 

са напредног 27,75% ученика. Како знамо да је очекивано да задатке са основног нивоа реши 

најмање 80% ученика, са средњег око 50% и са напредног око 20% ученика, јасан је закључак да су 

наши ученици  задатке са основног и средњег нивоа решавали слабије од предвиђеног процента. 

Проценат тачно урађених задатака са основног нивао је знатно нижи него 2017. године када је 

износио 76,2%. Задатке са средњег нивоа у 2017. години су наши ученици урадили изнад очекиваног 

процента од 50 % (54,67 %) што 35,84 % , колико је проценат тачно урађених задатака средњег нивоа 

ове године, чини забрињавајућим. Тенденција пада у односу на 2017. годину види се и у задацима са 

напредног нивоа (27,75 према 37,5), али се може констатовати да су у 2018. години једино задатке са 

напредног нивоа наши ученици урадили изнад очекиваног просека од 20% . На завршном испиту у 

2018. ни један ученик није имао испод 3 бода, али ни један ученик није ни имао максималних 20 

бодова, те је само један ученик имао 19 бодова. Просечан број бодова наших ученика на завршном 

испиту у 2018. години је 10,35 што је свакако ниже од националног просека од 11,99. 

 Резултати добијени анализом завршног испита, као и упоређивањем резултата са резултатима из 

2017. године, добра су смерница за даљи рад са ученицима како би се повећао степен постигнућа. Из 

резултата прошлогодишње генерације произилази да се при проверавању знања и оцењивању 

ученика треба руководити образовним стандардима, затим да се више ради на савладавању захтева 

дефинисаних образовним стандардима са основног и средњег нивоа, као и из области граматике, 

лексике, народног и књижевног језика и писаног изражавања. Опомињућа је и чињеница да је 

најлошије урађен задатак број 9 кога су наши ученици тачно урадили свега 6% , а који је задатак 

средњег нивоа из области лексике ( синоними и значење речи). Треба ипак првенствено имати на уму 
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чињеницу да нису сва одељења иста, па су иницијални тестови у ствари прави показатељи онога на 

чему код сваког ученика појединачно треба више радити са циљем постизања што бољих и 

појединачних резултата, и резултата за школу у целини.   

                                                                                  Извештај сачинила 

                                                                                    Александра Чолаковић Нинковић 

 

У овом полугодишту ученици под вођством чланова Стручног већа као предметних наставника 

српског језика учествовали су на великом броју конкурса и постигли следеће резултате: 

 

Младен Ђуричић Школски светосавски 

литерарни конкурс 

Награђен 

Тијана Видаковић Школски светосавски 

литерарни конкурс 

Награђена 

Литерарна секција 

„Разиграно перо” 

Републичко такмичење 

литерарних секција 

1. место  

 

Централна завршна свечаност за Колубарски округ поводом овогодипње кампање „Октобар месец 

правилне исхран“ уз слоган „Правилна исхрана улагање у будућнос“ и Светског дана хране, одржана 

је 25.10.2018. године у великој сали Културног центра Мионица. Домаћин овогодишње свечаности 

био је Дом здравља Мионица. 

Марија Јеремић, ученица 5/2, освојила је 2. награду на литерарном конкурсу. 

 
 

У интернет часопису за подстицање дечјег стваралаштва „ ТАБЛА“ објављени су радови наших 

ученика и то: 

1. Марија Јеремић- „ Јесен“ 

2. Марија Јеремић- „ Месец“ 

3. Марија Јеремић- „ Кад си тужан“ 

4. Марија Јеремић- „ Розе мачка“ 

5. Марија Јеремић- „ Сан и јава старе маслине“ 

6. Марија Јеремић- „ Мој тата“ 

7. Марија Јеремић- „ Моја“ мајка 

8. Марија Јеремић- „ Моја бака“ 

9. Марија Јеремић- „ Шаљива песма“ 

10. Немања Мештеровић- „ Пролеће у мом селу“ 

11. Емилија Шарић- „ Јесен“ 

12. Јелена Ђукић- „ Смеха,смеха деци“ 

13. Матеј Радовановић-„ Зора рана и кобач Вуја“ 

14. Немања Мештеровић- „ Како се каже волим те“ 
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Узели смо учешће на првом литерарном конкурсу које је организовало НВО „Оаза знања“ на тему 

„Заувијек ћу бити дијете“. Добиле Похвале и наставница Соња Миловановић  и ученица Марија 

Јеремић за учешће. 

 
 

5.ОРГАНИЗОВАЊЕ ШКОЛСКИХ ПРИРЕДБИ И СВЕЧАНОСТИ У УСТАНОВИ И 

ИЗВАН УСТАНОВЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ ДОГАЂАЈА 
Чланови Стручног већа наставника српског језика били су врло активни у овој области кроз рад 

како у редовној настави и ваннаставним активностима, тако и кроз рад у различитим комисијама и 

тимовима Наставничког већа, а у Комисији за културну и јавну делатност и Комисији за разглас били 

су и носиоци посла. Учествовали смо у следећим свечаностима изван школе и организовали 

обележавања важних датума и свечане програме у школи (постоје фотографије, видео снимци): 

 септембар – Међународни дан писмености – пано, презентација, посвећен час тој теми; 

 Европски дан језика 26. септембра, пано и држан час презентација 

 Светски дан заштите животиња – 4. октобар 

 Дан јабуке –Учитељица, Милена Ивковић и нставница Косана Грчић су покренуле причу о Дану 

јабука, који се организује 22. октобра. Тада су ангажовале драмску секцију да узме учешће у овој 

манифестацији, па смо као сећање и успомену на нашу драгу учитељицу узели и ове године 

учешће у програму, мада то на школском сајту нису истакли. Ове године је то било мало 

другачије, није био драмски приказ, већ је наше Стручно веће узело учешће са литерарним 

радовима. Деца су посала радове на ову тему. У прилогу је рад Марије Јеремић. 

 
 Дечија недеља – израда паноа „ Живот без насиља“ 

У дечјој недељи био је организовн разноврстан програм дечјег стваралаштва. Радило се на 

промоцији  права на игру, креативност, слободно време, изражавање способности, знања и 

вештина сваког детета, без обзира на узраст, и уважавање различитих могућности. Деца су 

изражавала своје ставове – да је право сваког детета да живи срећно, здраво и у окружењу без 

насиља. Наше стручно веће узело је учешће израдом паноа који се налазе у школском холу, а 

фотографије истих на сајту школе. 
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 Свечана академија „Ко см, тај може, ко не зна за страх, тај иде даље“ – драмска секција под 

вођством Соње Миловановић и драмска секција под вођством Александре Чолаковић Нинковић у 

сарадњи са Тимовима и Стручним већима наше школе учествовале у организацији и реализацији; 

 
 

 У четвртак, 27. децембра од 17.30, у сали Културног центра “Хаџи Рувим”, одржана је приредба 

„Новогодишња чаролија”. Ова приредба се организује у сарадњи са Основном школом „Миле 

Дубљевић” из Лајковца. Чланови драмске секције „Весела дружина“ наступили су са Љубавном 

новогодишњом падежном заврзламом и Фризерским салоном у новогодишњој ноћи. 

  

 
 

 Драмска секција „Весела дружина“ учествовала на новогодишњој манифестацији „Улица 

отвореног срца”, 29. децембра, последњег викенда пред Нову годину на платоу испред Градске 

куће. Ова манифестација је у Лајковцу већ прерасла у традицију, деца се радују и веома радо 

учествују, па су спремили богат програм, а наша драмска секција „Весела дружинаˮ је својим 

занимљивим драмским приказима о Новој години употпунили овај колажни програм 

(показатељи: фотографије, вест на сајту Лајковац на длану, објава на сајту школе). 
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 Учествовали у изради паноа за Божић, Нову годину и Светог Саву 

 Учествовали у Новогодишњем вашару у организацији наше школе – ученици са наставницама 

Соњом Миловановић и Лидијом Марић Јовановић учествовали на вашару и од прикупљених 

средстава купили белу таблу у кабинету бр. 2 

 

 
 

 Један пакетић –много љубави, свечани програм поводом доделе новогодишњих пакетића 

29.12.2017. у школи (показатељи: фотографије, објава на сајту школе, фејсбук страници секције, 

фејсбук странице Подмлатка Црвеног крста ОШ „Миле Дубљевић“) 

 

 
 

 Учествовали у организацији прославе школске славе 

 Учествовали у организовању литерарног конкурса поводом Светог Саве  

 Драмска секција под вођством Соње Миловановић припремила свечани програм поводом 

школске славе Светог Саве 

 Драмска секција под вођством Сање Тодоровић организовала програм у ИО Боговађи поводом 

Савиндана 
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 Драмска секција у ИО Бајевац под вођством Александре Чолаковић Нинковић одржала приредбу 

поводом Савиндана 

  

 
 

Културни центар „Хаџи Рувим“ у сарадњи са месном заједницом Врачевић, Средњом школом „17. 

септембар“ и Основном школом „Миле Дубљевић“ Лајковац организовао је свечану академију 

посвећену 180 година од рођења Живојина Жујовића у петак 11. јануара од 18 часова у сали Градске 

куће у Лајковцу. Наши ученици, чланови драмске секције „Весела дружина“, дали су свој допринос 

песмом, казивањем песама о суштини постојања, о Вуку,о школама у 9. веку... 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЕТА И ИЗЛЕТА ВАН ШКОЛЕ 

 Посета Вуковом сабору у Тршићу планирана је, али није реализована због малог броја 

заинтересованих ученика. 

 Посета Сајму књига у Београду 29. октобра, планирана је, али није реализована јер нисмо 

успели да пронађемо спонзора и организујемо бесплатан превоз ученика. 

 

7. САРАДЊА СА ДРУГИМ СТРУЧНИМ ВЕЋИМА У ШКОЛИ 

Стручно веће наставника српског језика сарађује са другим већима у школи на реализацији разних 

пројеката. Сарађује са Стручним већем наставника енглеског језика, са Стручним већем наставника 

историје, са наставницима верске наставе, на Стручним већем биологије, као и Стручним већем 

музичке културе. Сарађује у организовању угледних часова, обележавању јубилеја, изради паноа и 

сл. 

8.САРАДЊА СА УСТАНОВАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ВАН УСТАНОВЕ 

Наставнице Соња Миловановић и Душица Милосављевић оформиле су Читалачке клубове који су 

део пројекта Читалачки маратон Издавачке куће „Клет“ и то: 

Читалачки клуб под вођством наставнице Душице Милосављевић постоји већ две године и 

броји 18 чланова. 

Читалачки клуб под вођством наставнице Соње Миловановић ради већ другу годину заредом. 

Клуб броји 26 ученика петог (18 ученика)  и седмог (8 ученика) разреда, па радионице организујемо 

у трајању од два школска часа  како би сви ученици могли исказати своја запажања и разменити 
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мишљења о прочитаним књигама, а некада се  морамо делити и у две мање групе, па одржати две 

радионице, као што је био пример са другом радионицом.  

Рад читалачког клуба почели смо  припремном радионицом 18.12.2019. године,  када су ученицима 

подељени бесплатни примери победничког романа, чланске карте и када су упознати са начином 

рада Читалачког клуба и Читалачким маратоном, веома значајним пројектом који организује 

Издавачка кућа „Клетт“.  

Посећеност је велика и одушевље овогодишњим романима такође. Ученици су већ прочитали 

сва три романа: Јаје, млеко,вода..., Гласам за шаптача и Основци и подједнако су одушевљени свим 

романима. Тематика ових романа је блиска њиховом свакодневном животу. И сами су зачуђени како 

тако брзо успевају да прочитају романе. 

Рађена је друга радионица 18.1.2019. године, где смо детаљно и тачно по упуствима, следећи 

план радионице, разговарали о роману. Особине и осећања које ученици цене углавном су слична и 

веома позитивна: искреност, нежност, толеранција, одговорност, емпатија... права љубав, јака и 

сложна породица, поштовање према старијима... љубазност и несебичност... 

 Већ смо развили навику да се дружимо и разговарамо о књигама. Записујемо мисли које нам 

се допадају и водимо Споменаре прочитаних књига. Размењујемо мишљења, вршимо 

карактеризацију ликова, повезујемо са стварношћу. Разговарамо, водимо дијалог, значи ипак волимо 

да читамо и уживамо у заједничком дружењу. Ученицима се допада овај пројекат – Читалачки 

маратон. 

Роман  Јаје, млеко, вода... већина чланова је прочитала са ужитком, веома брзо и општи 

утисци свих читалаца су да је роман необичан са свакодневним ситуацијама, а и нечим помало 

нестварним, као да је мали Монгли стигао међу нас. Дара је за све њих позитиван лик са којим су се 

сви, и дечаци, и девојчице, поистоветили. Радионица је одржана у две групе. Посвећено је довољно 

времена тумачењу ликова, занимљивих места. Занимљив им је и сасвим могућ тај судар различитих 

светова. Већина се опредељује за Дарин необичнији, храбрији и хуманији свет.  

Ученици су већ прочитали Гласам за шаптача, па једва чекају ново дружење, а неки се радују 

радионици када ће се разговарати о роману Основци, кажу да је тматика као да је неко описао животе 

ученика из наше школе.  

Како се они радују новој радионици, тако се и њихов вођа радује да има и да ће ипак бити још 

увек оних који воле књигу и писану реч и, наравно, да још увек умемо да размењујемо и уважавамо 

мишљења других. 

Вођа тима Соња Миловановић, наставница српског језика и књижевности 

 

 
 

Наставница Соња Миловановић је ове године у оквиру пројекта Читалачки маратон и један од 

чланова главног жирија. 

 

Сарадници од 2016. године у електронском часопису: 

Табла-@casopis.tabla – Интернет часопис за подстицање дечијег стваралаштва 

Оснивач: Нишки креативни студио, Давидова 2, Ниш 

Директор: Драган Г. Маринковић 

Главни и одговорни уредник: Срђан Сиђа Живковић   

mailto:Табла-@casopis.tabla
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Сарадници: Лидија Марић Јовановић и Соња Миловановић 

 

11. 3. 2. Извештај о раду Стручног већа наставника страних језика 

 

Подносилац извештаја: стручно веће за стране језике 

Одговорно лице: Јелена Гавриловић, наставник енглеског језика, руководилац Стручног већа 

Остали чланови тима:  

Ана Пајић, наставник енглеског језика 

Мирјана Николић, наставник енглеског језика 

Јелена Бајић, наставник енглеског језика 

Катарина Марковић, наставник енглеског језика 

Биљана Вељановски, наставник енглеског језика 

Дејана Ђуровић, наставник енглеског језика 

Катарина Богојевић Ристић, наставник енглеског језика 

Мирјана Вујковић, наставник руског језика 

Данијела Негић, наставник руског језика 

Светлана Миловановић, наставник немачког језика 

Тамара Мештеровић, наставник немачког језика  

 

Циљеви рада: 

Циљ наставе страног језика на млађем школском узрасту је да оспособи ученика да на страном 

језику комуницира на основном нивоу у усменом и писаном облику о темама из његовог 

непосредног окружења. Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче 

свест о значају сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик 

развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других 

језика. 

Циљ наставе страног језика на старијем школском узрасту јесте да се осигура да сви ученици 

стекну базичну jeзичку писменост, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и 

непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију 

мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да овладају комуникативним 

вештинама и развију способности и методе учења страног језика. 

 
На крају другог квалификационог периода број недовољних оцена из енглеског, руског и немачкој 

језика сведен је на минималан број у том тренутку.  

За ученике који су с тешкоћама усвајали градиво и добијали недовољне оцене током првог 

полугодишта, на писменим и усменим проверама знања, одржавани су часови допунске наставе. Они 

ученици који су уз или без помоћи допунске наставе савладали барем минимум – предвиђен 

договореним критеријумима оцењивања за одређени разред, закључене су позитивне оцене на крају 

полугодишта. Остали ученици ће, надамо се, савладати то градиво у наредном периоду – током 

трећег и четвртог квалификационог периода. 

Ученицима је током полугодишта на време и јасно најављивано градиво које треба да савладају пре 

провера знања. Приликом оцењивања, као и закључивања оцена, предметни наставник је појашњавао 

како процењује учеников ниво знања, и шта ученик треба даље да предузме и на шта да обрати 

пажњу, у циљу даљег напредовања. 

 

Име наставника Предмет Број одржаних 

часова допунске 

наставе 

Број одржаних часова 

додатне наставе 

Број одржаних часова 

секције 

Катарина Ристић  енглески 18 часова укупно 

и то у IV раз у 

Селу Лајковцу 

/ / 
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Вељановски Биљана енглески 3 часа укупно 

 у VI4 

/ / 

Николић Мирјана  енглески *Подаци нису 

достављени 

  

Пајић Ана 

 

енглески 24 часа укупно 

1 час у VIII раз у 

Лајковцу; 9 часова 

у VII раз у 

Лајковцу (VII1 и 

VII2); 14 часова у 

VI раз у Лајковцу 

(VI1 – 4,VI2 -5, VI3 

-5 часова) 

19 часова укупно 

1 час у VIII раз у 

Лајковцу; 9 часова у 

VII раз у Лајковцу 

(VII1 и VII2); 9 часова 

у VI раз у Лајковцу 

(VI1 – 5,VI2 -2, VI3 -2 

часова) 

1 час укупно 

у VII раз у Лајковцу 

(VII1 и VII2) 

 

Јелена Бајић 

 

енглески 40 часова укупно: 

20 часова у I раз у 

Лајковцу и 20 

часова у III раз у 

Лајковцу  

/ 20 часова укупно 

у Лајковцу 

Катарина Марковић енглески 13 часова укупно: 

4 часа у III и IV раз 

у Врачевићу, 4 часа 

у III и IV раз у 

Пепељевцу; 5  

часова у Боговађи 

(2 у V,1 у VI и 2 у 

VII раз) 

/ / 

Дејана Ђуровић енглески / / / 

Гавриловић Јелена енглески 41 час укупно:  

20 часова IV раз у 

Лајковцу 

(евидентирани у 

дневнику IV3); 11 у 

IV раз у Ратковцу; 

5 у IV раз и 5 у III 

разреду у Марковој 

Цркви  

20 часова укупно и 

то у IV раз у Лајковцу 

(часови су 

евидентирани у 

дневнику IV2) 

/ 

Вујковић Мира руски 52 часа укупно: 

8 часова у V раз у 

Лајковцу; у 

Бајевцу: 6 у V раз, 

6 у VI раз,  6 у VIII 

раз; у Боговађи: 8 

часова у V раз, 6 у 

VI раз, 6 у VII раз, 

6 часова у VIII раз. 

6 часова укупно и то 

уVIII разреду у 

Бајевцу 

 17 часова укупно: 

Бајевац 7 часова, 

Боговађа10 часова 

Данијела Негић руски 18 часова укупно: 

6 часова у VI раз, 6 

18 часова укупно: 

6 часова у VI раз, 6 у 

/ 
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у VII раз, 6 часова 

у VIII раз у 

Лајковцу 

VII раз, 6 часова у 

VIII раз у Лајковцу 

Миловановић 

Светлана 

немачки 27 часова укупно:  

8 часова у V раз; 9 

у VI и 10 VII 

разреду. 

/ / 

Тамара Мештеровић немачки 21 час укупно и то 

у VIII разреду 

18 часова укупно и 

то у VIII разреду 

/ 

 

* Подаци нису достављени 

Наставници страних језика су у децембру месецу завршили интернет обуку за примену стандарда 

постигнућа за предмет Страни језик. 

 
 

11. 3. 3. Извештај о раду Стручног већа наставника географије 

 

Одговорно лице: Живан Радић 

 

Чланови већа : Дијана Поповић, Снежана Вићентијевић, Живан Радић 

 

 

 

наставник : Дијана Поповић 

 

РАСПОДЕЛА ЧАСОВА 

Наставница Дијана Поповић предаје у следећим одељењима: 5-2, 5-3, 5-4, 5-5;  6-2, 6-5;7-1, 7-2, 7-3, 

7-4, 7-5; 8-5. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ 

Према годишњим задужењима, наставница Дијана Поповић има 20 часова редовне наставе, односно 

24 у току недеље са осталим задужењима. 

 Наставници Стручног већа за географију имају усаглашене критеријуме оцењивања који су 

приложени уз годишње планове и који су детерминисани образовним стандардима за крај обавезног 

образовања за наставни предмет географија. 

Сви планирани часови редовне наставе су реализовани односно планирани часови допунске наставе, 

додатног рада и секција су реализовани како је наставница предвидела.  

Постоје неоцењени ученици због недолазака у школу па није било прилике да обезбеде законски 

минимум. То су следећи ученици: Димитријевић Виолета 5-2, Митровић Саманта 5-2, Јовановић 

Александар 5-4, Станковић Слађана 5-4, Станојевић Марија 5-4, Радосављевић Ђани 5-3, Станко 

Савић 5-5. Сви неоцењени ученици су из петог разреда. 

Број недовољних оцена према разредима: пети разред 12, шести разред 3, седми разред 10, осми 

разред 2 па их укупно има 27. 

Наставница је предузела активности како би ученици имали услове за остваривање прелазних оцена: 

индивидуализована настава, индивидуализовани тестови, допунска настава, усмени контакт са 

ученицима одељенским старешинама и родитељима поводом њиховог (не)залагања. Дати су савети 

за прилагођавање градива и метода и техника учења њиховим карактеристикама, подељени папирићи 

са минималним захтевима и садржајем лекције готово на сваком часу редовне наставе. 

Просеци по одељењима су дати у појединачним дневницима рада. Свим ученицима је дозвољено 

истицање у техникама цртања, писања, прављења паноа, предавања (замена улога предавач–ученик), 

па тако и ученицима са најнижим остварењима. Ученици су имали прилике да се прикажу у 

сопственој креативности, реторици и предавачким способностима, писању семинарских радова, есеја 
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и измишљених путописа у циљу спајања науке са литералним способностима кроз машту и 

дескрипцију, оспособљавали  се за самостално учење и истраживање путем коришћења интернета и 

додатне литературе попут енциклопедија, географских читанки, верзизаних часописа (Национална 

Географија и Национална Географија Јуниор, дневна штампа, Атлас Свет на длану, Благо Земље....), 

као и праћењем научно-популарних емисија на телевизији. На часовима редовне наставе и осталих 

предвиђених активности ученици су исказали своје амбиције и развијали се у смеру потпуне и 

хармоничне личности. 

Настава је често извођена у духу активне наставе уз употребу свих наставних облика 

(индивидуализована, индивидуална, фронтална, групни и тимски рад,  самостални рад ван школског 

објекта) као и широке лепезе наставних метода и дидактичких и наставних средстава 

(мултимедијална, картографска, дискусија, монолошко-дијалошка, илустративно-демонстративна 

метода, рад на тексту, мапама, сликама и дијаграмима, кооперативна и комбинована метода, технике 

сугестопедије, квиза, игара (нпр тражимо скривено благо према својеручно нацртаним мапама, 

састављање и решавање  асоцијација, замене улога наставног процеса, читања, цртања, писања уз 

честу корелацију са другим предметима-биологијом, историјом, ликовном и музичком уметношћу, 

информатиком и рачунарством, математиком, физиком, верском наставом.... 

 

Поред „школског“ рада на часовима, наставник и ученици су се истакли у изради дидактичких 

средстава – прикупљање часописа и стена, фосила, израда графичких радова и паноа, размена 

мултимедијалних носача – CD, DVD, разгледање Stellariuma на часовима додатне наставе петог 

разреда, размена фотографија, музике из разних делова света, израда презентација у power pointu, 

downloader-има за „скидање видео и аудио садржаја са интернета, као и разним програмима за 

гледање фотографија, коришћење програма за сателитско осматрање терена Google Earth...  

Ученици су се на часовима географских секција и додатног рада упознавали са ширим знањима из 

географије, правили паное и дидактичка средства, изводили експерименте, имали мултимедијалне 

презентације градива... 

Наставница се трудила да код ученика развије свест о неговању традиције (етно музика, етно-кутак и 

реквизити), хигијене и уредности простора у школи и ван њега (уређење школског дворишта, 

кабинета и учионица, улепшавање просторија, хуманитарне акције у оквиру одељенских 

заједница...). 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА ОСТАЛИХ ВИДОВА НАСТАВЕ 
Наставница процењује којим ученицима је потребна допунска односно додатна настава и према 

сопственом виђењу их распорењују до испуњења фонда свог задужења. 

На часовима додатне наставе осмог разреда, наставница је радила са даровитим ученицима на 

припремању градива за предстојеће такмичење из географије док је припремна настава за осми 

разред почела у првом полугодишту иако ће збирке за припрему бити добијене на почетку другог 

полугодишта. Географска секција се одржава са свим ученицима без обзира на могућности. 

Дијана Поповић има за задужење 1 час одељенског старешинства, 0.5 час допунске наставе, 0.5 часа 

додатног рада, 0.5 часова осталих видова непосредног рада са ученицима (екскурзије и остале 

ваннаставне активности) и 1 час припремне наставе за поправни и завршни испит. 

 Реализовано је следеће: 20 час одељенске заједнице (колико је планирано), допунска настава 25 

часова (7 у петом разреду, 10 у шестом, 6 у 7 разреду и 2 у осмом); додатна настава 12 часова (3 у 

петом, 4 часа у шестом, 5 у седмом и 0 у осмом); припремна настава 11 часова, географска секција  

11 часова (3 у петом, 6 у шестом, 2 у седмом и 0 у осмом). о огледни час.  

 

Часови на терену са четвртим разредом су реализовани  на терену (Боговађа,  Маркова Црква, 

Пепељевац, Ратковац, Доњи Лајковац и Врачевић).  

 

СЕМИНАРИ и  стручно усавршавање  

- семинар „Наставак подршке за повећање и унапређење капацитета за управљање мигрантском 

кризом у РС –МАДАД 2“  (6 – 7.12.2018; 16 бодова +16 онлајн) 
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22.12.2018. семинар „Превенција дискриминације и насиља у образовном систему“ у трајању од 8 

часова-бодова 

23.12. 2018. СЕМИНАР „Наставник као кључни фактор наставе“ 8 бодова 

16.1.2019. присуствостручном предавању (угледном часу из географије)/приказу дигиталног 

уџбеника из географије за пети разред основне школе у ОШ „Нада Пурић“ (2 бода стручног 

усавршавања) 

На почетку школске године урађен је иницијални тест за све разреде и урађена је анализа истог. 

Резултати се налазе у архиви Већа. 

Наставница је сарађивала  са колегама, размењивала искуства, стручно се усавршавала на 

семинарима, трибинама или самоусавршавањем.  

 

 

наставник: Снежана Вићентић 

 

Одељења у којима предајем: 

- ИО Бајевац V6, VI6, VII6, VIII6 

- матична школа Лајковац: VIII3, VIII4 

Радно време: 55% радног времена, недељно по задужењу - 10 часова редовне наставе, односно 12 

часова са додатном, допунском и припремном наставом и географском секцијом 

- Што се тиче редовне наставе, у свим разредима су реализовани апсолутно сви часови предвиђени 

месечним и годишњим планом и програмом. У току првог полугодишта код ученика петог разреда 

реализовано 19 часова редовне наставе, код ученика шестог, седмог и осмог разреда по 40 часова 

редовне наставе у ИО Бајевац и по 40 часова у централној школи. Контролни задаци реализовани у за 

то, према плану и програму, предвиђеним недељама. 

 

- Сви ученици имају по две оцене на усменом и две оцене на писменом утврђивању градива, изузев 

ученика петог разреда који имају по један час недељно. Сви ученици су оцењени. 

 

- На основу задужења предвиђено је недељно да реализујем: 0,5 часова допунске наставе, 0,5 часова 

додатне наставе, 0,5 часова секције и 0,5 часова припремне наставе. Укупно по задужењу 42 часа, 

реализовано 40 часова. 

- Часова додатне наставе реализовано је укупно 22, од чега у седмом разреду 12 часова и у осмом 

разреду 10 часова 

- Часова допунске наставе рализовано је укупно 21, од чега у петом разреду 5 часова, а у шестом 

разреду 5 часова, у седмом 11 часова 

- Географске секције реализовано је 5 часова са ученицима петог разреда.У оквиру геогарфске 

секције рађени су модели унутрашње грађе Земље и гледани занимљиви филмови о настанку 

планете. 

- У току првог полугодишта сам  учествовала на семинару који је реализован у децембру "Наставник 

као фактор успешне наставе". 

- Била сам у посети ђацима првацима у Бајевцу и Непричави, упознала их са наставним предметом 

Географија, носила глобус и на њему показала континенте и океане, а на лаптопу су погледали 

занимљиве кратке филмове о нашој планети.  

- Током децембра са ученицима 8. разреда реализовано је 7 креативних радионица, са којима са била 

један од организатора Новогодишњег базара. Учествовали смо и у Улици отвореног срца у центру 

Лајковца. Сакупљали смо и слаткише за децу оболелу од рака и организовали предавање на тему 

Донаторства коштане сржи. 
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- Целодневно дежурство обављам у ИО у Бајевцу четвртком, док понедељком дежурам у матичној 

школи на 5. часу. 

- Имам одличну сарадњу са свим колегама и заједно учествујемо  у разним пројектима.  

 

 

 

наставник : Живан Радић 

 

- Предајем у одељењима V1, VI1, VI3, VI4, VIII1 и VIII2. 

 

- Према расподели имам 11 часова (55%) редовне наставе, односно 14 у току недеље. 

 

- Сви ученици су оцењени сем оних који нису нередовно похађали наставу, а то су следећи ученици: 

Вујица Васић, Дамјан Драшковић, Кристијан Живковић (V1); Сандра Јовановић (VI1), Јелена 

Јовановић (VI4), Сабрина Митровић (VI3).. 
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- Недовољне оцене имају: Симоне Митровић (V1); Анђела Антонијевић, Стефан Живковић, Бојана 

Драгутиновић, Вук Ђурић, Михаило Јеремић, Лазаревић Милица, Немања Петковић (VI3); Срђан 

Васиљевић (VI4) и Биљана Костић (VIII2). Укупно 10 јединица. 

 

- Сви часови су реализовани према утврђеном плану и програму. Мењан сам на Никољдан и један 

час у четвртак 31. јануара. 

 

- Одржао сам  укупно 21 часова додатне наставе, од чега 7 у петом разреду, 7 у шестом и 7 у осмом 

разреду.  

 

- Одржао сам укупно 23 часа допунске наставе, од чега у 2 петом разреду, 18 у шестом и 4 у осмом 

разреду. 

 

- Одржао сам укупно 2 часа географске секције оба у шестом разреду. 

 

- У току првог полугодишта ове школске године нисам ишао у посету ђацима четвртог разреда. 

 

- Дежурам средом цео дан са колегама, а самостално на трећем часу. 

 

- Заједно са колегама из актива, остварио сам сарадњу са ПСД „Ћира“ из Лајковца, те су поједини 

ученици наше школе, највише из осмог разреда, учествовали у неким од њихових акција. 

 

- Присуствовао сам семинару : 

„Наставник – кључни фактор успешне наставе“ који су у нашој школи одржали предавачи из ОШ 

„Добринка Богдановић“ – Стрелац из Бабушнице 23.12.2018. године  у трајању од осам сати. 

 

- У току првог полугодишта ове школске године нисам држао угледне часове. 

 

- Члан сам тима за самовредновање наше школе. 

 

- Заједно са наставницом Дијаном Поповић, уз ангажовање ученика шестог и осмог разреда 

учествовао сам на сајму науке одржаном у нашој школи у новембру. Том приликом смо у кабинету 

географије извели следеће експерименте – вулкан, торнадо, земљотрес. Слике са истог налазе испод. 
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Ученици шестог разреда изводе експерименте на сајму науке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слике са оријентиринга у слопу сајма науке 
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Пано о важности географске карте за сналажење у простору 

 

 

- У току првог полугодишта ове школске године, одржана су три састанка Стручног већа за 

географију и то један у августу, када је договорена расподела по одељењима, један у октобру, када је 

обављен разговор у вези са уређењем кабинета и један у јануару, када су сумирани резултати рада 

актива током првог полугодишта текуће школске године. 

 

11. 3. 4. Извештај о раду Стручног већа наставника математике 

 

Oдговорно лице: Живота Ђорђевић, руководилац Стручног већа  

 

Извештај о раду Стручног већа математике за прво полугодиште школске 2018/2019. године:  

Стручно веће наставника математике је донело план рада. Изабран је руководилац већа. 

Донет је план рада допунске, додатне и редовне наставе. 

Реализована је редовна, допунска и додатна настава за све разреде. 

Одржано је школско такмичење на коме је учествовало 100 ученика од 3. до 8. разреда. На следећи 

ниво такмичења пласирало сe 66 ученика. Резултати су просечни. Анализирају се резултати 

прошлогодишњег завршног испита и врши припрема овогодишњег како би резултати били бољи. 

Појачан је рад допунске наставе како би број јединица био мањи. Врши се припрема ђака за 

општинско такмичење. За време распуста врши се припрема за такмичење. Стручно веће ће у другом 

полугодишту да побољша сарадњу са активом учитеља, како би се побољшала сарадња и 

међуљудски односи. Стручно веће ради на уједначавању критеријума и на остваривањупрописаних 

стандарда. Закључено је да треба повећати захтеве, како би на крају осмог разреда знање било боље, 

а и резултати завршног испита били изнад просечних и за округ и за републику. 

 

11. 3. 5. Извештај о раду Стручног већа наставника биологије 

 

Руководилац Стручног већа : Александра Милосављевић 
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Чланови Сручног већа: Александра Јагодић, Александра Милосављевић,Јелена Срећковић, 

Љиљана Пеладић, Тамара Живановић 

 

 

АВГУСТ 

 

30. августа 2018. године одржана је седница Наставничког већа за почетак школске 2018/19. године. 

На седници је утврђен план и програм рада на основу школског календара. 

Након седнице следио је састанак Стручног већа биологије, ради договора о усвајању и евентуалним 

изменама планова за редовну наставу, додатну и допунску наставу, обавезне слободне активности, 

као и планова стручног већа биологије и биолошке секције за школску 2018/19. годину. Урађен је 

нови глобални и оперативни план за пети разред, са исходима, као и план рада Чувара природе за 

ученике 6. разреда. За руководиоца стручног већа биологије изабрана је Александра Милосављевић, 

а за руководиоца Тима за друштвено-користан рад Љиљана Пеладић. Сачињен је записник са 

састанка. Констатовано је да су наставнице Александра Милосављевић и Александра Јагодић прошле 

обуку "Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка усходима учења" у Ваљеву 

за ученике петог разреда, а Јелена Срећковић за ученике првог разреда Гимназије.  

 

СЕПТЕМБАР 

 

13.септембра 2018. године, одржана је седница Одељенског већа на којој су присуствовали чланови 

Стручног већа биологије. На седници је договорен распоред писмених и контролних вежби за 

предстојећу школску 2018/19. годину, распоред допунске и додатне наставе као и чувара природе. 

 

27. септембра 2018. године, одржан је састанак чланова Стручног већа биологије ради договора око 

обележавања предстојећих тематских дана током октобра. Договорено је да се Дан животиња 

заједнички обележи у холу школе, као и појединачно у издвојеним одељењима. Дан здраве хране 

обележиће Александра Милосављевић у ИО Боговађа. 

 

ОКТОБАР 

 

04. октобра 2018. године, обележен је Дан животиња у холу централне школе „Миле Дубљевић“, 

пригодним програмом и изложбом кућних љубимаца. Ученици петог разреда изложили су своје 

паное под називом „Животиње у мом окружењу“. Часови чувара природе посвећени су предавању о 

заштити и очувању биодиверзитета, са акцентом на царство животиња, и разговору о начину на који 

ученици брину и негују своје кућне љубимце. Указано је на све бржи нестанак и угроженост 

одређених животињских врста и мере које је потребно предузети како би се то спречило. О овом 

тематском дану постоји писани извештај и извештај на сајту школе. 

 

 

06. октобра 2018. године на манифестацији Дани гљива на Дивчибарама у чијој је организацији 

наставница Александра Милосављевић, ученици наше школе Михаило Вујичић 6-5, Мирјана 

Јашаревић 6-5 и Шахрох Мохамед Али Нежад 7-5 освојили су награде за најбољи ликовни рад. 

 

07. октобра 2018. године, наставница Александра Јагодић посетила је Сајам ЛОРИСТ (Сајам 

екологије) у Новом Саду. 

 

22. октобар 2018. године, у ИО Боговађа, обележен је Дан здраве хране уз учешће ученика од 1 до 8. 

разреда, учитеља и предметних наставника. Наставница биологије Александра Милосављевић, 

припремила је кратко предавање о значају здраве исхране, а наставница физичког васпитања Соња 

Радојичић говорила је значају редовне физичке активности и боравка у природи. Након предавања, 

подељене су дипломе за постигнуте резултате на кросу одржаном у оквиру Дечије недеље. Ученици 

тражиоци азила такође су присуствовали предавању заједно са преводиоцима и гостима из Црвеног 

крста Боговађа. Школски пано уредила је наставница ликовне културе Јасмина Митровић цртежима 
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који приказују здраве стилове живота. На самом крају уследило је послужење домаћим и здравим 

производима које су ученици припремили код своје куће. 

О овоме постоји писани извештај, као и извештај и фотографије на сајту школе. 

 

26. октобра. 2018. године, наставница Алелксандра Јагодић посетила је Сајам књига у Београду. 

 

НОВЕМБАР 

 

06. новембра 2018. године одржана је четврта седница Стручног већа, на којој је извршена анализа 

реализације наставног плана и програма на крају првог класификационог периода шк. 2017/18. 

године, као и анализе успеха ученика из предмета биологије на крају првог класификационог 

периода. 

 

15. новембра 2018. године, одржана је Прва седница Наставничког већа поводом завршетка првог 

класификационог периода. 

 

23. и 24. новембра 2018. године, наставница Александра Јагодић присуствовала је семинару 

"Квалитетна настава", у Мионици (16 сати) 

 

29. новембра 2018. године наставница Александра Милосављевић посетила је Фестивал науке 

„Земља будућности“ у Београду. 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

1. децембра 2018. обележен је Светски дан борбе против ХИВ-а, пригодним предавањем и изложбом 

дечијих радова. 

 

1.децембра 2018. године, наставница Александра Јагодић посетила је Фестивал науке „Земља 

будућности“ у Београду. 

 

05. децембра 2018. године, наставница Александра Милосављевић је испред Српског биолошког 

друштва одржала предавање на Агрономском факултету Чачак на тему „Водич кроз чудесно 

царство“. 

 

13. децембра 2018. године, у кабинету биологије одржан је Фестивал науке у коме су учествале 

наставнице Александра Милосављевић, Александра Јагодић и Љиљана Пеладић, као и ученици 5, 6, 

7. и 8. разреда. Александра Милосављевић учествовала је са ученицима петог разреда са серијом 

малих огледа који укључују: Изоловање биљних пигмената из листова биљака, Ланац исхране, 

Упознајте споре гљива, Размрдај чула, Ишихарин тест, Преса за рециклажу, Игра меморије, Квасац и 

балон. Наставница Александра Јагодић је са ученицима 7. разреда учествовала са темом „Упознај 

људско тело“, где су ученици и посетиоци могли да се упознају са деловима и улогом мозга , као и 

скелета. Наставница Љиљана Пеладић учествовала је заједно са ученицима 6. и 8. разреда са 

Моделом ћелије и Рециклажом папира. 

 

22. децембра 2018. године, наставница Александра Јагодић присуствовала је семинару "Квалитетна 

настава" у Мионици (24 сата) 

 

22. децембра 2018. године, наставница Александра Милосављевић присуствовала је семинару 

„Превенција дискриминације и насиља у образовном систему – од предрасуда и стереотипа до 

дискриминације и насиља“, у Лајковцу,  КБ 65, К3, 8сати 

 

23. децембра 2018. године, наставница Александра Јагодић и Љиљана Пеладић присуствовале су 

семинару "Наставник – кључни фактор успешне наставе", у Лајковцу, 8 сати. 
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ЈАНУАР 

 

30. јануара 2019. године, непосредно пред Одељенско веће, одржан је пета по реду седница 

Стручног већа биологије, на којој је извршена анализа реализације наставног плана и програма 

предвиђеног за прво полугодиште шк. 2018/19, из предмета биологија; реализација осталих облика 

рада из предмета биологија и ОСА Чувари природе; анализа успеха ученика из предмета биологија 

на крају првог полугодишта шк. 2018/19; договор око одржавања школског такмичења из биологије 

усклађеног према календару такмичења. На састанку је констатовано да су реализовани сви 

планирани наставни садржаји за редовну наставу, додатну и допунску наставу као и за ОСА Чувари 

природе у првом полугодишту шк. 2018/19. године. 

 

 

30. јануара 2019. године, наставница Александра Јагодић присуствовала је стручном предавању 

(угледном часу) приказ дигиталног уџбеника биологије за пети разред основне школе ИК Кlett (2 

бода) 

 

ФЕБРУАР 

 

01.фебруара 2019. године одржана је Друга седница Наставничког већа поводом завршетка првог 

полугодишта шк. 2018/19. На седници је било речи и о увођењу електронског дневника од следеће 

школске године. 

Такмичење из биологије планирано је за 20. фебруар 2019. Према допису из Министарства, ове 

године не учествују ученици петог и шестог разреда. 

 

 

Александра Јагодић: 

 

Успех ученика-наставни предмет БИОЛОГИЈА: 

 

 VII1 VII2 VII3 VII4 V6 VI6 VII6 VIII6 

Број 

одличних 

оцена 

3 5 1 6 1 3 2 3 

Број врло 

добрих 

оцена 

4 2 2 4 1 1 2 2 

Број добрих 

оцена 

4 6 2 3 3 2 0 3 

Број 

довољних 

оцена 

14 6 15 7 1 2 0 3 

Број 

недовољних 

оцена 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Број 

неоцењених 

ученика 

0 1 0 0 0 0 0 0 

Укупно 

ученика 

25 20 20 20 6 8 4 11 

 

Неоцењени ученици-због изостајања: 

 Тара Танасијевић VII2  
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Посебан програм имају: 

 Љиљана Костић VII1-ИОП 

 Раденко Петронијевић VII4-ИОП 

 Радојица Петронијевић VII4-ИОП 

 

Реализација осталих облика образовно-васпитног рада: 

 Бајевац: 9 часoва допунске наставе, 9 часoва додатне наставе 

 Лајковац: 10 часoва допунске наставе, 7 часoва додатне наставе 

 Укупно 37 часова осталих облика образовно-васпитног рада (19 часова допунске и 18 часова 

додатне наставе) 

 

Реализација обавезних слободних активности (чувари природе): 

 21 час у V-3, сви ученици оцењени са "истиче се", осим 1 ученика који не похађа 

наставу (Ђани Радосављевић) 

 

Јелена Срећковић: 

 

У V1 три ученика имају оцену недовољан (1): Вујица Васић, Симоне Митровић, Кристијан 

Живковић. 

 

Александра Милосављевић 

 V2 V3 V4 V5 VI5 VII5 VIII5 

Број 

одличних 

оцена 

11 5 5 0 4 5 1 

Број врло 

добрих 

оцена 

8 6 5 2 2 2 2 

Број добрих 

оцена 

3 6 8 1 3 0 0 

Број 

довољних 

оцена 

4 3 5 1 5 1 4 

Број 

недовољних 

оцена 

1 0 2 1 0 0 1 

Број 

неоцењених 

ученика 

2 1 3 1 0 0 0 

Укупно 

ученика 

29 21 28 6 14 8 8 

 

У првом полугодишту одржан је један недељно час Чувара природе у одељењу V4, V5, VI5. Сви 

ученици су оцењени са истиче се.  

 

У одељењу V2 ученик са недовољном оценом је Иван Антић, а неоцењени ученици су Саманта 

Митровић и Виолета Димитријевић, због великог броја изостанака. Виолета је у међувремену 

напунила 15 година. Индивидуализација је рађена са ученицима Милорадом Павловић и Мирјаном 

Петковић. 
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Уодељењу V3 неоцењен ученик је Ђани Радосављевић због непохађања часова биологије. Ученик са 

којим је рађена индивидуализација је Данило Милентијевић. 

 

У одељењу V4 ученици са недовољном оценом су Теодора Митровић и Бојан Димитријевић. 

Неоцењени ученици су Александар Јовановић, Слађана Станковић и Марија Станојевић, који од 

почетка године не долазе на часове. Индивидуализација је рађена са Николином Ђековић и 

Слободаном Митровић. 

 

У одељењу V5, ученик са недовољном оценом је Марко Димитријевић, а неоцењен  ученик је Станко 

Савић који не долази на часове од почетка године. Ученик који долази из Центра за азил, није 

оцењен. 

 

У одељењу VI5 нема ученика са недовољним оценама, као ни неоцењених ученика. Ученик Игор 

Радосављевић се исписао у току полугодишта. Два ученика из Центра за азил нису оцењена. 

 

У одељењу VII5 нема ученика са недовољним оценама, као ни неоцењених.  Шахрох, Сана и 

Мартина из Центра за азил имају закључене оцене одличан (5). 

 

У одељењу VIII5 ученик са оценом недовољан (1) је Јована Димитријевић. 

 

У првом полугодишту школске 2018/19. одржано је 19 часова допунске наставе (10 часова у одељењу 

V2, V3 и V4, 6 часова у одељењу V5 и 3 часа у одељењу VI5). Додатна настава одржана је са 18 

часова (8 часова у одељењу VII5 и 10 часова у одељењима V2, V3, V4). 

 

Тамара Живановић 

 

У одељењу 6-1 има 8 ученика са оценом одличан (5), 6 ученика са оценом врло добар (4), 4 ученика 

са оценом добар (3), 3 ученика са оценом довољан (2) и један неоцењен ученик (Сандра Јовановић). 

 

Љиљана Пеладић 

 

У одељењу VI3 један ученик је оцењен недовољном оценом. Нема неоцењених ученика. 

 

У одељењу VI4 један ученик има негативну оцену. Једна ученица је неоцењена и она је у 

међувремену напунила 15 година. 

 

У одељењу VI2, један ученик има негативну оцену и нема неоцењених ученика.  

 

У одељењу VIII2, VIII3 и VIII4 нема неоцењених ученика као ни ученика са негативним оценама.  

 

Одржано је 9 часова допунске наставе у току првог полугодишта шк.2018/19. 

 

Током првог полугодишта похађала семинаре: Осипање ученика (24 бода) и Наставник кључни 

фактор успешне наставе (8 бодова).(8 бодова). 

 

 

11. 3. 6. Извештај о раду Стручног већа наставника физике 

 

Одговорно лице: Милошевић Драган 
 

 Стручно веће физике чине наставници: Ковачевић Гроздана и Милошевић Драган. Наставу у 

школској 2018/2019. години  изводе по распореду:  

 Гроздана Ковачевић: VI1,3 , VII1,3,VIII2,3 и VI,VII и VIII -Боговађа 

 Драган Милошевић: : VI2,4, VII2,4,  VIII1,4,и VI,VII и VIII –Бајевац.  

Према утврђеном плану за 2018/2019. годину урађено је: 
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- израђени су  планови свих облика наставе, годишњих и оперативних – месечних и 

достављени школи благовремено 

- одржан је планирани број часова редовне, допунске и додатне наставе (редовне наставе по 

планираних 40-42 часова у сваком одељењу) 

- израђени, прегледани и анализирани иницијални тестови за по три одељења по разреду. 

- анализа опремљености кабинета и предлог набавке нових наставних средстава достављен 

директору школе. 

- анализе успеха ученика извршена је два пута, за први класификациони период и на крају 

првог полугодишта. Констатован је бољи успех на крају полугодишта. 

- Одржано је школско такмичење 28.01.2019 године, одазвало се 9 ученика. 

- прате се све новине у настави и научним достигнућима. 

 Евиденције о свим облицима наставе воде се благовремено у одговарајућим књигама –

дневницима.  

 Коришћење постојећих наставних средстава је један од сталних задатака рада овог већа и 

тежње да се набави још нових. 

 О одржаним састанцима (4 у првом полугодишту) и активностима воде се  записници  и 

забелешке како би извештаји о истима били потпунији. 

 

 

11. 3. 7. Извештај о раду Стручног већа наставника музичке културе 

 

Одговорно лице: Владимир Адамовић, председник актива 

Остали чланови: Невена Добросављевић, члан 

 

 

Стручно веће наставника музичке културе Основне школе „Миле Дубљевић“ Лајковац радило је у 

складу са Школским програмом школе и Наставним планом и програмом за предмет Музичка 

култура. 

Све редовне активности, односно часови редовне наставе су реализовани у потпуности. 

Ваннаставне активности су реализоване по посебном плану за рад музичке секције односно хора, 

како у централној школи тако и у издвојеним одељењима Боговађа и Бајевац. 

Хор ученика Основне школе „Миле Дубљевић“ Лајковац је наступао на школској приредби поводом 

Дана Св.Саве.   

Хорови издвојених одељења Боговађа и Бајевац су наступали истим поводом у тим издвојеним 

одељењима. 

Стручно веће наставника музичке културе поред седнице пред почетак школске године обавезно 

одржава састанке и на крају сваког класификационог периода током школске године. 

Што се тиче наставних средстава, за извођење наставе музичке културе стање тренутно није лоше, 

што даје услове за квалитетно извођење наставе.  

 

 

 
11. 3. 8. Извештај о раду Стручног већа наставника ликовне културе 

 

 

Подносилац извештаја: Стручно веће ликовне културе 

Одговорно лице: Милоје Митровић  

Остали чланови тима: Јасмина Митровић 

 

САДРЖАЈ РАДА: 

 

ОБЛАСТ РАДА: ликовна култура 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 03.септембар. 2018 до 31. јануара. 2019. 

ЦИЉНА ГРУПА: чланови стручног већа 
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ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНА И ПРЕДЛОГ КРИТЕРИЈУМА ЗА УСПЕШНОСТ ПЛАНА: одржан 

састанак, конституисано стручно веће ликовне културе, додељена задужења, написан извештај. 

ОСОБА КОЈА ВРШИ ЕВАЛУАЦИЈУ ПЛАНА: Милоје Митровић 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ: израда глобалних и месечних планова који су редовно послати ПП 

служби 

КРИТЕРИЈУМИ УСПЕШНОСТИ ЗА ПЛАН: израђени глобални и оперативни планови, стандарди 

постигнућа по нивоима и областима, израђени планови изборног предмета, ЦРТАЊЕ,СЛИКАЊЕ И 

ВАЈАЊЕ, за 5.и 6. разред и ликовне секције и предато ПП служби. 

 

САДРЖАЈИ РАДА ПО МЕСЕЦИМА 

ПЛАНИРАНО И ОСТВАРЕНО 

 

СЕПТЕМБАР 2018. 

 

ПЛАНИРАНО: 

Утврђивање распореда часова за додатни рад, цртање, сликање и вајање и ликовну секцију. Распоред 

уписан у књиге за евиденцију додатног рада. 

Подела задужења члановима већа. 

Прикупљање ликовних експоната од ученика који ће бити изложени у холу школе за ликовну 

изложбу. 

ОСТВАРЕНО: 

Све горе наведено планирано је и остварено. Реализовани сви часови редовне, изборне наставе и 

ликовне секције. 

Учешће на 16. МЕЂУНАРОДНОМ САЛОНУ СТРИПА СКЦ БЕОГРАД од  27. до 30. септембра 

2018. На овогодишњи салон стрипа стигло је 334 рада из 25 земаља. Ученици ОШ „МИЛЕ 

ДУБЉЕВИЋ“ Лајковац су прошли селекцију и њихови радови су били изложени на изложби. Имена 

тих ученика су: 

1.Тара Танасијевић 7-2, рад (Здравље) 

2.Емилија Шарић 7-3, рад ( Крос) 

3.Бојана Марјановић, 8-3 рад (Одмор) 

4.Лука Перић, 8-3 рад (Опет се окреће) 

5.Срђан Томић 8-3 рад (Без наслова) 

 

ОКТОБАР  2018. 

 

ПЛАНИРАНО: 

Реализовани сви часови редовне, изборне наставе и ликовне секције. 

Сарадња са локалном самоуправом 

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ „Др Милан Јовановић Батут“ 

Центар за промоцију здравља“ОКТОБАР МЕСЕЦ ПРАВИЛНЕ ИСХРАНЕ“2018. 

Обележавање „16.октобра Светског дана хране, на тему „Правилна исхрана улагање у будућност“ 

Учешће ученика наше школе на регионалном конкурсу, том приликом додељене су три нaграде и 

једна специјална,и то следећим ученицима: 

1.Лука Перић 8-3 ( прва награда) 

2.Урош Бољановић 5-1 (друга награда) 

3.Адријана Костадиновић 5-1 (трећа награда) 

Специјална награда, Јелена Лацмановић 8-3 

Награде су им додељене на свечаној манифестацији у Културном центру у Мионици 25. октобра. 

Такође у овом месецу одржано је предавање о здравој храни у ИО Боговађа, од стране 

нутрициониста из ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО. 

Том приликом наставници, ученици и помоћно особље спремили су здраву храну за ученике и госте 

школе. Истовремено организована је изложба ђачких ликовних радова на тему ЗДРАВЕ ХРАНЕ. 

У оквиру сарадње са основним школама остварена је сарадња са ОШ „ЗАГА МАЛИВУК“ Београд и 

редакцијом емисије „АЗБУЧНИК ИДЕНТИТЕТА“, Манифестација „Иванини Дани“. 
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ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНА: 

Анализа реализације наставних планова и програма на крају првог класификационог периода и 

утврђивање мера за његово побољшање. 

Наравно претходно су реализовани сви часови редовне наставе, као и обавезних изборних предмета у 

5. и 6. разреду, цртање, сликање и вајање и ликовна секција, с тим што се ученици код ликовне 

секције самостално опредељују за област где се процењују мотиви који су утицали на њихову 

реализацију, у оквиру плана наставника и његове сагласности. Овде посебно долази до изражаја 

очување тежње даровитих ученика ка креативном изражавању, што доприноси њиховом даљем 

ликовном усавршавању. 

Сви евидентирани ученици углавном редовно долазе на часове. 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ: чланови већа присуствују семинарима и интерно се усавршавају, стичу 

уверења и предају извештаје директору. 

Чланови већа реализују угледне и огледне часове и предају извештаје о томе ПП служби. 

 

НОВЕМБАР 2018. 

 

ПЛАНИРАНО И ОСТВАРЕНО: 

Редовно естетско уређење хола школе, као и зидова учионица. Редовна поставка ликовних радова на 

паноима у зависности од тематске јединице по реду. Настава у природи, школско двориште, 

летњиковац. (У Боговађи је то и порта манастира). 

Организован интерни конкурс у школи поводом Дана детета 20. Новембра на тему „ЗАШТИТИМО 

ДЕЦУ“.Најбољи радови су изложени у холу школе и на ликовним паноима, а ученици радова јавно 

похваљени. 

Анализа свих облика рада стручног већа. 

 

ДЕЦЕМБАР 2018. 

 

 

ПЛАНИРАНО: 

31.ИЗЛОЖБА АУТОРСКОГ СТРИПА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

На конкурсу су учествовали ученици ОШ „Миле Дубљевић“ и том приликом је додељена трећа 

нагада Николи Бајићу, ученику 5-2 разреда, док су радови 16 ученика одабрани за 31. изложбу 

ауторског стрипа у Новом Саду. И то: 

1.Јелена Бркић 6-2 

2.Јелена Радовановић 8-4 

3.Никола Бајић 5-2 

4.Вања Ивковић 6-2 

5.Немања Перишић 5-1 

6.Стефан Филиповић 6-4 

7.Нина Максимовић 6-1 

8.Иван Милић 7-4 

9.Петар Јанић 5-3 

10.Брана Марковић 5-4 

11.Маша Јокић 5-1 

12.Никола Миливојевић 5-3 

13.Сара Петронијевић 6-3 

14.Марија Павловић 8-3 

15.Андреа Перић 7-4 

16.Марија Илић 5-3 

 

Такође, у овом месецу је одржан и угледни час Милоја Митровића, дана 13.12.2018. у КУЛТУРНОМ  

ЦЕНТРУ „ХАЏИ РУВИМ“ ЛАЈКОВАЦ, у сарадњи са локалном самоуправом. Часу су 

присуствовали Радмила Милентијевић (наставница хемије), Љиљана Јеремић (наставник разредне 
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наставе), директорка Културног центра “ХАЏИ РУВИМ“ Лајковац, Снежана Јовановић, Лазар Бајић 

(родитељ ученика) и уметници Драган Јовановић Гагац, Драган Антонијевић и Драгослав 

Петронијевић. Тема часа је био мозаик. Ученици одељења 8-3 и 8-4 су после предавања и активно 

учествовали у изради мозаика. (Час је документовано забележен). 

 

ПЛАНИРАНО 

Поставка новогодишњих радова у холу школе. 

Анализа свих облика рада при крају првог полугодишта. 

Анализа реализације изборне наставе и ликовне секције. Нема недовољних оцена. Просечна оцена (4) 

у првом полугодишту. 

ЈАНУАР 2019. 

 

ПЛАНИРАНО И ОСТВАРЕНО 

Светосавска изложба поводом Св. Саве, школске славе. Уз редован програм који се иначе 

традиционално организује (драмска, рецитаторска и остале приредбе), ове године је уприличен и 

школски ликовни конкуср на тему Св. Сава, наградног карактера, где су учествовала деца са 

радовима, укључујући и ИО Боговађа и Бајевац. Најбољи радови су изложени у холу школе у 

централној школи у Лајковцу. Иначе награђени ученици су били: 

(треба напоменути да се жири одлучио за по две прве, друге и треће награде) 

1.Владимир Радовановић 7-4 

1.Ана Миливојевић 7-4 

2.Павле Ђукић 6-2 

2.Ирена Живковић6-3 

3.Маријана Танасијевић 6-3 

3. Мирјана Јашаревић 6-5 Боговађа) 

 

Циљна група наставници: 

Анализа рада стручног већа. 

Анализа успеха ученика на крају полугодишта и утврђивање мера за његово побољшање у другом 

полугодишту. 

Реализовани сви часови редовне, изборне наставе и ликовне секције. 

 

 

11. 3. 9. Извештај о раду Стручног већа наставника физичког васпитања 

 

Подносилац извештаја: Стручно веће физичког васпитања 

 

Одговорно лице: Ђукић Александар  

 

Остали чланови тима: Марко Ивковић, Данијела Гајић, Соња Радојичић 

 

Циљеви рада (укратко): задовољење ученика за кретањем, подстицање физичког развоја, 

очување здравља, стварање навика код ученика да се физичко вежбање угради у свакодневни 

живот, развијање  културе неопходне за очување здравља 

 

Реализовани садржаји: 

Редовна настава од 5. до 8. разреда – 40 часова реализовано 

 

ДНЕВНИЦИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 

Изабрани спорт од 7. до 8. разреда – 20 часова реализовано 

Oбавезне физичке активности од 5. до 6 разреда – 20  часова реализовано 

ДНЕВНИК ОСТАЛИХ  ОБЛИКА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 

Дечаци – фудбал,   Девојчице – одбојка 
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СВЕСКА ЕВИДЕНЦИЈЕ – ИЗАБРАНИ СПОРТ 

Секције од 5. до 8. разреда – реализовано 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ састајало се 3 пута, а по потреби и више пута у 

зависности од потреба школе-----------РЕАЛИЗОВАНО---------- СВЕСКА ЕВИДЕНТИРАЊА 

СТРУЧНОГ ВЕЋА 

Часови физичког васпитања, часови здравственог васпитања, изабраног спорта, обавезних 

физичких активности спортских такмичења су у потпуности релизовани. 

 

Такмичење 8. разреда: 

2x15 мин 

22. 10. 2018. фудбал (VIII/1, VIII/3) – 3:2, (VIII/4, VIII/2)- 5:0 

23. 10. 2018. фудбал (VIII/1, VIII/4) – 1:3,  (VIII/3, VIII/2)- 3:1 

24.10. 2018. фудбал (VIII/1, VIII/2) – 4:0, (VIII/3, VIII/4)-  2:3 

25.10. 2018. одбојка (VIII/1, VIII/3) – 1:2, (VIII/4, VIII/2)- 0:2 

26.10. 2018. одбојка (VIII/1, VIII/4) – 2:1,  (VIII/3, VIII/2)- 1:2 

 

Такмичење 7. разреда: 

2x12 мин 

29.10. 2018. фудбал (VII/1, VII/4)-  1:3,одбојка (VII/3, VII/4)- 0:2 

30.10. 2018.   фудбал  (VII/1, VII/3)-  3:1,одбојка (VII/1, VII/3)- 2:0 

31.10. 2018.фудбал (VII/ 4, VII/3)  -  2:3 ,одбојка (VII/1, VII/3)- 2:1 

01.11. 2018.  фудбал  (VII/4, VII/2)  -  5:3 ,одбојка (VII/4, VII/2)- 1:2 

02.11. 2018. фудбал (VII/3 VII/2)    -  4:2,одбојка (VII/2 VII/1)-   0:2 

05.11. 2018.   фудбал (VII/1VII/2)     -  5:3, одбојка (VII/2 VII/1)-   1:2 

 

Такмичење 6. разреда: Обавезне физичке активности мали фудбал – одбојка 

2x12 мин 

14.11. 2018. фудбал (VI/3, VI/4) –0:4         фудбал  (VI/1, VI/2) - 2:1 

16.11.2018. фудбал (VI/1, VI/4) – 4:3       фудбал  (VI/3, VI/2) - 0:4 

19.11.2018. фудбал (VI/1, VI/3) – 5:0      фудбал  (VI/4, VI/2)-  3:2 

20.11.2018. одбојка (VI/3, VI/4) – 0:2 ,      одбојка  (VI/1, VI/2) -  2:0 

21.11.2018. одбојка (VI/1, VI/4) – 2:1       одбојка  (VI/3, VI/2) -  0:2 

 

Такмичење 5. разреда:  Обавезне физичке активности мали фудбал – одбојка 

2x10мин 

06. 11. 2018. фудбал (V/1, V/2) –  5:1, фудбал, (V/3, V/4)– 2:7, одбојка (V/1, V/2)- 1:2, одбојка (V/3, 

V/4)- 2:0 

07. 11. 2018. фудбал (V/1, V/3) –4:14, фудбал(V/2,V/4) –1:9,одбојка (V/1, V/4)- 2:0, одбојка (V/1, V/3)- 

0:2 

08. 11. 2018. фудбал (V/2, V/3) – 0:6фудбал (V/1,V/4)– 0:1,  одбојка (V/2, V/3)- 1:2, одбојка (V/4, V/2)- 

0:2 

 

Фудбал- девојчице, такмичење 5. разреда: 

2x10мин 

01.11.2018.фудбал(V/1,V/2) - 2:3, фудбал, (V/3, V/4)-1:2 

07.11.2018.фудбал (V/1, V/3)-1:2, фудбал (V/2, V/4)-2;0 

08.11.2018.фудбал(V/2, V/3)- 0:1, фудбал (V/1,V/4)-3;1 

 

 

Окружно такмичење – ФУДБАЛ – Oсечина 05.11. 2018. године 
Лајковац-Мионица-Осечина-Ваљево-Љиг 

 

Лајковац-Мионица 3:2 
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Лајковац-Осечина 8:0  

Ваљево-Осечина 2:4 

Ваљево-Љиг 2:1 

1 место на Окружном такмичењу – мали фудбал у Осечини 

Међуокружно такмичење – ФУДБАЛ – Београд 15.11.2018. године 

Лајковац- Београд-Шабац-Сремска Митровица 

Лајковац-Београд 4:6 

Шабац- Сремска Митровица 3:1 

Лајковац-Сремска Митровица 2:1 

3. место на Међуокружном такмичењу у Београду 

 

 

 

11. 3. 10. Извештај о раду Стручног већа наставника верске наставе 

 

Одговорно лице: Никола Николић 

У првом полугодишту школске 2018/2019. године по плану и програму реализовани су сви часови 

верске наставе, како у централној ОШ  «Mиле Дубљевић» тако и у њеним издвојеним одељењима. 

У просторијама централне школе и издвојеним одељењимау месецу септембру свештеници СПЦ 

одржали су молебан за срећан почетак школске године. 

 

По распореду часова, зависно од разреда и одељења у току месеца новембра, ђаци су присуствовали 

богослужењу у лајковачком храму, а исто тако и у манастиру Боговађа. 

 

У месецу децембру ученици нижих разреда са својим учитељицама организовали су приредбу 

поводом предстојећих празника. Уз помоћ вероучитеља, ђаци су у холу школе уредили кутак који 

нас подсећа на Бадње вече и Божић.  

После малог распуста, током месеца јануара, ученици свих разреда активно су учествовали у 

припремама за школску славу СВЕТОГ САВУ. 

 

 

11. 3. 11. Извештај о раду Стручног већа наставника информатике и рачунарства 

 

 

Одговорно лице: Милош Милијановић 

 

Наставу из предмета Информатика и рачунарство у првом полугодишту школске 2018/2019. 

годинеизводили су наставници: 

- Милош Милијановић - V, VI, VII и VIII разред у матичној школи и издвојеном одељењу 

Боговађа од 03.09.2018. године. 

- Милица Јовичић - V, VI, VII и VIII разред у издвојеном одељењу Бајевац од 03.09.2018. 

године. 

 

Наставни план и програм је у потпуности реализован и испуњен фонд часова редовне наставе и 

секције за коју је задужен Милош Милијановић. У настави је коришћена следећа литература: 

- пети разред: Катарина Алексић, Катарина Вељковић, Милош Бајчетић, Дарко 

Крсмановић: „Информатика и рачунарство за пети разред основне школе“, дигитални 

уџбеник, а за наставну област РачунарствоМинистарство препоручује коришћење онлајн 

платформе petlja.org. 

- шести разред: нема одобреног и штампаног уџбеника за нови наставни план и програм, 

већ Министарство за наставну област Рачунарство препоручује коришћење онлајн 

платформе petlja.org. 
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- седми разред: нема одобреног и штампаног уџбеника за нови наставни план и програм, 

већ Министарство за наставну област Рачунарство препоручује коришћење онлајн 

платформе petlja.org. 

- Драган Маринчић, Драгољуб Васић и Миодраг Стојановић: „Информатика и рачунарство 

за осми разред основне школе“, Завод за уџбенике, Београд 2010. 

Почетком школске године колегиница Милица Јовичић пријавила се за Пилот - пројекат „2000 

дигиталних учионица“, у другом кругу, па ИО Бајевац добија пројектор, сталак и лаптоп. А поред 

тога, обављене су организационо-техничке припреме у виду декорације кабинета и израде 

оперативних планова. 

Чланови Стручног већа пријавили су се за бесплатни семинар за наставнике Информатике и 

рачунарства, за који их је обавестила школа. Семинар је електронским путем под називом 

„Електронски сервиси у пројектно-орјентисаној настави“, траје 4 недеље. Оба члана су добила 

бесплатан семинар и обавештење да почиње крајем полугодишта.  

У овом полугодишту стигло је и обавештење за наставнике информатике о распореду за 

обавезну обуку под називом „Обука наставника информатике за 6. и 7. разред програмирања у 

Python-у“ – који ће се одржати 02. и 03.02.2019. године у ОШ „Нада Пурић“ у Ваљеву од стране 

Министарства. 

На састанку Стручног већа 31.01.2019. године договорили смо се да Милица Јовичић и ове 

године буде дежурни информатичар за упис осмака у школској 2018/19. 

У току првог полугодишта се радило на примени савремених метода рада и наставних 

средстава. Поред тога се радило и на стручном усавршавању кроз облике акредитованих стручних 

семинара. Похађанису следећи семинари: 

- Милош Милијановић: 

 „Наставник – кључни фактор успешне наставе“ – каталошки број: 506, К2, П3; који је одржан 

23.12.2018 у матичној школиод стране Основна школа са домом ученика Добринка 

Богдановић, Село Стрелац, Бабушница. Реализатори и аутори: Игор Ракић и Милан 

Станковић. Семинар носи 8 бодова. 

- Милица Јовичић: 

 „Програм обуке за запослене у образовању / дигитална учионица / дигитално компетентан 

наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала“– који је 

одржан 20. и 21.10.2018. године у Првој основној школи у Ваљеву од стране Завода за 

унапређивање образовања и васпитања. Семинар носи 19,5 бодова. 

 Обука за координатора електронских дневника – која је одржана 14.11.2018. године у Прва 

економска школа, Београд.  

 Школски администратор Microsoft Office 365 – пријава Школској управи Ваљево 

20.11.2018.године. 

 „Наставник – кључни фактор успешне наставе“ – каталошки број: 506, К2, П3; који је одржан 

23.12.2018 у матичној школи од стране Основна школа са домом ученика Добринка 

Богдановић, Село Стрелац, Бабушница. Реализатори и аутори: Игор Ракић и Милан 

Станковић. Семинар носи 8 бодова. 

 „Електронски сервиси у пројектно-орјентисаној настави“ – бр. 438, К2, П3 електронски 

семинар почетак 21.01.2019. године, од стране Центра Абакус, Нови Сад. Семинар носи 24 

бодова и траје 4 недеље. 

Чланови Стручног већа су се одазвали на позив колегинице Снежане Јовановић да присуствују 

њеном угледном часу, на коме је презентовала дигитални уџбеник Информатике и рачунарства за 5. 

разред, издавачке куће Клет. Час је одржан 17.01.2019. године у Првој основној школи у Ваљеву. 

Присуство часу носи 2 бода. 

Настава Информатике у петом и шестом разреду је обавезна, те је потребно напоменути да само 

16 ученика није савладало план и програм у основној мери, а то су: Митровић Симоне 5-1, Антић 

Иван 5-2, Антић Раде 5-3, Димитријевић Бојан 5-4, Живановић Немања 5-4, Митровић Теодора 5-4, 

Савић Филип 6-2, Антонијевић Анђела 6-3, Ђурић Вук 6-3, Лазаревић Милица 6-3, Петковић Немања 

6-3, Ђенадић Марко 6-4, Милосављевић Урош 7-1, Урошевић Матеја 8-1, Ђурић Марко 8-4,                 

Милићевић Лазар 8-4. 
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Због нередовног похађања наставе и недовољне присутности на часовима, неоцењени су (14): 

Живковић Кристијан 5-1, Јовановић Роберт 5-1, Димитријевић Виолета 5-2, Митровић Саманта 5-2, 

Радосављевић Ђани 5-3, Станојевић Марија 5-4, Јовановић Александар 5-4, Станковић Слађана 5-4, 

Савић Станко 5-5, Јовановић Сандра 6-1, Митровић Елвис 6-3, Митровић Сабрина 6-3, Јовановић 

Јелена 6-4, Димитријевић Данијела 7-2. 

У ИО Бајевац нема неоцењених ученика и са недовољним успехом.  

У име Стручног већа за Информатику и рачунарство дипл. инж. ел. Милош Милијановић. 

 

 

 

11. 3. 12. Извештај о раду Стручног већа наставника хемије 

 

Одговорно лице: Радмила Милентијевић  

Стручно веће хемије чине наставнице хемије Данијела Лаловић и Радмила Милентијевић. 

 

Настава хемије се изводила по следећем распореду: 

             Данијела Лаловић: VII1, VII2, VII3, VII4, VIII4, VII6 ,VIII6; 

             Радмила Милентијевић: VIII1, VIII2, VIII3, VII5, VIII5. 

 

            За школску 2018/2019. годину није било измена у програму у односу на претходну школску 

годину. 

           Чланови Стручног већа хемије су се састајали у току школске године и договарали о својим 

активностима (планирање градива, критеријуми оцењивања и примена образовних стандарда у 

настави, израда иницијалних тестова, изради тестова за школско такмичење, коришћење 

програмиране наставе, посета семинарима, сарадња са другим Стручним већима (физика, биологија, 

математика...), анализа успеха ученика у редовној настави, анализа успеха ученика на 

такмичењима...). 

 

 

Допунска настава се одржавала за све ученике који нису могли самостално да остваре 

жељене резултате: 

 

Радмила 

Милентијевић 

матична школа Боговађа 

Разред VIII VII VIII 

број часова 18 7          11 

 

Данијела 

Лаловић 

матична школа Бајевац 

Разред   VII   VIII VII VIII 

број часова 5 5 - 3 

 

 

 

Додатна настава се одржавала за ученике који су показали изузетан успех у савлађивању 

градива и који су желели да прошире знање ван садржаја наставног плана и програма. Такође, у 

оквиру додатне наставе припремани су ученици за такмичења. 

 

Радмила 

Милентијевић 

матична школа 

Разред VIII 

број часова 5 
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Данијела 

Лаловић 

матична школа  Бајевац 

Разред VII VIII VII VIII 

број часова 5 4 - - 

 

 

У ТОКУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА ДАНИЈЕЛА ЛАЛОВИЋ  ЈЕ ПОХАЂАЛА СЕМИНАР 

„ПРЕВЕНЦИЈА  ДИСКРИМИНАЦИЈЕ  И  НАСИЉА  У  ОБРАЗОВНОМ   СИСТЕМУ.“ 

 

 

 

11. 3. 13. Извештај о раду Стручног већа наставника техничког и информатичког 

образовања 

 

Подносилац извештаја: Стручно веће за Техничко и информатичко образовање (7. и 8. разред) и 

Технику и технологију (5. и 6. разред) 

 

Одговорно лице: Гордана Симић, професор техничког и информатичког образовања 

  

Остали чланови тима:  

1. Иванка Алексић, професор технике и информатике 

2. Гроздана Богдановић, професор техничког и информатичког образовања 

3. Драган Милошевић, професор техничког и информатичког образовања 

4. Милица Јовчић, професор техничког и информатичког образовања 

 

Расподела наставе: 

 

1. Иванка Алексић – 51, 52, 53, 54, 73, 74, Боговађа (5., 6., 7., 8. разред) 

2. Гроздана Богдановић – 72 

3. Драган Милошевић – 64 

4. Милица Јовчић – Бајевац (8. разред) 

5. Гордана Симић – 61, 62, 63, 71, 81, 82, 83, 84, Бајевац (5., 6., 7. разред) 

 

Реализовани садржаји: 

 

- формирање стручног већа и избор руководиоца 

- договор о изради годишњих и оперативних планова 

- израда годишњих планова 

- израда оперативних планова 

- примена савремених метода рада и коришћење савремених наставних средстава 

- праћење стручних семинара ради усвајања и примене иновација у настави 

- израда контролних задатака за евалуацију рада ученика 

 

Постигнућа рада (укратко): 

 

- Постигнута је добра сарадња међу наставницима који предају овај предмет, што показују добра 

воља и излажење у сусрет приликом потребе сваке замене. 

- Такође постигнута је сарадња са наставницима биологије за „Дан шума” путем давања кућица за 

птице и хранилица.  

- Наставници веома често користе мултимедијални кабинет за наставу, што подразумева приступ 

рачунарима и интернету. 

- Ученици приликом израде контролних задатака показали завидан ниво знања, што показују оцене. 

- Ученици од стране наставника су мотивисани за израду практичних радова који имају не само 

вредност оцене већ и употребну вредност. 
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- Планирани фонд часова редовне наставе и секције је остварен у потпуности што показују урађене 

наставне теме:  

1) 5. разред: Животно и радно окружење, Саобраћај, Техничка и дигитална писменост, 

Ресурси и производња (Природни ресурси на земљи, Рециклажа материјала и заштита 

животне средине, Појам и подела материјала) 

2) 6. разред: Увод у архитектуру и граађевинартво, Техничко цртање у грађевинарству, 

Информатичке технологије, Грађевински материјали, Енергетика, Техничка средства у 

грађевинарству ( у оквиру ове наставне јединице ученици су правили моделе од 

конструкторских комплета) 

3) 7. разред: Увод у машинску технику, Техничко цртање у машинству, Информатичке 

технологије, Материјали, Мерење и контрола, Технологија обраде материјала, Машине и 

механизми. У овом разреду практичан рад био је из теме Техничко цртање у машинству. 

4) 8. разред: Информатичке технологије, Електротехнички материјали и инсталације, 

Електричне машине и уређаји (практични радови су били прављење проводника са утичницом 

и сијаличним грлом и демонтажа неког неисправнох електричног уређаја, на пример: пегла, 

миксер, фен и сл. где су се ученици упознали са деловима и функцијом истих.   

 

Закључак: 

 

Из приложеног се види да је полугодишњи план овог предмета у потпуности остварен. Наставиће се 

рад са ученицима кроз редовну наставу и секцију и припрема за школско такмичење као и за остала 

такмичења. 

 

 

11. 3. 14. Извештај о раду Стручног већа наставника историје 

 

Одговорно лице: Милошевић Станица 

Чланови стручног већа: Рајко Сарић, Станица Милошевић 

 

У школској 2018/2019. години часови редовне, допунске и додатне наставе историје  остварени  су у 

складу са наставним планом и програмом. Часови рада за ученике по ИОП-у су остварени у складу са 

планом припремне наставе за ученике који раде по ИОП-у. 

Спроведени су  стандардизовани  иницијални тестови на почетку године од петог до осмог разреда. 

Извршена је анализа примене стандарда за крај основног образовања као и анализа успеха на крају 

првог полугодишта. Такође је извршена анализа резултата који се тичу дела наставе историје у 

оквиру комбинованог теста за осми разред. Резултати Завршног теста за осми разред 2018. године: 

Питање бр.17: школа  72%, општина  69%, република  76%; 

Питање бр.18: школа  53%, општина  58%, република  61%; 

Питање бр.19: школа  75%, општина 71%, република  71%; 

Питање бр.20: школа  25%, општина  21%, република  41%; 

Свечана академија Основне школе „Миле Дубљевић“ поводом стогодишњице Великог рата одржана 

је у децембру 2018. године  у сали КЦ „Хаџи Рувим“. Академија је названа по чувеној поруци 

војводе Живојина Мишића својим војницима: „Ко сме, тај може, ко не зна за страх, тај иде 

напред!“ Програм су припремили наставници и ученици од првог до осмог разреда матичне школе из 

Лајковца и издвојених одељења из Боговађе и Бајевца. Један од  водитеља и учесника Академије био 

је и наставник Рајко Сарић. Историјска секција осмог разреда учествовала је у обележавању јубилеја 

стогодишњице од завршетка Првог светског рата организовањем изложбе у холу школе. Изложба је 

реализована у сарадњи са наставницом српског језика Соњом Милановић и наставницом хемије 

Данијелом Лаловић, чиме је остварена корелација наставе историје, хемије и српског језика. 

Наставници Станица Милошевић и  Рајко Сарић  су се пријавили на Светосавски конгрес историчара 

на Филозофском факултету у Београду који ће се одржати у другом полугодишту.  Наставница 

Станица Милошевић је прошла програм обуке „Дигитална учионица/дигитално компетентан 

наставник - увођење електронских уџбеника и дигитално образовних материјала’’ . Оба наставника 
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су присуствовала семинару „Наставник – кључни фактор успешне наставе’’, одржаном у школи у 

Лајковцу. 

 

 

11. 4. Извештаји о раду руководећих, управних и саветодавних органа школе 

 

11. 4. 1. Извештај о раду директора школе 

 

У ОШ „ Миле Дубљевић“ у школској 2018/2019. години има 55 одељења. Укупно је 882 ученика и 

121 запослени радник. Директор школе је своје активности спроводио на основу Закона о основама 

система образовања и васпитања (Сл. гласник РС бр.72/09,52/11,55/13 и 88/17) и на основу 

правилника о Стандардима компетенција директора установе образовања и васпитања (Сл. гласник 

РС бр. 38/2013). 

Свој рад директор је спроводио у оквиру шест области рада. 

 

1. област: Руковођење васппитно-образовним процесом у школи 

Стандарди: 

1.2.1. Развој културе учења 

1.2.2. Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика 

1.2.3. Развој и осигурање квалита наставног и васпитног процеса у школи 

1.2.4. Обезбеђење инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу 

1.2.5. Праћење и подстицање постигнућа ученика 

 

     Сви облици образовно-васпитног рада испланирани су и реализовани у складу са законском 

регулативом и образовним и другим потребама ученика. 

     У школи је организован рад Ученичког парламента. Директор је присуствовао свим састанцима у 

току првог полугодишта. Представници Ученичког парламента су присуствовали седницама ШО. 

     У школи се поштују права ученика, родитеља и наставника. Правила понашања у школи се налазе 

на огласној табли школе, код дежурних ученика, свих одељенских старешина, на сајту школе, код 

секретара и директора школе и доступна су свим учесницима образовно-васпитног процеса у школи. 

Поштовањем правила понашања ствара се безбедно окружење у којем ученици уче. 

     У школи постоји Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања који реагује на 

све врсте насиља и који се поед тога бави и превентивним радом кроз састанке и одељењске 

заједнице, а директор је укључен у рад овог тима. 

     Директор школе се старао да школа буде здрава средина и да се последице честог нестајања воде 

не одразе на здравље ученика и запослених. У таквим околностима поступало се по препоруци 

санитарне инспекције уз континуирано праћење стања на терену. 

     У току првог полугодишта директор школе се континуирано стручно усавршавао у области 

законских новина и прописа и у области образовања и васпитања присуствујући семинарима и 

трибинама. 

     Директор користи стратешке документе о развоју образовања и васпитања и подстиче наставнике 

и стручне сараднике да користе савремене технологије у образовно васпитном процесу. Присуствује 

и анализира угледне часове и часове редовне наставе и на тај начин унапређује и сопствено знање и 

примереним сугестијама унапређује образовно васпитни рад. У сарадњи са стручним сарадницима и 

наставницима развија самоевалуацију и свог и рада наставника и стручних сарадника као и наставног 

процеса. 

      Директор подстиче и ствара услове за квалитетно образовање за све ученике обезбеђујући 

примену програма учења и инсистирајући  на томе да наставници у свом раду имају индивидуалан 

приступ, уважавају специфичности и посебности сваког ученика и примену диференциране наставе. 

       Директор прати рад и резултате ученика, обавља индивидуалне разговоре са ученицима који 

имају тешкоћа у учењу и проблема у понашању,а изузетно успешни ученици се јавно похваљују и 

награђују. Такође, директор анализира постигнућа ученика на класификационим периодима. Све 

активности школе које су од значаја за учеснике наставног процеса и локалну средину се промовишу 

у локалним медијима и порталима. 
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        Планирани стандарди у овој области су у већој мери остварени. 

 

2. област: Планирање,организовање и контрола рада установе 

Стандарди: 

2.1. Планирање рада установе 

2.2. Организација установе 

2.3. Контрола рада установе 

2.4. Управљање информационим системом установе 

2.5. Управљање системом обезбеђивања квалитета у установи 

 

     На почетку школске године директор школе је дао детаљна упутства  која се односе на планирање 

образовно-васпитног процеса и равномерно расподелио задатке запосленима. Годишњи план рада 

школе усвојен је на седници Школског одбора 14. септембра 2018. године и заведен под деловодним 

бројем 720/3. На предлог стручних већа директор је урадио четрдесеточасовну радну недељу. 

13. децембра 2018. године на седници Школског одбора усвојене су Измене и допуне Годишњег 

плана рада школе које су објављене на огласној табли школе и на сајту школе. 

      Сви стручни органи и тимови радили су ефикасно и у складу са плановима. Директор је пратио, 

координирао рад и обезбеђивао услове за рад. Запослени и ученици су о свему били благовремено 

обавештавани. 

      Планирани стандарди у овој области су остварени. 

 

3. област: Праћење и унапређивање рада запослених 

Стандарди: 

3.1. Планирање,селекција и пријем запослених 

3.2. Професионални развој запослених 

3.3. Унапређивање међуљудских односа 

3.4. Вредновање резултата рада,мотивисање и награђивање запослених 

 

      На почетку школске године директор је обезбедио потребан број и одговарајућу структуру 

запослених у установи. Нестручно је заступљена настава дела математике и дела немачког језика. У 

току првог полугодишта све замене одсутних наставника због боловања су биле стручно заступљене, 

а од 10. децембра по први пут у школи имамо и педагошког асистента. 

     Директор обезбеђује да сви запоослени имају једнаке могућности за учење и стручно 

усавршавање у складу са годишњим планом и могућностима установе. 

     Директор школе међу запосленима развија професионалну сарадњу и тимски рад, својим 

понашањем даје пример запосленима и свакодневно комуницира са запосленима јасно и 

конструктивно. 

      Ради унапређивања међуљудских односа директор школе подстиче и учествује у свим облицима 

дружења у оквиру колектива. 

     Директор школе прати и вреднује  рад запослених. У току првог полугодишта заједно са стручним 

сарадницима посетио је 16 часова редовне наставе и 3 угледна часа након чега је урађена анализа 

педагошко инструктивног рада. 

    Планирани стандарди у овој области су остварени. 

 

4. област: Развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним 

синдикатом и широм заједницом 

Стандарди: 

4.1. Сарадња са родитељима 

4.2. Сарадња са органом управљања и репрезентативним синдикатом у установи 

4.3. Сарадња са државном управом и локалном самоуправом 

4.4. Сарадња са широм заједницом 

 

      У току првог полугодишта директор школе је посветио велику пажњу сарадњи са родитељима и 

њиховом укључивању у живот и рад школе. У школи функционише Савет родитеља који је 
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благовремено обавештаван о свим активностима рада школе. Све примедбе и конструктивне идеје 

Савета родитеља и свих осталих родитеља, а које имају за циљ унапређење наставног процеса или 

побољшање сарадње школе и родитеља као и веће укључивање родитеља у живот школе се 

разматрају и уважавају. 

     Директор школе иницира да разредне старешине благовремено обавештавају родитеље о 

напредовању њихове деце. 

     Општински савет родитеља реализује свој рад кроз састанке једном месечно, о чему директор 

благовремено извештава Школску управу. 

     Директор школе остварује добру сарадњу са Школским одбором који је правовремено 

информисан о свим актуелним збивањима у школи. 

     Директор школе је омогућио репрезентативном синдикату у установи да ради у складу са ПКУ и 

Законом и са истим добро сарађује. 

     Директор сарађује са органима Државне управе и локалне самоуправе. 

Редовно присуствује састанцима које организују представници Школске управе. 

Са представницима локалне самоуправе је у конструктивним  контактима и са истим добро сарађује. 

      Планирани стандарди у оквиру ове области су у већој мери остварени. 

 

5. област: Финансијско и административно управљање радом установе 

Стандарди: 

5.1. Управљање финансијским ресурсима 

5.2. Управљање материјалним ресурсима 

5.3. Управљање административним процесима 

 

 

      У сарадњи са шефом рачуноводства директор је израдио предлог финансијског плана за 2019. 

годину. У оквиру одобрених апропријација за 2018. годину директор је ефикасно управљао 

финансијским ресурсима, планирао финансијске токове, приходе, расходе и издавао благовремене и 

тачне налоге за плаћање рачуна.. 

     Поред финансијких ресурса, директор је ефикасно управљао и материјалним ресурсима па се 

наставни процес несметано одвијао. Директор је спроводио и надзирао све поступке јавних набавки 

које спроводи установа. 

     Директор је обезбедио покривеност рада установе потребном документацијом и обезбедио 

ажурност и тачност административне документације. 

     Извештај о свом раду, као и полугодишњи извештај о раду школе презентован је Школском 

одбору, Савету родитеља и Наставничком већу. 

     Планирани стандарди у оквиру ове област су остварени. 

 

6. област: Обезбеђење законитости рада установе 

Стандарди: 

6.1. Познавање,разумевање и праћење релевантних процеса 

6.2. Израда општих аката и документације установе 

6.3. Примена општих аката и документације 

 

      На почетку школске године директор се упознао са изменама законске регулативе која се односи 

на образовање, радне односе, финансије и управни поступак. 

      Редовно је прегледана непосредна документација наставника. 

      У току првог полугодишта, а након инспекцијског надзора заједно са секретаром школе вршене 

су измене и допуне општих аката, Статута школе, Правилника о понашању у школи, Правилника о 

безбедности на раду, о чему сведоче извештаји о спроведеним мерама. Обезбеђена је доступност 

истих свим заинтересованим лицима.  

 

 

11. 4. 2. Извештај о раду помоћника директора 
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Помоћник директора: професор руског језика и књижевности Данијела Негић. Помоћник директора 

радио је по плану и програму помоћника директора који је саставни део Годишњег програма рада 

школе.  

 

Циљеви рада:  

 

Стварање услова за изграђивање савременог стила рада и климе засноване на поверењу, разумевању, 

толеранцији и подстицању креативности наставника и ученика; 

Увид у дневну организацију рада школе; 

Педагошко-инструктивни рад са наставницима; 

Сарадња са наставницима, одељењским старешинама, руководиоцима секција и организација; 

Сарадња са ученицима, групама и одељењским заједницама; 

Сарадња са родитељима; 

Рад у стручним органима; 

Сарадња са стручним институцијама и друштвеном средином; 

Сарадња у реализацији подршке образовању деце миграната/избеглица; 

Рад са осетљивим групама у школи; 

Сви други послови који се у тренутку планирања не могу предвидети.  

 

У току првог полугодишта школске 2018/19. Године реализоване су следеће активности: 

 

Август–септембар: Организовање и праћење свих видова планирања и програмирања васпитно-

образовног рада за почетак школске године, израда извештаја о општем успеху ученика, израда 

плана стручног усавршавања, сарадња са наставницима приправницима, сарадња са локалном 

заједницом и самоуправом, упознавање нових прописа на којима се заснива рад и управљање 

школом, саветодавни рад са наставницима, ученицима, родитељима, педагошко-инструктивни рад са 

наставницима, рад у стручним већима, стручним органима школе и аналитички рад, сарадња са 

локалном заједницом и другим културно-образовним установама, рад на маркетингу школе. Рад у 

Тиму за пружање подршке укључивању ученика тражилаца азила.  

 

Октобар: Увид у вођење педагошке документације, помоћ наставницима-почетницима и посета 

њиховим часовима, посета часовима непосредног рада – наставе, саветодавни рад са ученицима, 

реализација активности из развојних пројеката у којима школа учествује, праћење реализације Дечје 

недеље, увид у план друштвено-корисног рада, рад у Тиму за пружање подршке укључивању 

ученика тражилаца азила, анализа оптерећености ученика, рад на изради индивидуалних планова 

подршке, рад одељењске заједнице и одељењских већа, сарадња са локалном заједницом и 

самоуправом, посета ИО, ажурирање информационих података по захтеву Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја. 

Новембар: Анализа целокупног успеха на крају тромесечја, односно класификационог периода, 

преглед педагошке документације, рад у Тиму за безбедност ученика, праћење рада ваннаставних 

активности ученика, посета часовима непосредног рада наставника, помоћ у раду одељењским 

старешинама, сарадња са локалном заједницом и самоуправом, рад у тиму за ИОП, сарадња са ШУ, 

посета ИО. 

 

Децембар: Увид у остварење корелације наставних садржаја појединих предмета, учешће у раду 

Одељењских и Наставничког већа, рад у Тиму за школско развојно планирање, разговор са 

ученицима који теже прате наставу и чине извесне тешкоће у раду појединих одељења, припрема 

извештаја за наставнике за полугодишњи извештај о раду школе, сарадња са локалном заједницом и 

самоуправом, сарадња са ШУ. 

Одржан је семинар на тему ,,Превенција дискриминације и насиља у образовном систему – од 

предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља“. У циљу унапређења сопственог рада и 

побољшања начина сарадње са ученицима и родитељима, помоћник директора је учествовао на овом 

семинару. 
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У оквиру пројекта Европске уније „Наставак подршке за повећање и унапређење капацитета за 

управљање мигрантском кризом у Републици Србији – МАДАД 2“, одржан је семинар ком је 

присуствовао и помоћник директора.  

Поводом обележавања стогодишњице Великог рата одржана је Свечана академија „Ко сме, тај може, 

ко не зна за страх, тај иде напред!“ у организацији наше школе у којој је учествовао и помоћник 

директора. Овим пројектом радећи са нашим ученицима  виших и нижих разреда из Боговађе, 

Бајевца, Лајковца, а и ученицима из Јабучја који су били у хору и фолклору, научили смо наш 

подмладак да цене славну прошлост наших предака.  

 

Јануар: Анализа педагошке документације, решења других питања из Годишњег плана и програма 

рада школе, учешће у изради полугодишњег извештаја о раду школе, рад у Тиму за инклузију,   

сарадња са локалном заједницом и самоуправом, анализа стручног усавршавања запослених, анализа 

примене критеријума оцењивања. 

 

Фебруар: Разговор са ученицима који су имали изразито слаб успех на крају првог полугодишта и 

помоћ да се те потешкоће превазиђу, инструктивни разговор са ученицима и наставницима 

руководиоцима секција, сарадња са локалном заједницом и самоуправом, сарадња са ШУ, посета 

часовима, остали послови, припрема за рад у другом полугодишту. 

 

Када су у питању организациони послови у школи је: 

Првог радног дана извршен свечани пријем ученика првог разреда, извршен свечани пријем 

родитеља ученика првог разреда коме су родитељи у најкраћим, а уједно и најважнијим цртама 

обавештени о Кућном реду школе, Правилнику понашања ученика, Правилнику оцењивања, 

безбедности ученика у школии Закону о основној школи.  

Приликом пријема првака у свечаној сали Општине Лајковац децу је поздравио председник општине 

и уручио им поклоне. У сали биоскопа Културног центра „Хаџи Рувим” Лајковац 7. септембра 2018. 

године дечјом позоришном представом „Чоколадна заврзлама“ ученицима првог разреда наше школе 

председник Општине Лајковац Андрија Живковић је пожелео добродошлицу и подељени су им 

поклон пакетићи са школским прибором и комплетом лектире за први разред. 

Урађена су решења наставника за четрдесеточасовну радну недељу, извршен распоред ученика и 

одељења (у школи), распоред дежурства наставника, урађен је распоред писмених задатака и 

контролних вежби.  

Издата су задужења наставницима на почетку школске године, урађен је план набавке опреме и 

наставних средстава. 

Пружана је помоћ у извођењу свих облика образовно-васпитног рада у школи. Помоћник директора 

је водио Педагошки колегијум и учествовао у организовању семинара.  

 

Саветодавни рад: 

Саветодавни рад обављен је са наставицима, разредним старешинама, ученицима и родитељима. На 

почетку школске године пружена је помоћ наставницима почетницима у припремању и планирању 

наставног процеса. Пружана је помоћ свим наставницима у решавању конкретних проблема 

(недисциплина ученика, конфликти на часовима са наставницима и ученицима и др). Помоћ се 

одвијала кроз посету часова теоријске и практичне наставе. Обављени су индивидуални разговори са 

наставницима и датаупуства за корекцију рада. Сарадња са учитељима и разредним старешинама се 

огледала у пружању помоћи у вођењу педагошке документације и решавању конкретних проблема и 

одељењу (недисциплина, изостајање са наставе, конфликти међу ученицима, социјални проблемии 

др). Сарадња са ученицима се огледала у свакодневном раду са онима који су реметили дисциплину 

на часовима. Вршено је праћење ученика којима су изречене дисциплинске мере, као и оних који су 

постигли резултате на такмичењима. Вођена је брига о деци која имају социјалне проблеме 

(нарочито о онима који немају оба родитеља) или су боловала од тежих болести. Сарадња са 

родитељима се одвијала на родитељским састанцима (и групним и индивидуалним, а посебно за децу 
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која су имала дисциплинске прекршаје), као и за родитеље који су имали социјалне проблеме или 

долазили по информације за упис ученика у нашу школу. Сарадња се одвијала и кроз Савет 

родитеља.  

 

Аналитички рад: 

Аналитичики рад одвијао се кроз вршење анализе реализације плана и програма рада школе после 

сваког класификационог периода.  

Рађени су извештаји о успеху ученика на сваком класификационом периоду. Свакодневно је 

надгледано оцењивање ученика, изостајање са наставе и редовност правдања изостанака.  

Рад у стручним органима школе одвијао се кроз учествовање на свим седницама Наставничког већа 

школе, Школског одбора, Педагошког колегијума инасастанцима Савета родитеља.  

 

 

11. 4. 3. Извештај о раду Педагошког колегијума 

 

Одговорно лице: Данијела Негић, помоћник директора 

Остали чланови тима: директор школе, стручни сарадници, руководиоци свих разредних и 

стручних већа, руководиоци тимова и комисија Наставничког већа 

Делокруг рада: Задаци Педагошког колегијума су да остварује што ефикаснију комуникацију на 

релацији руководство школе – запослени, затим да учествује у подели часова по предметима и 

наставницима, учествује у избору уџбеника и стручних часописа, у опремању кабинета, набавци 

наставних средстава и потрошног материјала. Педагошки колегијум учествује и у предлагању мера 

за осавремењавање наставе и отклањање евентуалних пропуста у реализацији часова, затим у 

уједначавању критеријума оцењивања. Овај стручни орган се бави и сагледавањем успеха који су 

ученици постигли и предлагањем мера за побољшање истог. Неке од активности су израда и 

проучавање различитих правилника о раду у школи, као и предлагање мера за побољшање квалитета 

рада и организације у школи.  

Циљеви рада: Што боља организација рада у школи, као и брже и ефикасније комуникације 

Прва седница Педагошког колегијума одржана је 19.10.2018. године у 12.15 часова по следећем 

дневном реду: 

1. Разматрање и усвајање плана рада 

2. Предлог акредитованих, ужестручних семинара од стране стручних већа, угледни часови 

3. Опремање кабинета, набавка наставних средстава и потрошног материјала 

4. Утврђивање потреба за инклузивним радом ученика  

5. Информација о раду Тима за међупредметне компетенције  

6.  Текућа питања 

 

1. Једногласно је усвојен план рада Педагошког колегијума.  

2. Стручна служба на основу самовредновања рада школе предлаже семинаре из следећих 

области: Подршка ученицима и Настава и учење, и препорука Министарства и Школске 

управе је да се бавимо превенцијом наркоманије. 

3. Договорено је да се доставе спискови потребних наставних средстава и да се наведу 

приоритети.  

4. Педагог школе је подсетио да се пријаве ученици за индивидуализован рад и ИОП и да се 

формално верификују већ постојећи ИОП-2. 

5. Педагог је говорио о формирању Тима за међупредметне компетенције чији чланови ће бити 

сви руководиоци стручних већа. У школи ће се одржати Сајам науке у периоду од 29.11.2018. 

до 2.12.2018. године, а препорука је да заједничка тема буде стогодишњица Великог рата. 
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Друга седница Педагошког колегијума одржана је 28.02.2019. године у 12.15 часова по следећем 

дневном реду: 

 

1. Анализа реализације васпитно-образовног рада и унапређење квалитета васпитно-

образовног рада 

2. Информације о раду школских тимова и комисија 

3. Рад са осетљивим групама 

4. Анализа стручног усавршавања   

5.  Текућа питања 

 

1. Извршена је анализа реализације ВОР-а. Разговарало се о унапређењу квалитета ВОР-а. 

Полугодишњи извештај о раду школе је завршен и биће усвојен на наредној седници Школског 

одбора.  

2. Полугодишњи извештај о раду школе садржи све извештаје тимова и комисија. 

3.  Однедавно у школи имамо педагошког асистента за рад са осетљивим групама, а пре свега са 

ученицима ромске популације. Рад са ученицима мигрантима добро функционише. 

4. Одржани су следећи семинари: „Превенција дискриманције и насиља у образовном систему – 

од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља“ и „Наставник – кључни фактор успешне 

наставе“, „Безбедност деце у саобраћају“, „Наставак подршке за повећање и унапређење 

капацитета за управљање мигрантском кризом у Републици Србији – МАДАД 2“ у СШ „17. 

септембар“ Лајковац и „Обука за планирање, спровођење и праћење мера за спречавање осипања“. 

Наставници су били на зимским стручним семинарима, а учитељи имају зимске сусрете у марту.  

5. Потребно је да се учитељи II и наставници VI разреда определе око избора уџбеника за 

наредну школску годину, а такође учитељи I и наставници V разреда могу, ако желе, да мењају 

уџбенике. 
 

 

11. 4. 4. Извештај о раду Школског одбора 

 

Одговорно лице: Душица Кузнецов  

Остали чланови тима: чланови Школског одбора 

- Душица Кузнецов Ђорђевић – представник запослених у школи, председник 

- Ана Пајић – представник запослених у школи 

- Рајко Сарић - представник запослених у школи 

- Зора Ђукић - представник Савета родитеља 

- Весна Грујичић - представник Савета родитеља 

- Снежана Чајић - представник Савета родитеља 

- Драгиша Марковић - представник локалне самоуправе 

- Никола Петровић- представник локалне самоуправе 

- Дајана Ненадовић-представник локалне самоуправе 

 

 

12. седница Школског одбора одржана је 14.09.2018. године. Усвојен је записник са претходне 

седнице Школског одбора, што је рађено на свакој седници. Извештај о раду шкoле за школску 

2017/18. годину поднела је помоћник директора Данијела Негић. Одбор је једногласно усвојио овај 

извештај. Уз дискусију изнет је и Извештај о раду директора школе за школску 2017/18. годину,  који 

је такође једногласно усвојен. Годишњи план рада школе за школску 2018/19. годину поднела је 

психолог школе Сања Симић. Директор школе је поднео Извештај о упису ученика I и V разреда, као 

и Извештај о припремљености школе за почетак школске 2018/19. године. Испуњени су сви услови за 

почетак школске године. Школски одбор је упознат са пружањем образовне подршке ученицима 

мигрантима. 
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13. седница Школског одбора одржана је 07.11.2018. године. 

Школски одбор је обавештен о промени термина за почетак наставе у 2. смени.  

Директор школе је прочитао предлог друге измене финансијског плана за 2018. годину. 

Школски одбор је обавештен о отпису неупотребљивих књига из школске библиотеке и конкурсу 

Покренимо нашу децу. 

 

14. седница Школског одбора одржана је 13.12.2018. године. 

Директор школе је прочитао Записник просветног инспектора од 28.11.2018. године са ванредног 

инспекцијског прегледа школе, који је пристигао у школу 7.12.2018. године и у коме је остављен 

налог за поступање по мерама, а односи се на сукоб ученика VIII1 разреда Ф. М и У.М. од 24.10.2018. 

године. Поступајући по налогу просветног инспектора, директор је Одбору презентирао нацрте 

тимски израђених аката школе – о којима је Одбор, након што су прочитани, изнео своје мишљење, и 

то:  

1) Измене Статута школе 

2) Измене Правила понашања 

3) Измене Годишњег плана рада школе за шк. 2018/2019. годину 

 

Прочитан је записник инспекције за безбедност и здравље на раду и усвојен Правилник о 

безбедности и здрављу на раду. 

Усвојене су измене Финансијског плана за 2018. годину као и предлог Финансијског рада школе за 

2019. годину. 

 

15. седница Школског одбора одржана је 30.01.2019. године. 

Директор школе је прочитао Извештај о раду директора школе у првом полугодишту 2018/2019. 

године, који је једногласно усвојен. Школски одбор је донео одлуку да се уради Анекс на Решење 

директора школе поводом приговора на Решење директора школе за запослену Миру Радић. Одбија 

се, као неоснован, захтев из приговора у делу који се тиче исплате разлике зарада именоване. 

 

 

11. 4. 5. Извештај о раду Савета родитеља 

 

Одговорно лице: Младен Танасијевић 

  

Остали чланови тима: представници родитеља свих одељења 

Циљеви рада: 

- разматрање предлога програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, 

извештаја о њиховом остваривању и самовредновању 

- учествовање у поступку предлагања изборних предмета 

- учествовање у поступку предлагања уџбеника  

- праћење безбедности и заштите ученика  

- предлагање мера за унапређење квалитета образовно-васпитног рада  

- давање сагласности на програм о организовању екскурзија и осталих активности  

- предлагање чланова органа управљања из реда родитеља 

- разматрање и праћење услова за рад школе 

 

Прва седница Савета родитеља одржана је 21.09.2018. године 

Председник Савета родитеља је Младен Танасијевић, а заменик је Весна Грујичић. 

Савет родитеља разматрао је и усвајио Извештај о раду школе за школску 2017/2018. годину, 

разматрао и усвајао Извештај о раду директора школе за школску 2017/2018. годину, донео је 

Годишњи план рада ОШ „Миле Дубљевић” за школску 2018/2019. годину. 

Ученици су осигурани преко Осигуравајуће куће „Триглав осигурање“.  
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Савет родитеља је дао сагласност на програм и организацију екскурзија и наставе у природи за шк. 

2018/2019. годину. 

Савет родитеља је упознат да је у ИО Боговађа уписано 20 миграната, а од тога је 9 завршило и издат 

је стручни извештај на енглеском језику. Савет Родитеља је упознат са пројектом за мигранте 

МАДАД 2. 

Извршен је избор родитеља за општински савет родитеља. 

Савет родитеља је упознат о припремљености школских објеката за шк. 2018/2019. годину. 

 

Друга седница Савета родитеља одржана је 12.10.2018. године.  
Отворене су понуде туристичких агенција за организацију наставе у природи и донета одлука о 

извођењу екскурзија. Од понуђених, бодовањем је одабрана понуда Туристичке агенције „Балканик“.  

Детаљи понуде се налазе у Записнику Савета родитеља. Једногласно је донета одлука да дневнице за 

наставнике буду 3.875,00 динара у бруто износу, тј. 3.500,00 динара у нето износу по ученику. 

 

Трећа седница Савета родитеља одржана је 21.12.2018. године. 

Савет родитеља је упознат са Записником о ванредном инспекцијском надзору од 7.12.2018. године и 

предузетим мерама које су Записником наложене.  

Савет родитеља је упознат да ће се изаћи у сусрет предлозима ученика VII и VIII разреда. 

 

 

 

Четврта седница Савета родитеља одржана је 12.1.2019. године. 

Отворене су понуде туристичих агенција за организацију екскурзије од I и VIII разреда. Од 

понуђених бодовањем одабрана је понуда Туристичке агенције „Балканик“. Детаљи понуде се налазе 

у Записнику Савета родитеља. 

 

 

11. 4. 6. Извештај о раду Наставничког већа 

 

Подносилац извештаја: Наставничко веће 

Одговорно лице: Мирјана Вујковић, проф. руског језика, записничар 

У првом полугодишту шк. 2018/2019. одржане су четири седнице Наставничког већа – две редовне и 

две ванредне. 

Прва ванредна седница Наставничког већа одржана је 29.10.2018. године са почетком у 12.15 

часова. Седници су присустовала 74 члана и школски полицајац Милош Симић. На дневном реду је 

било информисање о вршњачком насиљу које се десило у нашој школи 24.10.2018. и договор о 

додатним активностима на спречавању свих облика насиља. Педагог школе је говорио о систему 

функционисања правилника у школи и нивоима решавања дисциплинских проблема. Школски 

полицајац је дао своје виђење ситуације и одговарао на постављена питања наставника. Вођена је 

дискусија о начину легитимисања особа које посећују школу, потреби доношења јединственог става 

о поступању према родитељима и увођењу правних смерница које би заштитиле запослене у овој 

школи од непримереног понашања појединих родитеља. 

Прва редовна седница Наставничког већа одржана је 15.11.2018. године са почетком у 18.00 часова. 

Седници је присустовало 67 чланова.  

Извештај о успеху и дисциплини на крају првог класификационог периода поднео је педагог Дражен 

Милосављевић. Школу похађа 880 ученика, а 208 има недовољне оцене. Нису оцењена 24 ученика. 

Са укором је 48 ученика. Одељењске старешене су дужне да службеним путем позову родитеље 

ученика који нередовно похађају наставу. Јована Милашиновић, руководилац Тима за безбедност и 

превенцију насиља, злостављања и занемаривања упознала је Наставничко веће са Посебним 

протоколом о пуступању у случају насиља. Директорка је нагласила да Правилник о понашању у 

школи мора бити до детаља прецизиран и у складу са њим треба поступати. Соња Миловановић је 

говорила о Фестивалу науке који је ове године везан за актуелну тему 100 година од завршетка 

Великог рата и тим поводом ће 14. децембра бити одржана свечана академија у реализацији ученика 

и наставника наше школе.    
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Друга ванредна седница Наставничког већа одржана је 21.12.2018. године са почетком у 18.00 

часова. Седници су присустовала 53 члана Наставничког већа. Повод за ову седницу је био Записник 

о извршеном ванредном инспекцијском надзору од 1.11.2018., о допунском надзору од 15.11.2018. 

године. Директор школе, Биљана Жујовић је у целости прочитала овај Записник. 

Школи су наложене мере за отклањање пропуста у раду. У међувремену ученику Ф. М. одређен је 

друштвено-користан рад, односно химанитарни рад. Родитељи У.М. су позивани од стране 

директорке школе два пута, 11. и 20.12.2018. године, али се нису одазвали позивима. Школа је 

извршила све наложене мере.  

Друга редовна седница Наставничког већа одржана је 1.2.2019. године са почетком у 9.00 часова. 

Седници је присустовало 67 чланова. Наставничком већу је представљен педагошки асистент Никола 

Јосиповић, који од недавно ради у нашој школи. Извештај о успеху и владању на крају првог 

полугодишта поднео је педагог школе, Дражен Милосављевић. Укупно је уписано 883 ученика, а 115 

има недовољне оцене, неоцењено је 29 ученика. Врло добро владање има 43 ученика и 27 ученика 

добро владање. Овај извештај је једногласно усвојен. Настава је реализована по плану у складу са 

Годишњим планом рада. Педагог школе, Дражен Милосављевић је припремио стручну тему: 

Васпитање као циљ или исход. Од 1.9.2019. године биће обавезна употреба електронских дневника, а 

о овоме су Наставничко веће упознале Милица Јовичић и Верица Адамовић Тешић. Седница је 

завршена у 10.00  часова. 

 

 

11. 5. Извештај о раду стручних сарадника 

 

11. 5. 1. Извештај о раду Педагошко -психолошке службе 

 

 

Одговорна лица: Сања Симић, Јована Милашиновић и Дражан Милосављевић 

 

 

 Педагошко-психолошка служба је пре почетка школске године у сарадњи са директором, 

помоћником директора и наставницима учествовала у изради и организовању израде Годишњег 

плана рада школе за школску 2018/19. годину који садржи све неопходне сегменте. Израда је била 

базирана на резултатима самовредновања урађеног у прошлој школској години, као и приоритетним 

развојним циљевима.  

 Припремили смо годишњи и месечне планове рада педагога, логопеда и психолога, сарађивали смо 

са наставницима у изради планова допунског и додатног рада, плана рада одељењског старешине и 

секција, сарађивали са приправницима на припремању, планирању и реализацији наставног процеса.  

 Почетком школске године чланови ПП службе учествовали су у припреми и организацији процеса 

укључивања деце миграната у школу. Тим поводом одржано је више састанака са просветним 

саветницима, управницима избегличког кампа у Боговађи, као и члановима невладиних организација 

које су сарадници Центра за азил у Боговађу и које сарађују и са школом. Такође чланови ПП службе 

одржали су низ родитељских састанака истим поводом. Педагог школе је координатор пројекта 

„Савременијом школом до заједничких успеха“ који је одобрен од пројектног тима МАДАД 2 на 

нивоу државе а у оквиру помоћи Европске уније у управљању миграцијама у Србији. 

У оквиру рада са ученицима реализује се индивидуални саветодавни рад са ученицима, рад на 

професионалној оријентацији ученика, учествовање у појачаном васпитном раду са ученицима који 

врше повреде правила понашања, рад са ученицима који имају потешкоћа у учењу. Посећени су 

часови одељењских заједницима на којима су чланови ПП службе водили разговоре са ученицима о 

актуелним проблемима. Одржане су радионице на тему превенције насиља у школи. Ученици код 

којих постоји потреба за логопедским третманом укључени су у исти. У оквиру Дечје недеље 

психолог,  заједно са школским полицајцем, обишао је сва издвојена одељења. Помогли смо 

реализацију и организацију активности у оквиру дечје недеље. Учествовали смо у избору и 

предлозима одељењских старешинстава, формирању одељења првог и петог разреда, упознавању 

нових одељењских старешина и учитеља са карактеристикама ученика и одељења која примају, 

распоређивању новопридошлих ученика и оних који су упућени да понављају разред.  
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 Пратили смо и и анализирали успех ученика на крају сваког класификационог периода и давали 

предлоге за побољшање успеха ученика који имају тешкоће у учењу и савладавању градива. Пратимо 

и вредновање примене мера индивидуализације и индивидуалног образовног плана за ученике који 

раде по ИОП-у.  

 Учествовали смо у раду комисије за проверу савладаности програма увођења у посао наставника 

приправника кроз присуствовање часу, помоћ у припремању наставног часа и давање сугестија шта 

побољшати након одржаног часа.  Током првог полуодишта ове школске године посетили смо 25 

часова у разредној и предметној настави 

 Пружање стручне помоћи наставницима у коришћењу различитих метода и техника у оцењивању 

ученика, пружање подршке наставницима у вођењу ученичког колектива, саветодавни рад са 

наставницима давањем повратне информације о посећеном часу, као и предлагање мера за 

унапређење праћених сегмената, само су неке од низа активности које служба реализује кроз 

сарадњу са наставницима.  

Педагошко-психолошка служба континуирано ради са родитељима чија деца имају сметње у 

понашању и напредовању. Припремали смо часове одељењске заједнице са стручном темом 

Превенција дигиталног насиља, реализоване са ученицима V, VI и VII разреда. Извештавамо Савет 

родитеља о актуелним дешавањима у школи.  

 Сарађујемо са директором школе, као и са помоћником директора на изради стратешких докумената 

школе, планирању активности у циљу јачања наставничких и личних компетенција, реализацији 

свакодневних активности везаних за рад школе. Педагог,  психолог и логопед активно учествују у 

више тимова и комисија у школи и баве се реализацијом активности планираних самовредновањем и 

Развојним планом школе.  

Сарађивали смо са образовним, здравственим и социјалним институцијама које доприносе 

остваривању задатака школе (предавања за ученике о безбедности саобраћаја са школским 

полицајацем). Учествујемо у раду стручног друштва, водимо евиденције о раду.  

 

У оквиру стручног усавршавања похађали смо акредитоване семинаре које је наша школа 

организовала. Свакодневно се радило на решавању текућих проблема организације наставе, 

проблема на релацији ученик–ученик, ученик–наставник и разговорима са родитељима ученика.  

 

 

 

11. 5. 2. Извештај о раду библиотекара 

 

Одговорно лице: Марина Пажиновић, библиотекар 

 

- Непосредан рад са ученицима и наставницима 

 

- Организовани часови са учитељима млађих разреда у библиотеци 

 

- Пријем ученика првог разреда и упознавање са начином рада Школске библиотеке 

 

- Гостовање у свим издвојеним одељењима наше школе са библиотекаркама Градске библиотеке 

 

- Сарадња са Градском библиотеком поводом пријема првака у Градску библиотеку у оквиру Дечје 

недеље 

 

- Учлањавање ученика у Школску библиотеку  

 

- Учешће на семинару који је организовала школа и  Друштво учитеља  Ваљево, о чему евиденција 

постоји у ПП служби 

 

- Спровођење активности поводом обележавања важних датума и јубилеја 
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- Сређивање књижног фонда, отпис застарелих публикација 

 

- Учешће у раду комисија и тимова у школи 

 

- Замена часова и организовање часова у библиотеци у сарадњи са учитељима око реализације 

часова у школској библиотеци 

 

- Сарадња са наставницима, учитељима и педагошко-психолошком службом  са циљем утврђивања 

приоритета у набавци књига за ученике и стручне литературе за наставнике 

 

- Учешће у припреми и реализацији презентација за седнице Стручних већа и Наставничко веће 

 

- Посета Сајму књига, упознавање са новим издањима, прикупљање каталога и куповина књига у 

висини одобрених новчаних средстава 

 

- Поручивање књига, њихов пријем и евидентирање нових наслова 

 

- Набавка књига, часописа, уџбеника за библиотеку од средстава која је обезбедило       

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

 

- Припрема за учешће на конкурсима ради добијања средстава за обнову књижног фонда 

 

- Пресељење књига из старог дела Школске библиотеке у другу просторију, како би се сачувале до 

ревизије и да би се књиге спаковале поштујући правила њихове класификације 

 

- Организовање манифестација у сарадњи са Културним центром, Градском библиотеком и 

локалном самоуправом  

 

- Помоћ ученицима у изради паноа, семинарских радова, избору потребне литературе за рад на 

часовима 

 

- Помоћ ученицима која затраже помоћ у савладавању градива   

 

- Прикупљање старог папира за рециклажу и пластичних чепова за хуманитарну акцију „Чеп за 

хендикеп ” 

 

- Промовисање и развијање читалачких навика код ученикa 

 

- Подела књига заинтересованим ученицима свих разреда за читање током зимског распуста 

 

 

11. 6. Извештаји о раду тимова школе 

 

11. 6. 1. Извештај Тима за ђачке екскурзије 

 
Предлагач плана: руководилац комисије за ђачке екскурзије 

Одговорно лице: РАЈКО САРИЋ 

Остали чланови тима: Дијана Поповић проф.геогр., Станица Милошевић проф.ист., Живан Радић 

проф.геогр., Зорица Милиновић проф.раз.наставе 

 

Сарадници у реализацији плана:  СВЕ ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ, РУКОВОДСТВО 

ШКОЛЕ,УЧЕНИЦИ И ПЕДАГОШКА СЛУЖБА, АГЕНЦИЈА, 

ПРЕВОЗНИЦИ И РОДИТЕЉИ 

Делокруг рада(укратко): ПЛАНИРАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА ЂАЧКЕ ЕКСКУРЗИЈЕ 
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Циљеви (укратко): УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЈА ЂАЧКЕ ЕКСКУРЗИЈЕ 

 

Разред Релација Важнији објекти за проучавање Динамика 
Носилац 

активн. 

 

 

I 
Лајковац-Лелић-Бранковина-Ваљево-

Лајковац 

-Музејски комплекс у Бранковини 

-Муселимов конак 

-Музеј у Ваљеву 

-Манастир Лелић 

-Споменик Д. Максимовић 

-Парк Пећина 

 

МАЈ 

 

 

II 

 
Лајковац – Београд - Лајковац 

- Калемегдан 

- Зоолошки врт 

-Ботаничка башта 

- торањ на Авали 

- споменик незнаном јунаку 

 

МАЈ 

 

 

III Лајковац-Тршић-Троноша-Бања Ковиљача-

Текериш-Лајковац 

-Троноша 

-Бања 

-Вукова кућа 

-Спомен дом 

-Текериш 

 

МАЈ 

 

 

IV 

 
Лајковац,Г.Милановац,Крагујевац,Топола, 

Орашац, Аранђеловац, Лајковац 

-Шумарице и музеј у Крагујевцу  

-Топола 

-Опленац 

-Орашац 

-пећина Рисовача 

-Парк у Аранђеловцу 

 

МАЈ 

 

 

V 

 

Лајковац-Крушедол-С.Карловци- 

Петроварадин-Нови Сад-Лајковац 

-Манастир Крушедол 

-Знаменитости Карловаца 

(Митрополија,Музеј,Гимназија,Магистрат 

-Тврђава 

-природњачки музеј 

 

МАЈ 

 

 

VI 

 

Лајковац-Жича-Љубостиња-Крушевац-

В.Бања-Лајковац 

-Ман.Жича 

-Љубостиња 

-Музеј у Крушевцу 

-Лазарица 

-Бања 

 

МАЈ 

 

 

VII 

 

Лајковац-Ваљево-Бајина Башта-Тара-

Мећавник-Шарганска осмица-Ужице-

Чачак-Лајковац 

Уколико одељенске старешине 7. разреда 

ученички парламент или савет родитеља 

затраже дводневну екскурзију иста би се 

проширила на Вишеград и ноћење тамо 

-манастир Рача 

-дрвенград 

- шарганска осмица 

 

 

 

МАЈ 

 

 

VIII 

 

Лајковац-Аранђеловац-Манастир Манасија-

Ђердап-Лепенски вир-Голубац-Сребрно 

језеро-Смедерево-Лајковац 
Планирана је дводневна екскурзија 

Први дан 

Лајковац – Манастир Манасија – Ресавска 

пећина – Караташ 

Други Дан 

Хидроцентрала Ђердап – Лепенски вир – 

Смедеревска тврђава – Лајковац. 

 

 

 

АПРИЛ, 

МАЈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАСТАВА У ПРИРОДИ 

 

Правац 

(место) 
Време Реализатори 

Златибор јесен - зима Стручно веће за разредну 

наставу 

Врњачка Бања јесен - зима Стручно веће за разредну 
наставу 
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Тара  јесен - зима Стручно веће за разредну 

наставу 

Сокобања јесен - зима Стручно веће за разредну 
наставу 

 

Ученички парламент и Савет родитеља иницирали су промену планираних екскурзија за седми и 

осми разред. Планирана једнодневна екскурзија за седми разред измењена је и биће дводневна. 

Другог дана ученици ће посетити Златибор, Пријепоље, манастир Милешеву, кањон реке Увац. 

Екскурзија осмог разреда која је планирана као дводневна биће тродневна. Ученици ће на путу за 

Ђердап додатно посетити  Гамзиград, Неготин и Доњи Милановац. 

Тендер за екскурзију је завршен. Прва група нижих разреда већ је током јануара боравила на 

Тари изводећи наставу у природи. Друга група ће у марту извести наставу у природи у Врњачкој 

Бањи и на Тари. 

 

 

11. 6. 2. Извештај Тима за културну и јавну делатност 
 

  

Подносилац извештаја:Тим за културну и јавну делатност 

Одговорно лице: Соња Миловановић, руководилац тима  

Остали чланови тима, сарадници у реализацији плана: Сања Тодоровић, Милоје Митровић, 

Владимир Адамовић, Зорица Милиновић, Ана Живковић (Данијела Адамовић), Александра 

Чолаковић Нинковић, Јелена Гавриловић, Марина Пажиновић, Драгана Перић, Снежана Рулић, 

Невена Добросављевић, Никола Николић, Бојана Николић, Јелена Бајић, Зорана Марковић (Слађана 

Митровић), Бојана Симић Туфегџић  

Циљеви (укратко): У циљу афирмације културно-уметничког стваралаштва ученика и активног 

присуства школе у културном животу друштвене средине, школа у пригодним приликама јавно 

наступа у активностима заједнице и при различитим културним и јавним трибинама, где 

манифестује постигнућа ученика и доприносе културном животу средине. Носилац активности на 

овом послу су секције и то: музичка, рецитаторска, ликовна, литерарна, драмска, новинарска, 

шаховска.Ради се на реализацији садржаја који афирмишу дечја права, дечје стваралаштво, 

активности које промовишу дух заједништва, дружења, сарадње, дељења, дружење деце из школе и 

вртића, спортске и хуманитарне акције; циљ да доприносе подизању опште и уметничке културе 

ученика и друштвене средине. 

 
1.Састанк ТКЈД, одржан је у петак 7. 09. 2018. године, у 12.00 часова, у кабинету број 2. 

Дневни ред је био усвајање плана за нову школску годину и договор о раду и предлози. 

План усвојен.  

1. Новине: Предложено још у претходној школској години да ФНЛ6 буде у време када је и ФН 

иначе у Србији, крајем новембра и почетком децембра и да наставници своје предвиђене 

садржаје могу приказивати  у школи у простору који њима одговара: школском ходнику, 

мултимедијалној учионици, библиотеци, учионици... Садржаји који захтевају простор  и  већу 

пажњу могли би бити приказивани у кабинетима, где би се по већ претходно сачињеном и 

добро испланираном распореду ишло у кабинете („Отворена врата“). Констатовано је да би 

наставници који желе да учествују на ФНЛ6 своје активности и време реализације морали да 

пријављују већ почетком новембра, како би се могао направити добар распоред и како би 

посећеност била добра на свим активностима. О овим изменама обавестити наставнике на 

првој седници Одељењског већа.  

Предлог прихваћен. Овај предлог је разматран и на састанцима у претходној школској години. 

Овако је констатовано на тим састанцима: ЗАПИСНИК СА 3. САСТАНКА ТИМА ЗА 

КУЛТУРНУ И ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ, ОДРЖАНОГ  У УТОРАК 26. 12. 2017. године у 

12.00 часова у читаоници школске библиотеке са следећим дневним редом: 

1. Урађена анализа планираних и реализованих активности у првом тромесечју. Урађене су 

све планиране активности. Учешће у реализацији Фестивала науке, у реализацији 
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обележавања Дечје недеље. Констатовано да би фестивал науке следеће године могао бити на 

другачији начин реализован, те да би садржаји који захтевају простор и већу пажњу могли 

бити приказивани у кабинетима, где би се по већ претходно сачињеном и добро испланираном 

распореду ишло у кабинете ( „Отворена врата“). Они садржаји који могу и захтевају да буду у 

неком другом простору, биће реализовани у холу, читаоници школске библиотеке и слично. 

Предложено је да се са планирањем ових активности крене много раније и да време 

реализације буде померено за крај новембра и почетак децембра. 

2. Прихваћено је да се ове године Дан школе обележава као радни дан. 

 

Констатовано је и потврђено да ће се ове године Дан школе обележавати као радни дан, о чему је 

било разговора и у претходној години. У извештају за 2017/2018. годину пише овако: 

 

***Предложен и прихваћен предлог да се од следеће године Дан школе обележава као радни 

(ненаставни дан) 

 Предложено да се ове године реализује одлазак на Сајам књига и да се организује одлазак и 

за наставнике који су заинтересовани, уколико школа не нађе спонзоре за превоз да 

организујемо тако што што ће наставници и ученици сносити трошкове. 

 На састанку је договорено да вођа Тима за културну и јавну делатност остаје Соња 

Миловановић. За записничара у овој школској години изабрана је Јелена Бајић.  

 Присутни чланови су се договорили да нови састанак буде одржан у петак 21. септембра у 

12.00 часова заједно са Тимом за дечји савез. Позвати да присуствују састанку директор 

школе и неко из ПП службе. 

 

2.ТКЈД прати литерарне међународне конкурсе и конкурсе региона па шаље како ликовне тако и 

литерарне радове ученика школе на којима они освајају знчајне награде. ТКЈД сарађује са 

наставницима и вођама секција. Тако да ове године имамо све победнике.  

2. Централна завршна свечаност за Колубарски округ поводом овогодишње кампање „Октобар 

месец правилне исхране“  уз слоган „Правилна исхрана – улагање у будућност“ и Светског 

дана хране одржана је 25. 10. 2018. године у великој сали Културног центра Мионица. 

Домаћин овогодишње свечаности био је Дом здравља Мионица. 

3. Лидија Марић Јовановић и Соња Миловановић сарадници су од 2016. године у електронском 

часопису: Tabla@casopis.tabla. 

4. Интернет часопис за подстицање дечијег стваралаштва, чији су оснивачи  Нишки креативни 

студио, Давидова 2, Ниш; директор: Драган Г. Маринковић, а главни и одговорни уредник: 

Срђан Сиђа Живковић. Овом активношћу која је планирана и у годишњем плану ТКЈД и у 

Стручном већу наставника српског језика и планом Драмске и литерарне секције презентујемо 

рад наше школе и изван локалне заједнице. 

5.  У Дечјој недељи, 21. 09. 2018. године одржали смо први заједнички састанак са Тимом за 

дечји савез где смо се договорили о организацији недеље и поделили радне задатке. Ова 

активност је планирана Годишњим планом ТКЈД,  Драмске секције, Подмлатка Црваног крста 

ОШ „Миле Дубљевић“ и Стручног већа наставника српског језика и књижевности. ТКЈД је 

водила рачуна о уређењу доњег хола школе, спремала са драмском секцијом скечеве о дечјим 

правима и обавезама, организовала часове додатне наставе на којима се причало о обавезама и 

правима, координирала са осталим тимовима, радила на паноима са ученицима 5/2, 5/3,7/4 и 

5/4, који су увек спремни на сарадњу. Ово је само један пано, остали панои као доказни 

материјал се налазе у ходнику школе испред кабинета број 1 и 2. 
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6. Следећа акција коју је Тим подржао, а у организацији је Подмлатка за Црвени крст је Трка за 

срећније детињство. Ова трка је од великог значаја за нашу школу, мада нема подршку свих 

разредних старешина. И то се мора нагласити, премда као овлашћено лице то нисам до сада 

радила. Прикупљено је 32.950.00 динара и сва средства су подељена социјално угроженим 

ученицима наше школе (постоје уплатнице као доказни материјал). Ову акцију спроводи 

Подмладак Црвеног крста наше школе, али планира заједно с осталим тимовима. 

7. ТКЈД је учествовао заједно са Дечјим свезом и Подмлатком школе у акцији Друг–другу. 

Прикупљено је доста гардеробе, школског прибора. Један део дат азилантима. 

8. Следећи састанак је одржан 8. 11. 2018. у 12.00 часова у просторијама мултимедијалног 

кабинета са  дневним редом: 1. Договор о активностима и организацики ФНЛ6 у нашој 

школи; 2. Договор о активностима које ће се одржати у сусрет предстојећим празницима и 

обележавању значајних јубилеја, као рецимо 100 година од краја Великог рата. 

Како бисмо се договорили о оргнизацији ФНЛ6, одлучено је да ФНЛ6 буде сав у знаку овог 

јубилеја, наравно, код предмета и разреда где је то могуће, и да имамао завршну представу за 

грађанство у сали Културног центра „Хаџи Рувим“ Лајковац. Постојале су несугласнице око 

одржавања угледног часа на фестивалу. Школски педагог је рекао да то не може бити угледни 

час, премда има све елементе угледног часа, тако да наставници ове године нису ни 

пријављивали ту врсту активности. Фестивал је реализован. Био је разноврстан, постоје 

записи, фотографије као докази и неки су приказани и на школском сајту. 

9. 11. децембра, због оправданог одсуства руководиоца тима, састанак је одржала Александра 

Чолковић Нинковић. Састанку присуствовало 7 чланова (Данијела Негић, Марина 

Пажиновић, Никола Николић, Јелена Бајић, Љиљана Јеремић, Дражен Милосављевић и 

Александра Чолаковић). На састанку договорена израда плаката и позивница за Свечану 

академију, урађен одабир дечјег рада који ће се наћи на плакату, смишљен мото Свечане 

академије и договорено детаљније да учитељице приступе спремању завршне тачке са 

ученицима нижих разреда. Осим овога, чланови Тима су упознати са сценариом Свечане 

академије и са плановима о набавци реквизита и костима. Учитељица Љиљана Јеремић је 

преузела на себе обавезу да контактира спонзора који ће обезбедити мајице за ученике нижих 

разреда. Наставница Соња Миловановић у континуитету контактирала задужене, проверавала 

да ли све тече по сценарију; написала извештај за школски сајт и објавила на Табла фесту. 
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10. Као сећање на нашу драгу учитељицу Милену Ивковић, која је заједно са наставницом 

Косаном Грчић покренула причу о Дану јабука, који се организује 22. октобра, и која је  

ангажовале и наш Тим да узме учешће у овој манифестацији, и ове године смо узели учешће у 

програму, мада то на школском сајту нису истакли. Ове године је то било мало другачије, није 

био драмски приказ, већ је наше Стручно веће узело учешће са литерарним радовима. Деца су 

писала песме на ту тему и читала.  

****Узели смо учешће на првом литерарном конкурсу које је организовало НВО Оаза знања на тему 

„Заувијек ћу бити дијете“. Добиле Похвале и ученица Марија Јеремић и наставница  Соња 

Миловановић за учешће. 

11. Учествовали смо 27. 12. 2018. године  у 17. 30 на „Новогодишњој чаролији“ – свечаност у 

организацији Градске библиотеке, на којој ученици наше школе традиционално учествују 

припремајући са својим учитељицама и наставницима разноврстан новогодишњи програм. 

„Новогодишња чаролијаˮ – реализована је биоскопској сали КЦ.**ТКЈД планирао и 

реализовао ову активност. 

12. Узели смо учешће на НОВОГОДИШЊЕМ ВАШАРУ – 28. 12. 2018. године од 11.00 до 13.00 у 

школском холу.  

Учествовали смо и у акцији Подмалатка црвеног крста ОШ Лајковац „Један пакетић – много 

љубави“ припремивши културно-уметнички програм. Пропратила ТВ Пруга, КОПЕРНИКУС, 

(постоје фотографије као доказ): 

 Учествујемо на манифестацији „Улица отвореног срца“, која је ове године била организована 

у суботу 29. 12. 2018. године у временском периоду од 10.00 часова, кад је почео продајни део, а 

свечани програм је почео у 12.00 часова и трајао до 15.00 часова. Наша школа је имала продајни 

штанд и учешће са прикладним програмом који је био реализован на тргу.  

12. Културни центар „Хаџи Рувим“ у сарадњи са месном заједницом „Врачевић“, Средњом школом 

„17. септембар“ и Основном школом „Миле Дубљевић“ Лајковац организовао је свечану академију 

посвећену 180 година од рођења Живојина Жујовића у петак 11.јануара од 18 часова у сали Градске 

куће у Лајковцу. Наши ученици, чланови драмске секције „Весела дружина“, дали су свој допринос 

песмом, казивањем песама о суштини постојања, о Вуку, о школама у 19. веку... ТКЈД није планирао 

ову активност, али је релизовао.  

13. Основна школа „Миле Дубљевић“ и ове године организује Светосавски ликовни и литерарни 

конкурс за ученике од 5. до 8. разреда. Одељењске старешине, наставници српског језика и ликовне 

културе благовремено обавештени како би обавестили ученике о конкурсу да би се ученици могли 
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припремити да дају одговор на задату тему. Нису сви наставници обавестили ђаке, неки кажу да су 

први пут о томе чули када је читан разглас, а циркуларни мејлови су прослеђени свим наставницима 

још у децембру. 

 

Свечану академију поводом прославе Савиндана ове године припремили су ученици старијих 

разреда. Свети Сава у нашој школи 

 
Ја добро знам шта су добра дела, 

 ја знам шта данас слави земља цела! 

Слави мир, љубав и знање, 

 слави доброту и даривање, 

 слави велика и добра дела 

 која ћеш видети, будеш ли хтела... 

Видећеш да књига у школи царује, 

 видећеш манастир што веру дарује! 

 

 Ове године, у недељу 27. јануара 2019. године свечано је обележен најзначајнији дан у свим 

школама широм Србије – Савиндан. У школском холу, традиционално, ломљењем славског колача 

почела је наша свечаност. Након ломљења славског колача, кренула је Свечана академија коју су 

припремили наставница Соња Миловановић са својом драмском „Веселом дружином“ и наставник 

музичке културе Владимир Адамовић.  

На крају смо имали и најмлађе учеснике, иако то ове године није било предвиђено, ученике 

Драгане Перић, који су почастили госте и награђене учеснике литерарарног и ликовног конкурса, 

који традиционално организује ОШ „Миле Дубљевић“, лепим драмским приказом о Светом Сави.                    

Премда је била недеља, школа је славу обележила у присуству бројних гостију, ученика, 

родитеља, пензионера, представника локалне самоуправе, овдашњих установа и сарадника школе.  

У име школе, после ломљења славског колача, колегама и гостима обратила се директорка 

Биљана Жујовић говорећи о значају Светог Саве.  

Ненад Џајевић, заменик председника Општине, уручио је донацију у наставним средствима 

компаније „3МД“ из Чикага, чији су власници Лајковчани браћа Драган и Милош Павловић, бивши 

ученици ове школе.  

Директорка је уручила награде победницима литерарног и ликовног конкурса на тему „Пред 

иконом Светог Саве”. Прослава и дружење, како за наставнике тако и за ученике, наставила се након 

Свечане академије у просторијама школе уз богату трпезу.  

Црква Светог Димитрија обрадовала је сву децу, како учеснике програма тако и оне који су се 

нашли на Савиндан у школи, чоколадама. 

Школска слава обележена је и у подручним школама у Боговађи и Бајевцу и свим издвојеним 

одељењима наше школе. 

Акције које су планиране, а нису реализоване: Прослава Божића у Цркви Светог Димитрија (нису 

нас позвали); Тршић (није било заинтересованих); Посета Сајму књига (није било средстава). 

 

 

IV ЕВАУЛАЦИЈА РАДА ТКЈД 
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 Анализа садржаја рада на радним  састанцима  после сваке  реализоване активности ‒  

перманентно 

 Носиоци посла: ТКЈД, Тим за уређење школског сајта, секције, ПП служба 

 Очекивани ефекти плана и предлог критеријума успешности за план:  велики број 

учесника,  радозналих ученика код којих је развијена  љубав  према културним остварењима, 

који самостално креирају садржаје виђене на културним догађајима. Успостављна  сарадња 

међу секцијама, комсијама  и сарадња са породицом и свим чиниоцима друштвене средине 

ради јединственог деловања на васпитање и културни развој ученика. Развијен позитиван 

однос према културним вредностима и развије основне појмове о културном окружењу. 

 Омогућeн утицај друштвене средине (учешће културних и других институција – позоришта, 

библиотеке, галерија и др.) на остваривање програма образовно-васпитног рада. 

 Стални допринос развијању потреба за културним садржајима и интересовања за активно 

упознавање културних манифестација. Култура сећања негује се и у школама, не само учењем  

историје него и културом прослављања и обележавања важних датума. Обележавање 

празника на тај начин ‒ активним учешћем и личним доживљајем ‒ оставиће дубљи траг на 

учеснике.“ 

 Показатељи:  извештаји, репортаже на школском сајту, зидне новине, учешће у уређењу 

школске фотогалерије. 

 

 

 

11. 6. 3. Извештај Комисије за рад „Дечјег савеза” 

 

Предлагач плана: Комисија за рад Дечјег савеза 

Одговорно лице: Ива Крушкоња 

Сарадници у реализацији плана: учитељи, наставници, директор, помоћник директора, ПП служба 

Делокруг рада (укратко): учлањење ученика у Дечји савез, Дечја недеља, учешће у организовању 

разних активности и акција. 

Циљеви за прво полугодиште (укратко):  

 Учлањење ученика првог разреда у Дечји савез 

 Планирање и организовање Дечје недеље 

 Планирање и организовање прославе Новогодишњих празника 

 Планирање и организовање прославе школске славе Свети Сава 

 

 

План и програм Дечјег савеза реализован је у потпуности. Обављене су припреме за 

обележавање Дечје недеље, како би се све активности у школи, општини и граду успешно 

реализовале. То је подразумевало учлањење првака у Дечији савез, организацију осмишљених 

активности у школи и ван ње (посету установама на локалном нивоу).  

Новогодишњи празници су обележени на пригодан начин, кроз писане, ликовне радове, 

прославе, украшавање учионица, холова и улаза у школу. Разредне старешине су са својим 

ученицима окитиле учионице, деца су израдила новогодишње и божићне честитке и све идеје су 

реализоване по плану (како у централној школи, тако и у издвојеним одељењима). Ученици наше 

школе су са својим учитељицама испратили и активности које су организовале Градска библиотека и 

Културни центар „Хаџи Рувим” Лајковац, кроз приредбу „Новогодишња чаролија” и „Улицу 

отвореног срца”. Интересантно је било посетити Новогодишњи базар (организован у холу наше 

школе као продајна изложба у хуманитарне сврхе). Било је ту најразличитијих и најкреативнијих 

украса са новогодишњим и божићним мотивима, које су правили ученици са својим учитељицама. 

Њихови другари су као посетиоци имали прилику да нешто од изложеног и купе. Ово је уз музику 

била права радост и забава за најмлађе ученике. Деца су доносила, сходно својим могућностима, 

слаткише и сланише, од којих су се правили пакетићи за социјално угрожене ученике млађих разреда 

наше школе, чиме су деца показала хуманост и другарство. Школска слава Свети Сава обележена је 
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традиционално у просторијама наше школе пригодним програмом који су припремили ученици 

старијих разреда са наставницом српског језика и књижевности Соњом Миловановић, поделом 

награда нашим најуспешнијим ученицима, дружењем запослених са нашим драгим колегама који су 

у пензији и осталим гостима који су били позвани. 

Све активности су реализоване захваљујући подршци школе, институцијама у области 

културе, у сарадњи са органима локалне самоуправе, медијима и свима онима који су желели да 

помогну у реализацији програма. 

 

 

ДЕЧЈА НЕДЕЉА, ОКТОБАР 2018. ГОДИНЕ 

 

 

Дечја недеља је ове године била прилика да се скрене пажња најшире јавности на проблем 

насиља над децом, а сви одговорни актери позову на чврсто и умрежено деловање у циљу нулте 

толеранције према насиљу и заштите сваког детета у нашем друштву. 

У том светлу, овогодишња Дечја недеља се одржала под слоганом: 

„МОЈЕ ЈЕ ПРАВО ДА ЖИВИМ СРЕЋНО И ЗДРАВО – за одрастање без насиља“. 

Програм активности за време трајања Дечје недеље у 2018. години (од 1. до 7. октобра) реализовало 

је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у сарадњи са организацијом 

Пријатељи деце Србије и мрежом организација Пријатеља деце на територији целе Републике, уз 

подршку других удружења грађана, васпитно-образовних и културних институција, угледних 

појединаца итд. 

Дечја недеља се сваког октобра реализује у циљу побољшања положаја детета у Србији. Ова 

национална манифестација представља успешан модел сарадње државе, различитих цивилних и 

струковних организација и повезивања свих важних актера у заштити дечјих права. Дечју недељу 

препознају све релевантне институције образовања, социјалне и здравствене заштите, културе… 

Први дан је у нашој школи обележен отварањем Дечје недеље. Велики број ученика од 1. до 4. 

разреда донео је балон са исписаном поруком за срећније детињство. У школском дворишту су деца 

те балоне размењивала са својим другарима. Оформили смо кутију за Срећније детињство у делу 

хола школе. У њу су ученици убацивали мишљења, захвалности, честитке и извињења упућена 

онима који су им драги. Прваци наше школе посетили су тог дана Градску библиотеку. Посету и 

превоз деце, у сарадњи са родитељима, организовале су учитељице из издвојених одељења. 

Другог дана започела је хуманитарна акција „Друг - другу” (сви ученици наше школе 

учествовали су у прикупљању прибора и одеће за угрожену децу). Гостовање ученика старијих 

разреда у одељењима првог разреда било је у циљу преношења корисних информација, савета и 

размене искуства са млађим ученицима. Ученици седмог и осмог разреда имали су прилику да 

слушају и учествују у предавању Владе Арсића на тему „Украдена безбедност” које се одржало у КЦ 

„Хаџи Рувим” са циљем да се подигне код ученика свест о многим важним питањима која су део 

њиховог и савременог начина одрастања.  

Трећи дан обележило је дружење школског полицајца са ученицима 1. разреда. Недалеко од 

школе ученицима су организоване показне вежбе у циљу стварања свести о безбедности у 

саобраћају. Деца су добила веома лепо илустроване и поучне књиге „Пажљивко” на исту тему. Након 

тога био је организован и пријем ученика првог разреда код председника Општине Лајковац, који је 

сваком одељењу поклонио лопте. 

Четврти дан био је резервисан за израду паноа, писаних и ликовних радова на тему: „Моје је 

право да живим срећно и здраво – за одрастање без насиља” . Сви ученици наше школе имали су 

прилику да заједно са својим предметним наставницима организују стварање ликовних, књижевних 

или неких других радова, инспирисаних мотом Дечје недеље.Ученици првог разреда на платоу 

испред школе цртали су кредама на теме: Шта је за њих срећа, Шта утиче на здравље или Стоп 

насиљу. 

Петог дана било је излагање радова који су урађени на нивоу школе у току трајања Дечје 

недеље. Хуманитарна акција „Друг - другу” приводила се крају. Тог дана организована је и „Трка за 

срећније детињство” – у сарадњи са Црвеним крстом. По цени од 50 динара, куповином броја за 

трку, ученици су још једном показали хуманост и помогли својим другарима. 
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Сваког дана била је по једна учитељица задужена за припремање текста који се читао на 

разгласу у обе смене. 

Ова недеља се могла уврстити у Фестивал дечијег стваралаштва, промоције права на игру, 

културу и креативност, квалитетно слободно време, изражавање способности, знања и вештина 

сваког детета, без обзира на узраст, и уважавање различитих могућности. Истовремено је то била и 

прилика за представљање активности и акција на нивоу школе, које доприносе остваривању прилике 

детету да сагледа и упозна школу, другаре и наставнике на другачији начин и развије 

међугенерацијску солидарности са истим циљем – Да је право свакога од нас да живи срећно, здраво 

и у окружењу без насиља. 

 

 

11. 6. 4. Извештај Тима за професионалну орјентацију 

 

Одговорно лице: Сања Симић, руководилац тима 

Остали чланови комисије: Ана Пајић, Данијела Богдановић, Александар Ђукић, Снежана 

Вићентић, Иван Живановић, Александра Чолаковић Нинковић, Дарко Јевтић, Гроздана Ковачевић, 

Милош Милијановић, Душица Милосављевић, Иванка Алексић, Гордана Симић, Љиљана Јеремић 

Сарадници у реализацији плана: директор, помоћник директора, ПП служба, ученички парламент 

Делокруг рада: упознавање ученика са занимањима, представљање одређених занимања, посете 

предузећима и установама у општини и шире, спровођење петофазног ГИЗ модела професионалне 

оријентације за ученике седмог и осмог разреда.  

Циљеви: информисање ученика од првог до шестог разреда са занимањима, представљање значаја 

реалног света занимања за живот људи и активно укључивање ученика седмог и осмог разреда у 

петофазни модел ГИЗ-а за ваљано одлучивање о избору занимања на преласку основне у средњу 

школу по принципу радионичког рада, непосредних реалних сусрета у одређеним сферама занимања 

и директно саветовање око избора занимања за ученике осмог разреда. 

У првом полугодишту школске 2018/2019. године у складу са Планом рада Комисије за 

професионалну оријентацију, у оквиру Годишњег плана рада школе, од првог до шестог разреда 

садржаји на тему професионалног информисања и професионалне оријентације реализовани су на 

часовима одељењских старешина по плану рада на тим часовима. Један део садржаја реализован је 

кроз обавезне и изборне предмете у оквиру корелативних могућности предмета и организације ових 

часова. За седми и осми разред реализација се остваривала на часовима одељењских старешина, а и 

на неким редовним часовима где постоји директна корелација наставних садржаја и садржаја 

програма ГИЗ-пројекта. Реализатори су одељењске старешине у сарадњи са Комисијом односно 

руководиоцем Комисије за професионалну оријентацију. Начин рада који је комбиновани значи да 

поред реализације на поменутим часовима ће бити организовани и тематски дани као и упознавање 

са реалним светом занимања где ће бити остварено гостовање професионалаца медицинске, 

машинске и електро струке. У првом полугодишту није остварена посета предузећима где би се 

непосредно видели и процеси рада одређених струка и занимања.  

 

 

 

11. 6. 5. Извештај Тима за медијску презентацију школе и уређење сајта 

 

Предлагач плана: Чланови Комисије за медијску презентацију и уређење сајта школе 

Одговорно лице: Љиљана Јеремић 

Сарадници у реализацији плана: учитељи, наставници, директор, помоћник директора, ПП служба, 

библиотекар, професор информатике Милош Милијановић 

Делокруг рада: Презентовање рада школе јавности путем сајта школе и других средстава јавног 

информисања 

Циљеви :  

 Упознавање родитеља и шире јавности са дешавањима у школи 

 Уређење и редовно ажурирање школског сајта 
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       У току првог полугодишта успешно су припремана обаваштења, прилози и фотографије за 

презентацију школских активности. У писању и уређивању учествовала је већина сарадника, сходно 

областима из којих се садржај припремао.  

То је подразумевало сарадњу са другим комисијама, стручним већима и институцијама.  

Све активности које су се дешавале у току првог полугодишта су укратко наведене. 

Семинари – У нашој школи су 22. и 23. децембра 2018. године одржана два семинара. У суботу 

семинар са називом „Превенција дискриминације и насиља у образовном систему – од предрасуда и 

стереотипа до дискриминације и насиља“. У недељу семинар са називом „Наставник – кључни 

фактор успешне наставе“.  

           „Наставак подршке за повећање и унапређење капацитета за управљање мигрантском кризом у 

Републици Србији – МАДАД 2“, одржана су два нивоа семинара за наставнике ОШ „Миле 

Дубљевић“ Лајковац.  

           У Матичној библиотеци „Љубомир Ненадовић“ у Ваљеву одржан је семинар под називом „Пут 

књиге у школској библиотеци“. Семинару је присуствовала библиотекарка школе Марина 

Пажиновић. 

Предавања - 18. децембра 2018. год. у нашој школи за ученике V, VI и родитеље одржано је 

предавање „Паметно и безбедно“ под покровитељством Министарства трговине, туризма и 

телекомуникација. 

            Дана 12.12.2018. у нашој школи одржано је предавање наставницима и ученицима седмог 

разреда у оквиру спровођења  Програма превенције и злоупотребе дрога у школама. 

 Поводом обележавања Светског дана борбе против АIDS-а, 1. децембра, одржано је предавање за 

ученике осмих разреда на тему ,,Полно преносиве болести“. 

            У ИО Боговађа, 22.10.2018. године, обележен је Дан здраве хране уз учешће ученика од 1. до 

8. разреда, учитеља и предметних наставника. Наставница биологије Александра Милосављевић и 

наставница физичког васпитања Соња Радојичић припремиле су предавање. 

           Ученици од трећег до шестог разреда имали су 26. октобра јединствену прилику да стекну 

теоријска и практична знања неопходна бициклистима за безбедно учешће у саобраћају. 

Обележени важни датуми - Свечана академија Основне школе „Миле Дубљевић“ поводом 

стогодишњице Великог рата под називом „Ко сме, тај може, ко не зна за страх, тај иде напред!“ 

одржана је у петак 14. децембра са почетком у 17.00 часова у сали Културног центра „Хаџи Рувим“ у 

Лајковцу. 

Дана 22.октобра  у Основној школи „Mиле Дубљевић“ обележен је Дан јабуке.  

           Четвртак, 04.10.2018, у ОШ „Миле Дубљевић“ обележен је Светски дан  животиња, изложбом 

кућних љубимаца у холу школе.  

 Дана 27. јануара обележена је школска слава Свети Сава ломљењем славског колача и 

пригодним програмом. 

Наградни конкурси – На ликовном конкурсу поводом Дана гљива на Дивчибарама, одржаном 

06.10.2018, на коме су учествовали ученици ОШ „Миле Дубљевић“ Лајковац са наставницом 

Александром Милосављевић, троје ученика освојило је награде. 

          Веома успешну школску годину Литерарне секције „Разиграно перо” којом руководи проф. 

Лидија Марић Јовановић заокружила је награда која је пристигла на самом почетку нове школске 

године.  

          Наши ученици су били веома успешни и освојили су бројне награде на конкурсу „Октобар 

месец правилне исхране“. 

Манифестације и радионице – Овогодишња Дечја недеља се одржала под слоганом: „МОЈЕ ЈЕ 

ПРАВО ДА ЖИВИМ СРЕЋНО И ЗДРАВО – за одрастање без насиља“. 

          И ове школске године, у оквиру Дечје недеље, у школи у Боговађи је одржана традиционална 

шетња шумом која окружује школу.  

          Стручно веће биологије представило се наовогодишњем фестивалунауке у четвртак, 

13.12.2018. године, серијом малих огледа уз учешће ученика V, VI, VII и VIII разреда. 

          Ученици IV1 са учитељицом Љиљаном Лучић 30. новембра 2018. год. посетили су 12. гестивал 

науке под називом „Земља будућности“. 
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           Међународни сајам књига je одржан на Београдском сајму од 21. до 28. октобра, под слоганом 

„Радост читања“. 

         Дана 30.09.2018. године нашу школи је посетио Оријентиринг камп из Београда. Организатор 

овог окупљања је Мирослав Стевановић    

          У четвртак 27. децембра у сали биоскопа Културног центра „Хаџи Рувим” од 17 сати и 30 

минута одржана  је приредба „Новогодишња чаролија“. 

Дана 24, 25. и 26. децембра 2018. у Лајковцу и у ИО Село Лајковац, Пепељевац и Доњи Лајковац, 

вероучитељ Владимир Јокић уз помоћ учитељица организовао је радионице „Усусрет Божићним 

празницима“. 

            Новогодишњи вашар ове године је одржан је у малом холу наше школе у петак 28. децембра 

2018. Поред млађих разреда наше школе: III-1, III-3,IV-2, IV-3, учешће на вашару узела су и деца из 

Бајевца, Села Лајковца  и ученици VI-3 и VIII-4 са својим одељењским старешинама.  

            Пред сам крај календарске године, 29.12.2018, у нашем месту одржана је манифестација 

„Улица отвореног срца“, која полако постаје традиционална. 

Изложбе – У оквиру Фестивала науке одржаног у децембру 2018. године,  ученици Литерарне 

секције седмог разреда и Историјске секције осмог разреда припремили су изложбу „Србија и свет – 

сто година од завршетка Првог светског рата“ и „Први светски рат у књижевности.“ Радови ученика 

су изложени у холу школе.  

         На Сајму науке ове године учествовали су ученици VI-3 и VI-4 разреда, чланови Литерарне 

секције „Разиграно перо”, представљајући путем изложбе у холу школе своја истраживања и своје 

радове настале у радионицама под називом Први светски рат у књижевности. 

Пројекти – Основна школа „Миле Дубљевић“ из Лајковца је крајем прошле школске године 

конкурисала код Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у оквиру 

пројекта „Подршка ЕУ Србији у управљању миграцијама – МАДАД 2“ својим пројектом 

„Савременијом школом до заједничких успеха“. 

Хуманитарне акције – Сваке године у месецу децембру ученици садашњег VIII-3 и  VIII-4 одељења 

сакупљају слаткише за децу оболелу од рака. 

           На позив наставнице географије Снежане Вићентић представница НУРДОРА-а Ивана 

Станојловић била је гост наше школе. 

           И ове године настављена је сарадња наше школе „Миле Дубљевић“ и невладиних организација 

партнера који раде са КИРС-ом и НВО 484. Организован  је излет 8.12.2018. у Београд да би гледали 

позоришну представу на леду. 

Гостовања – За наше прваке организована је дечија позоришна представа „Чоколадна заврзлама“. 

         У нашој школи клавирски трио „Аморозо” у среду 17. октобра одржао је концерт у оквиру 

пројекта „Музика деци” под покровитељством  Oпштине Лајковац. 

Сарадња са ПСД Ћира Лајковац –  Поводом Дана пешачења, ПСД Ћира Лајковац организовао је 

излет на Рајац. Учитељица  Данијела  Томић је са својим одељењем из Врачевића учествовала у 

акцији. ПСД "Ћира" из Лајковца и ове године придружило се успону на Авалу. Овој акцији 

придружили су се и ученици из одељења VIII-3 и VIII-4 заједно са наставницом географије 

Снежаном Вићентић. 

         Одељење VIII-4 са наставницом географије Снежаном Вићентић је учествовало у акцији  успон 

на Мали Повлен (1347 метара надморске висине). Акција је реализована 25. октобра, а носила је 

назив "Микановим стазама". 

У среду, 12. септембра 2018. године одржан је молебан за ученике  наше школе. Традиционално, на 

почетку школске године, свештеници лајковачке парохије са вероучитељима организовали су 

молитву, молебан за успешан рад током нове 2018/2019. 

           Опширније о свим активностима и  важним обавештењима  можете наћи на сајту школе 

www.oslajkovac.edu.rs. Поред тог у галерији ћете наћи фотографије о свим дешавањима. 

 

 

 

11. 6. 6. Извештај Тима за разгласну станицу 

 

Одговорно лице: Душица Милосављевић 
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Остали чланови тима: Слађана Митровић, Вера Теофиловић, Драгана Перић 

Циљеви рада: Обавештавање ученика и наставника према потреби.  

 

 

У раду Тима за рад разгласне станице у првом полугодишту ове школске године учествовали су 

Слађана Митровић, Вера Теофиловић, Драгана Перић и Душица Милосављевић. Тим се састајао три 

пута у првом полугодишту. 

На првом састанку, одржаном у септембру, формиран је тим, подељена задужења и урађен план рада 

за ову школску годину. 

На другом састанку, одржаном такође у септембру, чланови Тима су се обучили за рад на новом 

разгласном уређају. Обука се односила само на рад са микрофоном и читање обавештења, док за рад 

са осталим функцијама уређаја (емитовање садржаја са радија, це-деа, USB флеш меморије) нисмо 

упознати, а изразили смо потребу за тим. 

Трећи састанак одржан је у децембру. На овом састанку разговарано је о члану 37 школског 

документа Правила понашања у Основној школи „Миле Дубљевић“ Лајковац, у коме стоји да се 

обавештења дају преко разгласне станице „по правилу, за време одмора“. Констатовано је да у школи 

не постоје услови да се разгласна станица за обавештења користи за време одмора јер се налази у 

холу где су и ученици и није звучно изолована. Одмах је обављен и разговор са директорком која је 

дала усмену сагласност да се обавештења као и до сада читају на самом почетку или завршетку часа,  

а договорено је да се упути и предлог писаним путем. 

Тим за рад разгласне станице одабрао је и обучио ученике који читају обавештења и читањем 

обавештења испратио сва дешавања у школи. На тај начин остварена је сарадња са другим тимовима, 

стручним већима и управом школе. Уредно се сакупља и архива обавештења читаних преко разгласа. 

 

 

11. 6. 7. Извештај Тима за друштвено користан рад и естетско уређење 

 

Руководилац тима: Љиљана Пеладић 

Чланови тима: Александра Јагодић, Александра Милосављевић, Гордана Симић, Верица Адамовић 

Тешић, Милоје Митровић, Радмила Милентијевић, Владимир Јокић, Гордана Станојевић, Биљана 

Перић, Милица Јовичић, Марина Пажановић 

Сарадници у реализацији плана:  ОШ " Миле Дубљевић", ПУ " Лептирић",  Општина Лајковац, 

Радио Пруга, Дом здравља Лајковац 

 

Делокруг  рада: биологија, екологија, заштита животне средине, друштвено користан рад, естетско 

уређење, заштита здравља  

 

Циљеви рада: 

Циљ је да се ученици у сарадњи са учитељима и наставницима оспособе за друштвено-користан рад 

и да се посвете естетском уређењу своје околине. Важно је да ученици схвате значај уређивања и 

улагања у своје окружење и да развију љубав према природи и својој околини. Значај заједничке 

сарадње у овој области је и образовање ученика из области здравих животних навика, очувању 

животне средине и квалитету живота. 

 

АВГУСТ 

 

30. августа 2018. године одржана је седница Наставничког већа за почетак школске 2018/19. године. 

На седници је утврђен план и програм рада на основу школског календара. 

Након седнице следио је састанак Тима за друштвено-користан рад и естетско уређење, ради 

договора о усвајању и евентуалним изменама планова за школску 2018/19. За руководиоца Тима за 

друштвено-користан рад и естеско уређење изабрана је Љиљана Пеладић. Сачињен је записник са 

састанка.  

 

СЕПТЕМБАР 
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27. септембра 2018. године одржан је састанак чланова Тима за друштвено-користан рад и естетско 

уређење ради договора око обележавања предстојећих Тематских дана током октобра. Договорено је 

да се Дан животиња заједнички обележи у холу школе, као и појединачно у издвојеним одељењима. 

Дан здраве хране обележиће Александра Милосављевић у ИО Боговађа. 

 

ОКТОБАР 

 

04. октобра 2018. године обележен је Дан животиња у холу централне школе „Миле Дубљевић“, 

пригодним програмом и изложбом кућних љубимаца. Ученици петог разреда изложили су своје 

паное под називом „Животиње у мом окружењу“. Часови чувара природе посвећени су предавању о 

заштити и очувању биодиверзитета, са акцентом на царство животиња, и разговору о начину на који 

ученици брину и негују своје кућне љубимце. Указано је на све бржи нестанак и угроженост 

одређених животињских врста и мере које је потребно предузети како би се то спречило. О овом 

тематском дану постоји писани извештај и извештај на сајту школе. 

 

 

 

22. октобар 2018. године Школски пано у централној школи уредио је наставник ликовне културе 

Милоје Митровић цртежима који приказују здраве стилове живота. У ИО Боговађа обележен је Дан 

здраве хране уз учешће ученика од 1. До 8. разреда, учитеља и предметних наставника. Наставница 

биологије Александра Милосављевић припремила је кратко предавање о значају здраве исхране а 

наставница физичког васпитања Соња Радојичић говорила је значају редовне физичке активности и 

боравка у природи. На самом крају уследило је послужење домаћим и здравим производима које су 

ученици припремили код своје куће. 

 

НОВЕМБАР 

 

15. новембра 2018. године одржана је Прва седница Наставничког већа поводом завршетка првог 

класификационог периода. 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

12. децембра 2018. године естетско уређење кабинета за предстојићи Фестивал науке. За уређење 

кабинета биле су задужене наставнице биологије. 

 

 

ЈАНУАР 

 

30. јануара 2019. године непосредно пред Одељенско веће, одржан је састанак тима на којој је 

извршена анализа реализације плана Тима за друштвено-користан рад и естетско уређење 

предвиђеног за прво полугодиште шк. 2018/19. На састанку је констатовано да су реализовани сви 

планирани садржаји у првом полугодишту шк. 2018/19. године. Договорена је подела задужења за 

друго полугодиште шк. 2018/19. 

 

 

ФЕБРУАР 

 

01. фебруара 2019. године одржана је Друга седница Наставничког већа поводом завршетка првог 

полугодишта шк. 2018/19.  

 

 

 

11. 6. 8. Извештај Тима за дечју штампу 
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Подносилац извештаја:Тим за дечју штампу 

 

Одговорно лице: Љиљана Лучић 

 

 

       На основу, а у складу са одлуком Стручног већа наставника разредне наставе, одобрене су и 

усвојене понуде издавачких кућа за дечју штампу, контролне задатке и осталу литературу (речник, 

правопис, граматика, географска карта..), која ће се користити у току школске 2018/1019. године. 

На основу одлуке  у понуди су: 

- Дечја штампа:  

„Витез“ 1, 2, 3 ; Издавачке куће „Витез“ из Београда 

„Школарка“ 1,2,3,4; Издавачке куће „Нова школа“ из Београда 

- Контролни задаци „Пчелица“, издавачке куће из Горњег Милановца 

   У току првог полугодишта ученици централне школе и издвојених одељења су били претплаћени 

на: 

„Школарка“ 1- 41 ком. 

„Школарка“ 2-19 ком. 

„Школарка“ 3- 10 ком. 

„Школарка“ 4- 7 ком. 

„Витез“ 1 – 12 ком. 

„Витез“ 3 – 21 ком. (3. и 4. разред) 

Полугодишња претплата је 1000 динара. 

Контролни задаци и вежбанке су поручене за: 

2. разред – 23+23 ( српски језик и математика) 

3. разред – 22 (математика) 

4. разред- 50+50 ( српски језик и математика) 

Цена 500 динара по примерку. 

У току првог полугодишта наручен је и специјални број „Витеза“ – „Свети Сава“- 23 комада за 

ученике централне школе и издвојених одељења.  

 

  

 

 

 

 

11. 6. 9. Извештај Тима за информатичку подршку 

 

Одговорно лице:  Милош Милијановић 

Остали чланови тима: Иванка Алексић, Гордана Петровић, Иван Живановић, Живота Ђорђевић, 

Дејан Филиповић, Дарко Јевтић, Милица Јовичић 

Комисија за информатичку подршку је имала један састанак у току полугодишта ради договора о 

расподели послова у току године.  

Договорено је да Милош Милијановић, Иван Живановић, Дарко Јевтић, Иванка Алексић и Милица 

Јовичић узму учешће у активностима око завршног испита. Живота Ђорђевић, Дејан Филиповић и 

Гордана Симић ће бити ангажовани по потреби ради помоћи на пољу информационих технологија 

колегама и стручним службама, што неће спречавати и остале чланове да обављају ове послове. За 

ИО Боговађа ову врсту помоћи ће реализовати Иван Живановић и Иванка Алексић, док ће то у ИО 

Бајевац радити Милица Јовичић и Гордана Симић. 

Милица Јовичић се пријавила за координатора за коришћење е-дневника. 

 

 

11. 6. 10. Извештај Актива за школско развојно планирање 
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Руководилац: Душанка Јовановић 

 

Актив за школско развојно планирање је у току првог полугодишта имао два састанка. Први састанак 

био је 17. септембра 2018. године, а други састанак је одржан 24.1.2019. На првом састанку је 

прочитан извештај о раду Актива у претходној школској години и присутни су упознати са планом 

Актива за школску 2018/2019. годину. Чланови Актива су подељени у микротимове са циљем да 

прате оствареност задатака у првом полугодишту из Акционог плана. На другом  сасатанку се 

пратила оствареност планираних задатака и активности из Акционог плана . 

 

Област: Школски програм и годишњи план школе 

 

Израђен је и усвојен четворогодишњи Школски програм. Наставници и учитељи су активно  

учествовали у изради новог ШП; урађени су планови редовне наставе, допунске и додатне наставе, 

секције. 

 

Област: Настава и учење 

 

Тематску наставу у току првог полугодишта држале су учитељице Даринка Рисовић и Бојана 

Николић у  Непричави и учитељице из Маркове Цркве Снежана Рулић и Зорица Милиновић 

(тематски дан - Свети Сава). 

На Већима су одржане  две стручне теме: ,,Превенција насиља“, Јована Милашиновић и ,,Васпитање 

као циљ или као исход“, Дражен Миросављевић. 

 

У току првог полугодишта одржано је 5 угледних часова. Директорка је посетила 16 часова редовне 

наставе и 3 угледна часа. 

Дана 3. и 4. децембра 2018. три учитељице и један наставник присуствовали су семинару под 

називом ,,Превенција осипања ученика“, који  је одржан у Обреновцу. 

Од 6. до 9. децембра 2018. у просторијама СТШ ,,17.септембар, одржан је семинар ,,Наставак 

подршке  за повећање и унапређење капацитета за управљање мигрантском кризом у РС-МАДАД 2“. 

Дана 22. новембра у нашој школи одржан је семинар ,,Превенција дискриминације и насиља у 

образовном систему – од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља“. Онлајн семинар за 

наставнике страних језика  под називом ,,Обука за примену стандарда постигнућа за предмет страни 

језик у основној школи“ одржан је у периоду од 22.11. 2018. до 31.12.2018. 

Дана 23. децембра 2018. године  у нашој школи реализован је семинар ,,Наставник – кључни фактор 

успешне наставе“. 

Дана 18.12.2018. и 29.1.2019. одржан је семинар  на тему ,,Безбедност у саобраћају“. 

 

Област: Постигнућа ученика 

 

 На почетку првог полугодишта, већ у септембру,  ученици наше школе су освојили следеће награде: 

Јована Мештеровић - 2. место са песмом ,,Да л` је то љубав“, у категорији ,,Најлепша  љубавна 

песама“ на републичком литерарном конкурсу ,,Дисово злаћано перо“  које организује Књижевни 

клуб ДИС из Бачке Паланке. Значајан успех постигли су и Матеја Радовановић са песмом ,,Љубав, 

љубав, љубав“ и Немања Мештеровић ,,Пролеће у мом крају“. Они су поделили 3. место на 

фестивалу ,,Оловко, не ћути“ у организацији Центра за културу Барајево. 

 

Ликовни конкурс поводом Дана гљива на Дивчибарима одржан је 6.10.2018. године. Троје ученика је 

освојило награде. Све троје су ученици из ИО Боговађа, од тога један ученик долази из Центра за 

азил. 

 

Дана 25.10.2018. године одржана је завршна свечаност поводом овогодишње кампање ,,Октобар- 

месец правилне исхране“ уз слоган: ,,Правилна исхрана, улагање у будућност“. Наши ученици су 

били веома успешни и освојили бројне награде на ликовном и литерарном конкурсу. На ликовном 
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конкурсу у категорији млађих разреда  1. место припало је Лазару Перићу, ученику  II разреда из 

Пепељевца.У категорији старијих разреда награде су освојили: 

 1. место - Лука Перић VIII/2 , 2. место - Урош Бољановић VI/1, 3. Место -  Адријана Костадиновић 

V/1. Специјална награда припала је Јелени Лацмановић VIII/3. Марија Јеремић V/2  је добила 2. 

награду на литерарном конкурсу. 

 

На Светосавском литерарном конкурсу ,,Пред иконом Светог Саве“ награђени су Младен Ђуричић 

VI/4 и Тијана ВидаковићVI/1. На ликовном конкурсу награде су освојили: 

1. Владимир Радованчевић VII/4, Ана МиливојевићVII/4 

2. Ирена Живковић VI/3, Павле Ђукић VI/2 

3. Маријана Танасијевић VIII/4, Мирјана Јашаревић VI,Боговађа 

 

Имена награђених ученика налазе се на сајту школе. 

 

Област: Подршка ученицима 

 

Дана 15. септембра је обележен  Дан пешачења. ПСД ,,Ћира“ Лајковац организовало је излет на 

Рајац. По први пут Министарство просвете је подржало планинарску акцију Дани пешачења у 

Србији. Учитељица Данијела Томић заједно са својим ђацима из Врачевића учествовала је у акцији. 

Дана 30. септембра ИО Пепељевац посетио је Оријентиринг камп из Београда. 

У циљу развијања свести о значају животне средине 4. октобра обележен је  Дан заштите животиња. 

Том приликом изложене су животиње у холу школе, које су поред ученика могла да виде и деца из 

ПУ,,Лептирић“. Ученици су учествовали и на ликовном конкурсу 6. октобра поводом Дана гљива .  

Дан јабуке 20.10. обележен је у централној школи са гостима из ПУ,,Лептирић“. ИО Село Лајковац, 

такође је обележило овај дан. 

Сајам књига (21-28.октобар) посетили су ученици IV-1 са учитељицом Љиљаном Лучић. Они су 

такође ишли и на Фестивал науке 30. новембра 2018. године. 

Дана 22.октобра обележен је Дан здраве хране у сарадњи са Црвеним крстом и патронажном 

службом. Поред централне школе, овај датум је обележен и у ИО Боговађа и ИО Маркова Црква.  

Дана 26.10.2018. било је предавање и обука за ученике од 3. до 6. разреда ,,Безбедно на бициклу“, у 

сарадњи Агенције за безбедност саобраћаја и наше Општине. 

 У току првог полугодишта настављена је сарадња са НВО 484, Ценром за азил Боговађа. 

За ученике од 5. до 8. разреда, у новембру, организован је одлазак у Музеј технике. За ученике 

млађих разреда (од 1. до 4. разреда) организован је излет у Београд 8.12.2018. Ђаци су гледали бајку 

,,Снежана и седам патуљака“ у извођењу руске клизачке групе. 

 

У сарадњи са Домом здравља Лајковац, 1. децембра 2018. године одржано је предавање за ученике 8. 

разреда на тему ,,Полно преносиве болести“.  

Дана 12.12.2018. у школи је одржано предавање наставницима и ученицима 7. разреда у оквиру 

спровођења Програма превенције и злоупотребе дрога у школама. 

Дана 18.12.2018. под покровитељством Министарства трговине, туризма и телекомуникација 

реализовано је предавање ,,Паметно и безбедно“ . 

Поводом Националног дана без дуванског дима, 31.1.2019. у нашој школи одржано је предавање за 

ученике 5. и 7. разреда у сарадњи са Домом здравља. 

У школи са задовољством ради Читалачки клуб. Вођа клуба је Соња Миловановић, наставница 

српског језика и књижевности. Клуб броји 26 ученика петог (18 ученика) и седмог (8 ученика) 

разреда.  

 

Наша школа од  јануара има педагошког асистента за Роме – Николу Јосиповића. Он ће се, осим 

пружања помоћи у учењу, залагати и за  редовније похађање школе ученика ромске националности. 

У току првог полугодишта 8 ученика прати наставу по ИОП- 2, док су три  ИОП-2 у процедури. 

Један ученик похађа наставу по ИОП-1, а 22 ученика прате наставу по индивидуализацији. 

 

Област: Етос 
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У току Дечје недеље (од 1. до 7.октобра) ученици првог разреда централне школе имали су пријем 

код председника Општине и том приликом су добили лопте. Такође, сви ђаци прваци и из централне 

школе и са терена посетили су Градску библиотеку и добили чланске карте. Школски полицајац је у 

току те недеље обишао прваке у централној школи, као и сва издвојена одељења.  

Сарадња са КЦ ,,Хаџи Рувим“ настављена је и ове године. Ђаци првог разреда су 7.9.2018. гледали 

позоришну поредставу ,,Чоколадна заврзлама“ у сали биоскопа. Пре представе, присутнима се 

обратио председник Општине Андрија Живковић. Ученицима су након представе подељени поклон 

пакетићи са школским прибором и комплетом лектире за 1. разред. 

 

Молебан за почетак школске године организован јеу централној школи, као и у свим издвојеним 

одељењима. 

Дана 17.10.2018. у нашој школи клавирски трио ,,Аморозо“ одржао је концерт у оквиру пројекта 

,,Музика деци“ под покровитељством Општине Лајковац. Гост концерта био је хор Музичке школе 

,,Живорад Грбић“, издвојено одељење у Лајковцу. 

 Сарадња са ПУ ,,Лептирић“ није изостала ни овог полугодишта. Малишани из вртића присуствовали 

су обележавању Дана заштите животиња и  обележавања Дана јабуке . 

 

,,Трка за срећније детињство“ одржана је петог дана Дечје недеље у сарадњи са Црвеним крстом. 

Ученици су и овог пута показали хуманост куповином броја за трку и помогли својим другарима. 

Дан здраве хране – 20. октобар обележен је уз сарадњу са Црвеним крстом и патронажном службом. 

Поводом обележавања Светског дана борбе против АIDS-а, 1. Децембра одржано је предавање за 

ученике осмог разреда на тему ,, Полно преносиве болести“. Трибина је одржана 30.11.2018. у 

сарадњи са Домом здравља Лајковац. 

Црвени крст Лајковац је у овом месецу поклонима средстава за личну хигијену даривао ученике 

издвојених одељења у Селу Лајковцу, Ћелијама, Непричави и Марковој Цркви. 

И ове године у нашој школи одржан је Фестивал науке. Последњи дан – 14.децембар био је посвећен 

Свечаној академији поводом стогодишњице Великог рата под називом ,,Ко сме, тај може, ко не зна за 

страх, тај иде напред!“ Академија је одржана у сали Културног центра ,,Хаџи Рувим“ у Лајковцу. 

Учешће у програму узело је око 300 ученика од 1. до 8. разреда са својим учитељима и 

наставницима. Ова свечаност важан је део великог школског пројекта у којем заједно учествују 

ученици, наставници и родитељи. Припреме за обележавање 100 година од завршетка Великог рата 

трајале су од почетка школске године по секцијама – драмска, историјска, ликовна, литерарна, 

новинарска, хор... Обележавање јубилеја видљиво је било и у школи на сваком спрату, по 

учионицама, где се налазе панои са изложбама. 

 

Сваке године у месецу децембру ученици садашњег VIII3 и VIII4 одељења сакупљају слаткише за 

децу оболелу од рака. Пакетићи су предати НУРДОР-у 21. децембра. У знак захвалности 

представници НУРДОР-а су уручили захвалницу за хуманост, велико срце и пријатељску помоћ деци 

оболелој од малигних болести и њиховим породицама. 

Дана 27. децембра 2018. године одржана је ,,Новогодишња чаролија“ у сали биоскопа Културног 

центра ,,Хаџи Рувим“. Наступили су ученици млађих и старијих  разреда који су рецитовали, 

глумили, певали и играли. Новогодишњи вашар одржан је 28.12.2018. године. Поред ученика из 

централне школе, учествовали су и ђаци из Бајевца и Села Лајковца. 

Крајем године реализована је традиционална хуманитарна акција ,,Један пакетић, много љубави“. 

Акција је спроведена у сарадњи са Црвеним крстом Лајковац и Културним центром,,Хаџи Рувим“. 

Манифестација ,Улица отвореног срца одржана је 29.12.2018. године. Прикупљена средства су 

донирана Националном удружењу родитеља деце оболеле од рака.  

Покровитељ Улице отвореног срца била је Општина Лајковац, а организатор Културни центар "Хаџи 

Рувим". Учествовали су и Туристичка организација, Градска библиотека, ОШ "Миле Дубљевић", ПУ 

"Лептирић", Планинарско-смучарско друштво "Ћира", сликари, пчелари и појединци који су 

изложили ручно рађене празничне украсе. 
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Прослава школске славе Св. Саве 27.1.2019. обележена је уз присуство свештеника који су, поред 

централне школе, посетили и сва издвојена одељења. Поводом школске славе Црвени крст је даривао 

пакетићима ученике из Села Лајковца . 

 

У октобру организован је одлазак у пензију колегинице Драгане Жујовић. 

Дана 28.12.2018. за запослене организована је прослава Нове године у Боговађи. 

 

Област: Организација рада школе и руковођење 

 

У току првог полугодишта директорка школе посетила је 16 часова редовне наставе и 3 угледна часа. 

Савет родитеља је изнео предлог да се донирају додатна средства за ђачка осигурања. 

 

Област: Ресурси 

 

У току првог полугодишта од сопствених средстава школа је купила: слова – ћирилица (1 комад), 

класер (1), шестар за таблу вакуум (1), географску карту Србије – банер (1), лопте за фудбал (2), 

лопте за кошарку (2), лопте за одбојку (2), мрежу за одбојку са сајлом (1), обруч  PVC80 cm (16), 

вијаче силиконске са ручкама (15).  

 

Наша школа је добила донацију од компаније ,,3MD“ из Чикага: 

4 ласерска штампача (1 у боји и 3 црно-бела), Орфов инструментариј (11), радио са CD (1), 

одбојкашке мреже (2), плоче за једносед (20), струњаче (3), таблу(1), ормар – двокрилни(1), плута – 

зидни пано (13), зборничке столице (2), дактило столицу са ниским наслоном (1), кошаркашке лопте 

(12), одбојкашке лопте (12), фудбалске лопте (12), зидни чивилук (2) и кошаркашку конструкцију (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 6. 11. Извештај Тима за самовредновање 

 

Одговорно лице: Taња Милошевић 

 

     Тим за самовредновање у школској 2018/2019. години састао се два пута, у септембру 2018. 

и у децембру 2018. године.  

     Први састанак је одржан 17. 9. 2018. године са следећим дневним редом: 

1. Извештај о раду Тима за самовредновање у школској 2017/2018. години 

2. Акциони план за 2018/2019. годину  

3. Договор о даљем раду 

4. Питања и предлози 

Други састанак Тима је одржан 6. 12. 2018. године са следећим дневним редом: 

1. Подела чланова Тима на микротимове  

2. Подела задужења  

3. Питања и предлози 

Руководилац Тима за самовредновање поднела је извештај о раду Тима у претходној школској 

години. Чланови Тима су упознати са задацима из Акционог плана за 2018/2019. годину који је 

усвојен на овом састанку. Члановима је предочено да ће се у току ове школске године вредновати све 

кључне облсти. Чланови Тима за самовредновање су упознати са чињеницом да је дошло до измена у 

оквиру кључних области, као и стандарда квалитета рада школе. Уместо седам, сада је шест кључних 

области: Програмирање, планирање и извештавање, Настава и учење, Образовна постигнућа 
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ученика, Подршка ученицима, Етос и Организација рада школе, управљање људским и материјалним 

ресурсима. У складу са тим, чланови Тима су подељени у 6 микротимова како би вредновали шест 

кључних области. Договорено је да се најпре вреднују области Образовна постигнућа ученика и 

Етос. Прикупљени су подаци, сачињене и анализиране анкете за наставнике, ученике и родитеље. У 

току је писање извештаја за споменуте области. Истовремено, вредновано је остваривање задатака из 

Акционог плана. 

За кључну област Школски програм и Годишњи план рада школе задатак је усклађивање 

елемената Шкoлског програма и Годишњег плана рада школе. Усклађени  су садржаји редвне, 

додатне и допунске наставе.  

У области квалитета Настава и учење отварене су следеће активности: Учитељице из ИО 

Маркова Црква Снежана Рулић и Зорица Милиновић реализовале су 25. јануара 2019. тематски дан 

„Свети Сава“, док су учитељице Даринка Рисовић и Бојана Николић из ИО Непричава са истом 

темом реализовале тематски дан 17. јануара 2019. Директорка школе је посетила 16 часова редовне 

наставе и три угледна часа. Одржано је укупно пет угледних часова у овом полугодишту. 

Наставници су имали прилику да се стручно усавршавају. У школи су организовани семинари: 22. 

децембра 2018. године семинар са називом „Превенција дискриминације и насиља у образовном 

систему – од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља“; 23. децембра 2018. године 

семинар под називом „Наставник – кључни фактор успешне наставе“;  2. и 3. новембра 2018. у 

Обреновцу у ОШ „Јован Јовановић Змај“ 4 наставника су присуствовала семинару „Превенција 

осипања ученика“. У оквиру пројекта Европске уније „Наставак подршке за повећање и унапређење 

капацитета за управљање мигрантском кризом у Републици Србији – МАДАД 2“, одржана су два 

нивоа семинара за наставнике ОШ „Миле Дубљевић“ Лајковац.  Семинар је реализован у Средњој 

техничкој школи Лајковац од 6. до 9. децембра 2018. 17. децембра 2018. и 29. јануара 2019. одражан 

је семинар у нашој школи под називом „Безбедност у саобраћају“.  На Наставвничким већима су 

одржали  стручне теме логопед-дефектолог Јована Милашиновић ,,Превенција насиља“ и педагог 

Дражан Миросављевић  ,,Васпитање као циљ или као исход“.  

Из области Постигнућа ученика урађена је анализа завршних испита претходних пет година. 

Ученици наше школе остварили су значајне резултате на разним конкурсима. У септембру 2018.  

ученици наше школе су освојили следеће награде: Јована Мештеровић  2. место  са песмом ,,Да л` је 

то љубав“  у категорији ,,Најлепша  љубавна песама“ на Републичком литерарном конкурсу ,,Дисово 

злаћано перо“, које организује Књижевни клуб „Дис“ из Бачке Паланке. Матеја Радовановић са 

песмом ,,Љубав, љубав, љубав“ и Немања Мештеровић са песмом ,,Пролеће у мом крају“ поделили 

су 3. место на фестивалу ,,Оловко, не ћути“, у организацији Центра за културу Барајево. Дана 

25.10.2018. године одржана је завршна свечаност поводом овогодишње кампање ,,Октобар – месец 

правилне исхране“ уз слоган: ,,Правилна исхрана, улагање у будућност“.  На ликовном конкурсу у 

категорији млађих разреда 1. место освојио  је Лазар Перић, ученик  II разреда из ИО Пепељевац. У 

категорији старијих разреда награде су освојили:  1. место Лука Перић VIII/2, 2. место Урош 

Бољановић VI/1, 3. место Адријана Костадиновић V/1. Специјална награда припала је Јелени 

Лацмановић VIII/3. Марија Јеремић V/2 је добила 2. награду на литерарном конкурсу. На 

Светосавском литерарном конкурсу ,,Пред иконом Светог Саве“ награђени су Младен Ђуричић VI/4  

и Тијана Видаковић VI/1. На ликовном конкурсу, награде су освојили: 

4. Владимир Радованчевић VII/4, Ана МиливојевићVII/4 

5. Ирена Живковић VI/3, Павле Ђукић VI/2 

6. Маријана Танасијевић VIII/4, Мирјана Јашаревић VI, Боговађа 

Успех награђених  ученика објављен је на сајту школе.  

Из области Подршка ученицима реализовани су задаци Развијање свести о заштити животне 

средине. Дана 04.10.2018. у ОШ „Миле Дубљевић“ обележен је Дан животиња изложбом кућних 

љубимаца у холу школе. Ученици петог разреда изложили су своје паное под називом „Животиње у 

мом окружењу“. Дана 15. септембра обележен је Дан пешачења. ПСД ,,Ћира“ Лајковац организовало 

је излет на Рајац. По први пут Министарство просвете је подржало планинарску акцију Дани 

пешачења у Србији. Учитељица Данијела Томић заједно са својим ђацима из Врачевића учествовала 

је у акцији. Дана 30. септембра ИО Пепељевац посетио је Оријентиринг камп из Београда. 

У ИО Боговађа 22.10.2018. године обележен је Дан здраве хране уз учешће ученика од 1 до 8. 

разреда, учитеља и предметних наставника. Наставница биологије Александра Милосављевић 
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припремила је кратко предавање о значају здраве исхране, а наставница физичког васпитања Соња 

Радојичић говорила је значају редовне физичке активности и боравка у природи. На ликовном 

конкурсу поводом Дана гљива на Дивчибарама, одржаном 06.10.2018, на коме су учествовали 

ученици ОШ „Миле Дубљевић“ Лајковац са наставницом Александром Милосављевић, троје 

ученика освојило је награде. Све троје ученика су из ИО Боговађа, а од тога један ученик долази из 

Центра за азил.  Дана 22. октобра  обележен је Дан здраве хране у сарадњи са Црвеним крстом и 

патронажном службом. Дана 22. октобра  у Основној школи „Mиле Дубљевић“ обележен је Светски 

Дан јабуке, 21. октобар. Учитељице су са својим ученицима направиле приредбу, а родитељи су 

узели учешће са производима од јабука које су деца донела. Гости су били предшколци ПУ 

„Лептирић“. Ученици IV-1 са учитељицом Љиљаном Лучић посетили су Сајам књига (21–28. 

октобар). Они су такође посетили и Фестивал науке 30. новембра 2018. године. Дана 26.10.2018. било 

је предавање и обука за ученике од 3. до 6. разреда ,,Безбедно на бициклу“, у сарадњи Агенције за 

безбедност саобраћаја  и Општине Лајковац.  

Настављена  је досадашња успешна сарадња са НВО 484 и Ценром за азил Боговађа. За 

ученике старијих  разреда у новембру организован је одлазак у Музеј технике. За ученике млађих 

разреда организован је излет у Београд 8. 12. 2018. Ученици су гледали бајку на леду ,,Снежана и 

седам патуљака“ у извођењу руске клизачке групе.   

У сарадњи са Домом здравља из Лајковца 1. децембра 2018. године одржано је предавање  за 

ученике 8. разреда на тему ,,Полно преносиве болести“. Дана 12. 12. 2018. у школи је одржано  

предавање наставницима и ученицима 7. разреда у оквиру спровођења Програма превенције и 

злоупотребе дрога у школама. 

Предавање ,,Паметно и безбедно“ реализовано је 18.12.2018. под покровитељством 

Министарства трговине, туризма и телекомуникација. У ОШ „Миле Дубљевић”, поводом 31. јануара 

– Националног дана без дуванског дима, одржана су предавања за ученике петог и седмог разреда. 

Од  јануара у школи је запослен педагошки асистент Никола Јосиповић, који је, пре свега, 

задужен за Роме. Он ће се, осим пружања помоћи у учењу, залагати и за редовније похађање  школе 

ученика  ромске националности. 

У току првог полугодишта 8 ученика прати наставу по ИОП- 2 , док се за три ученика чека 

одлука Интерресорне комисије. Један ученик похађа наставу по ИОП-1, а са 22 ученика ради се по 

индивидуализацији; од тога су само два ученика у старијим разредима. 

За област квалитета Етос задатак је пријем првака код председника Општине. За ученике 

првог разреда, како из централне школе тако и из издвојених одељења, на самом почетку школске 

године одржана је 7. 9. 2018. позоришна поредстава ,,Чоколадна заврзлама“. Том приликом свечано 

их је поздравио председник Општине. У току Дечје недеље (од 1. до 7.октобра) ученици првог 

разреда из централне школе имали су пријем код председника Општине и том приликом добили 

лопте. Такође, сви ђаци прваци и из централне школе и са терена  посетили су Градску библиотеку и 

добили чланске карте. Настављена је успешна сарадња са установама локалне заједнице и унутар 

саме школе.  

На почетку школске године организован је Молебан у централној школи, као и у свим 

издвојеним одељењима. Дана 17.10.2018. у холу школе клавирски трио ,,Аморозо“ одржао је концерт 

у оквиру пројекта ,,Музика деци“ под покровитељством Општине Лајковац. Гост концерта био је хор 

Музичке школе ,,Живорад Грбић“, издвојено одељење у Лајковцу. Петог дана Дечје недеље у 

сарадњи са Црвеним крстом одржана је ,,Трка за срећније детињство“. Дан здраве хране, 20. октобар, 

обележен  је у сарадњи са Црвеним крстом и патронажном службом. Поводом обележавања Светског 

дана борбе против сиде, 1. децембра одржано је предавање за ученике осмог разреда на тему ,, Полно 

преносиве болести“. Трибина је одржана 30. 11. 2018. у сарадњи са Домом здравља Лајковац. 

Црвени крст Лајковац поклонио је средстава за личну хигијену ученицима издвојених 

одељења у Селу Лајковцу, Ћелијама, Непричави и Марковој Цркви.  

Последњи дан Фестивала науке, 14. децембар, посвећен је Свечаној академији поводом 

стогодишњице Великог рата под називом ,,Ко сме, тај може, ко не зна за страх, тај иде напред!“. 

Академија је одржана у сали Културног центра ,,Хаџи Рувим“ у Лајковцу. У програму је учествовало 

око 300 ученика од 1. до 8. разреда са својим учитељима и наставницима. Ова свечаност важан је део 

великог школског пројекта у којем заједно учествују ученици, наставници и родитељи. Припреме за 

обележавање сто година од завршетка Великог рата трајале су од почетка школске године. 
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Обележавање јубилеја видљиво је било и у школи на сваком спрату, по учионицама, где се налазе 

панои са изложбама.  

Ученици  VIII/3 и VIII/4 одељења сакупили су слаткише за децу оболелу од рака. Пакетићи  су 

предати НУРДОР-у 21. децембра. У знак захвалности представници НУРДОР-а су уручили 

захвалницу за хуманост. Дана 27. децембра 2018. године одржана је ,,Новогодишња чаролија“ у сали 

биоскопа Културног центра ,,Хаџи Рувим“. Наступили су ученици млађих и старијих разреда са 

рецитацијама, глумом, песмом и игром. Новогодишњи вашар одржан је 28. 12. 2018. Поред ученика 

из централне школе, учествовали су и ученици из Бајевца и Села Лајковца. 

Реализована  је и  хуманитарна акција ,,Један пакетић, много љубави“ у децембру 2018. 

Акција је спроведена у сарадњи са Црвеним крстом Лајковац и Културним центром ,,Хаџи Рувим“. 

Манифестација ,,Улица отвореног срца“ одржана  је 29.12.2018. године под покровитељством 

Општине Лајковац, у организацији Културног центра "Хаџи Рувим".  Ученици наше школе су узели 

учешће у програму и хуманитарној продаји. Прикупљена средства донирана су Националном 

удружењу родитеља деце оболеле од рака.  

Прослава школске славе Светог Саве свечано је обележена 27. 1. 2019, како у централној 

школи тако  и у свим  издвојеним одељењима. У октобру 2018. организована је прослава поводом 

одласка у пензију учитељице Драгане Жујовић. Дана 28. 12. 2018. организована је прослава Нове 

године у ИО Боговађа за запослене.  

За кључну област Организација рада и руковођење реализоване су предвиђене активности. 

Директорка школе је посетила 16 часова редовне наставе и 3 угледна часа. Савет родитеља даје 

предлоге на састанцима. Предложено је да родитељи дотирају средства за осигурање ученика, што је 

прихваћено.  

Из области Ресурси задаци су обезбеђивање наставних средстава. У току првог полугодишта 

од сопствених средстава школа је купила: слова – ћирилица (1 комад), класер (1), шестар за таблу 

вакуум (1), географску карту Србије – банер (1), лопте за фудбал (2), лопте за кошарку (2), лопте за 

одбојку (2), мрежу за одбојку са сајлом (1), обруч  PVC80 cm (16), вијаче силиконске са ручкама (15).  

Наша школа је добила донацију од предузећа ,,3MD“: 4 ласерска штампача (1 у боји и  3 црно- 

бела), Орфов инструментариј (11), радио са CD (1), одбојкашке мреже (2), плоче за једносед (20), 

струњаче (3), таблу (1), ормар – двокрилни (1), плута – зидни пано (13), зборничке столице (2), 

дактило столицу са ниским наслоном (1), кошаркашке лопте (12), одбојкашке лопте (12), фудбалске 

лопте (12), зидни чивилук (2) и кошаркашку конструкцију (1). 

 

11. 6. 12. Извештај Тима о заштити ученика од насиља, злостављања и занемаривања у 

школи 

 

Одговорно лице:  Јована Милашиновић  

Остали чланови тима: Биљана Жујовић – директор, Данијела Негић – помоћник директора, Сања 

Симић, Дражен Милосављевић, Мирјана Вујковић, Иван Живановић, Данијела Богдановић, Витомир 

Вућетић, Љиљана Јеремић, председник Ученичког парламента, представник Савета родитеља  

Циљеви рада :  

 мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад ученика  

 мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање у школи 

 спровођење и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања 

 укључивање свих интересних група (ученици, наставници, стручни сарадници, административно и 

помоћно особље, директор, родитељи, старатељи, локална заједница) у доношење и развијање 

програма превенције 

 подизање нивоа свести свих укључених у живот и рад установе за препознавање насиља, 

злостављања и занемаривања 

 дефинисање процедура и поступака за заштиту од насиља и реаговања у ситуацијама насиља  

 информисање свих укључених у живот и рад установе о процедурама и поступцима за заштиту од 

насиља и реаговање у ситуацијама насиља  

             У току првог полугодишта Тим се састајао седам пута. Активности које су реализоване су 

следеће: 
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Израда плана и програма за школску 2018/2019. годину. Чланови тима су заједничким радом и 

добром комуникацијом урадили план за ову школску годину и усвојили га на наредном састанку. 

         Савет родитеља, као и Школски одбор, упознати су са радом Тима у протеклој школској 

години, као и са планом рада за предстојећу школску годину, на првим састанцима, одржаним у 

школској 2018/2019. години. 

           Упознавање ученика и родитеља са превенцијом насиља. Све одељењске старешине су 

упознате са пројектом «Ненасилна комуникација» и у обавези су да на родитељским састанцима и 

часовима одељењског старешине обуче ученике и родитеље. 

           Упознавање ученика и родитеља ученика првака са школским правилима и Програмом 

заштите ученика. 

Презентација »Превенција дигиталног насиља», подржана од стране Министарства 

телекомуникација, трговине и туризма. Презентација је организована за ученике у току преподневне 

наставе и за родитеље по завршетку поподневне наставе у централној школи у Лајковцу. Кроз 

презентацију присутни чланови упознати са врстама насиља, опасностима које носи дигитално 

насиље, као и ризиком приступа све већег броја деце интернету и друштвеним мрежама.  

Током месеца октобра, у сарадњи са школским полицајцем, организована су предавања за све 

ученике прваке. Координатор Тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања и школски 

полицајац обишли су сва издвојена одељења и том приликом говорили о  безбедном начину кретања 

и понашања у саобраћају. Указано им је и на важност спречавања вршњачког насиља, као и на 

развијање толеранције.  

 

Током месеца новембра обележени су Светски дан детета, као и Дан превенције насиља над децом. 

На часовима верске наставе су одржана предавања (радионице). У оквиру Тима израђен је пано.  

Чланови Тима (педагог, психолог, дефектолог) одржали су радионице у одељењима 6, 7. и 8. разреда 

на тему «Превенција вршњачког насиља» и «Превенција дигиталног насиља». 

  У оквиру Дечје недеље, кроз срадњу са Центром за културу из Лајковца, организована је трибина 

аутора Владимира Арсића „Опасности које вребају младе у стварном и виртуелном свету“. Трибина 

је одржана у Културном центру за ученике 7. и 8. разреда. Трибини СУ присуствовали чланови Тима 

за заштиту од насиља и разредне старешине поменутих ученика. Трибина говори о замкама које 

вребају из стварног и виртуелног света друштвених мрежа, уз застрашујућа сведочења о жртвама 

педофилије.  Инспирисана је врло потресним истинитим несрећама које су се догађале на територији 

Републике Србије. Иако горко потресна и стварна, трибина не само да разоткрива начине на које 

предатори вребају своје жртве већ  представља и едукативно средство за сваког наставника, 

родитеља и, најважније, за саме ученике. Какве опасности на интернету вребају, како их спречити и 

предупредити, само су нека од битних питања на која је аутор дао одговоре током Трибине. 

Захваљујемо се свим ученицима и наставницима који су присуствовали Трибини, као и аутору 

Владимиру Арсићу који се радо одазвао нашем позиву. За чланове Тима организован је семинар на 

тему „Превенција дискриминације и насиља у образовном систему“. Током месеца децембра Тим је 

планирао заједничко дежурство родитеља и наставника ради заједничке превенције употребе петарди 

и других пиротехничких средстава. Нажалост, родитељи се позиву нису одазвали.  

Током првог полугодишта Тиму је пријављено насиље трећег степена. До сукоба је дошло између 

ученика У.М. и Ф.М. након часа физичког васпитања. Сукоб је пријављен Дому здравља и ПУ у 

Лајковцу. За ученика Ф.М. израђен је оперативни план заштите, изречен му је укор директора школи 

и одговарајуће мере друштвенокорисног рада. Разредни старешина, након појачаног праћења 

владања ученика Ф.М., обавестила је чланове Тима да је ученик поштовао школска правила и  

испуњавао активности друштвенокорисног рада по договореној динамици. Одељењско веће 

једногласно се сложило да ученику Ф.М. оцена из владања буде поправљена. За ученика У.М. није 

израђен оперативни план заштите јер се родитељи нису појавили на састанку након више позива.  

По савету просветне инспекторке током ванредног инспекцијског надзора, редукован је број чланова 

Тима. Имена нових чланови Тима истакнути су на више места у централној школи и у издвојеним 

одељењима.  

У току другог полугодишт планирали смо доста активности, радионица, пројеката, паноа, у циљу 

обезбеђивања и стварања школске средине као подстицајног места за све ученике. 
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11. 6. 13. Извештај Тима за унапређење Годишњег плана рада школе 

 

Руководилац тима: Ивана Романовић 

 

Чланови тима: Светлана Ковачевић, Снежана Трајковић, Бојана Симић, Тамара Мештровић, Вера 

Теофиловић, Марина Латковић, Светлана Гавриловић, Светлана Миловановић, Александра 

Милосављевић, Невенка Раонић 

 

План унапређења образовно-васпитног рада школе настао је као један од најзначајнијих процеса и 

као резултат анализе постигнутих резултата у претходној школској години. 

 

Циљеви Тима за унапређење Годишњег плана рада школе су: праћење предвиђеног плана рада и 

остваривање постављених циљева и задатака, као и евалуација управних, руководећих и стручних 

органа школе. 

 

У току првог полугодишта 2018/2019. године одржана су два састанка Тима за унапређење 

Годишњег плана рада школе. 

 

Први састанак је одржан у септембру.  

- Конституисан је Тим за унапређење Годишњег плана рада школе. 

- Усвојен је план рада за текућу школску годину.  

- Извршена је анализа ефеката припремне наставе у претходној школској години. Припремна настава 

је имала ефекта на ученике и планира се и у овој школској години. 

 

Други састанак  је одржан у децембру.  

- Планирање угледних часова – примери добре праксе. Сви учитељи и наставници би требало да 

одрже угледне часове, као и да присуствују угледним часовима својих колега.  

- Вођење портфолија – личног и за ученике. Сваки наставник и учитељ мора водити лични 

портфолио, као и портфолије својих ученика.  

- Спречавање циљног изостајања и сагледавање могућности подршке ученицима који редовно 

присуствују настави.  

- Унапређење сарадње Стручних већа у тематском планирању, хоризонталном и вертикалном 

повезивању градива. 

 
11. 6. 14. Извештај Тима за инклузију 

 

Одговорно лице: Дражен Милосављевић, педагог 

На основу  Закона о основама система образовања и васпитања школа је дужна да ученицима којима 

је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога потребна додатна 

подршка у образовању и васпитању, обезбеди отклањање физичких и комуникацијских препрека и 

донесе индивидуални образовни план. Tако и у нашој школи већ десетак година функционише  Тим 

за инклузију који је у првом полугодишту школске  2018/2019.. године радио у саставу: Дражен 

Милосављевић, Сања Симић, Јована Милашиновић, Марко Ивковић,  Дарко Јевтић, Душица 

Милосављевић, Гроздана Ковачевић,  Снежана Вићентић, Љиљана Лучић,  Марина Пажиновић, 

Сања Тодоровић и Гордана Пејчић 

Остварена је одлична сарадња са управом школе, педагошко-психолошком службом и наставницима 

запосленим у школи да би се реализовале активности.  

 

Општи циљ рада тима за инклузију: 

Унапређивање квалитета живота деце – ученика са потешкоћама, талентоване деце, као и деце из 

социјално маргинализованих група, подстицање развоја све деце уз девизу „школа по мери детета”. 

 

Специфични циљеви:  
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Информисање свих запослених о принципима инклузивног образовања 

Праћење потребе за едукацијом запослених у овој области 

Праћење и прикупљање информација о ученицима код којих се појави потреба за неким од облика 

пружања додатне подршке 

Координација и праћење рада тимова за пружање додатне подршке, уколико постоји потреба за 

формирањем ових тимова 

Подизање осетљивости наставника, стручних сарадника и запослених за препознавање и 

прилагођавање рада у случајевима који потпадају под стандарде инклузивног образовања.  

 

Задаци тима за инклузивно образовање 

 

1. Доношење плана и програма рада  

2. Организовање активности на основу програма 

3. Сарадња са интерресорном комисијом 

3. Анализа актуелне школске ситуације, идентификација деце са потешкоћама и потреба за додатном 

подршком 

4. Помоћ у изради и примени ИОП планова, праћење реализације ИОП-а и евалуација 

5. Вредновање остварености и квалитета програма рада  

6. Вођење евиденције – педагошког досијеа ученика 

7. Пружање додатне подршке ученицима са сметњама у развоју 

8. Пружање додатне подршке родитељима ученика са сметњама у развоју 

9. Пружање додатне подршке наставницима – планирање и реализација стручног усавршавања 

наставника 

 

Активности у оквиру Тима за инклузију су започете у септембру школске 2018/2019. године. Тим је 

одржао 2 седнице. Прво је конституисан тим и усвојен план за 2018/2019. годину. Сагледавањем 

постојеће ситуације утврђено је да од 2. до 4. разреда постоји један верификован ИОП-2, а од 5. до 8. 

разреда постоји верификованих 6 ИОП-2. Такође је констатовано да у предметној настави постоји 

један ученик чије су потребе у складу ИОП-1 и тако се и ради, али формално ИОП-1 није 

верификован. Тим је констатовао да постоје потребе за индивидуализованим радом и у првом и у 

другом циклусу образовања у нашој школи и да ће се потребе за овим начином рада пратити и на 

састанцима анализирати, а на сваком класификационом периоду поново евидентирати ученици 

којима је потребан овакав начин рада.  

Интерресорној комисији Општине Лајковац у процедуру су пуштена два захтева на обраду за 

ученике шестог разреда који имају потребе да раде по индивидуалном образовном плану са 

смањеним стандардима (ИОП-2).  

 Настављено је праћење да ли има ученика који имају потешкоћа у праћењу и савладавању наставног 

градива, да ли ученик не остварује очекиване исходе образовања и васпитања или су резултати које 

ученик остварује значајно изнад нивоа општих и посебних стандарада. Наставницима је образложено 

шта треба да стоји у предлогу, као и кораци који су неопходни у процесу инклузије.  

 Тим за инклузивно образовање учествовао је у идентификовању ученика за израду ИОП-а по 

измењеном програму и у предметној настави и у формирању микротимова за израду ИОП-а. Тим је 

учествовао у вредновању ИОП-а. Такође је сарађивао са наставницима разредне и предметне наставе 

у идентификовању и пружању подршке ученицима којима је потребан индивидуализован рад, њих 18 

на крају првог полугодишта школске 2018/2019. године. Такође, активно је учествовао у прављењу и 

реализацији Плана подршке за ученике тражиоце азила у нашем издвојеном одељењу у Боговађи. 

Број ученика тражилаца азила који је у првом полугодишту школске 2018/2019. години био у 

образовно-васпитном процесу у нашој школи, односно у ИО Боговађа, био је 25,  а тренутно их је 13 

који су завршили прво полугодиште у нашој школи и даље су присутни.  За ученике мигранте који су 

отишли из наше школе, по Стручном упутству Минисарства просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије уредно су урађени Школски извештаји и предати Центру за азил Боговађа. Шест 

чланова Тима за инклузију приствовало је од 6. до 9. децембра семинару у оквиру пројекта МАДАД-

2,  који је реализован у средњој школи у Лајковцу на тему образовања ученика миграната.  
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Тим је радио на едукацији чланова из области везаних за инклузивно образовање и сарађивао са свим 

члановима микротимовима првог и другог циклуса. Подржавао је и све потребне радње за 

спровођење процедура за покретање верификације предложених ИОП-а код Интерресорне комисије 

и реализовао предвиђене задатке у раду са микротимовима и појединачно са наставницима разредне 

и предметне наставе у припремању активности и вредновању остварености или исхода предвиђених 

активности за ученике који раде по ИОП-у.  

Може се подићи на виши ниво комуникација микротимова са школским Тимом за инклузију око 

временског оквира одређених радњи у поступку увођења ИОП-а, као и око вредновања истих, а 

такође се може подићи ниво сарадње школског Тима за инклузију и наставника разредне и 

предметне наставе који раде са извесним бројем ученика индивидуализовано. Такође, и поред доста 

добрих резултата у инклузивном образовању у нашој школи, оствареном скоро реалном броју 

веривикованих ИОП-а, мишљења смо да је још увек потребна сензибилизација и едукација наставног 

кадра, а и родитеља.  

 

 

 

11. 6. 15. Извештај Тима за рад на текућим пројектима и укључивање у нове пројекте 

 

Одговорно лице: Станица Милошевић 

 

   У 2018. години  школа је конкурисала са Пројектом за уређење учионица за ученике нижих разреда 

у централној школи, као и изградња две учионице у природи са мини тематским игралиштем. Такође, 

у припреми је и пројекат којим је предвиђено сређивање крова и помоћних просторија у школи у 

Боговађи. 

 

 

11. 6. 16. Извештај о раду Тима за израду, праћење и развој школског програма 

 

Одговорно лице: Вера Теофиловић 

     Остали чланови тима: Светлана Гавриловић, Јасмина Митровић, Катарина Марковић, Соња 

Радојчић, Зорица Милиновић, Љиљана Лучић, Невена Добросављевић. 

 

     Годишњим планом рада за 2018/2019. годину планирана су четири састанка Тима: у септембру 

2018. и у фебруару, априлу и јуну 2019. године. 

    Први састанак Тима одржан је 28. 9. 2018. Састанку су присуствовали сви чланови тима. 

Дневни ред: 

1. Извештај о раду Тима за израду, праћење и развој школског програма у 2017/2018; 

2. Усвајање плана рада за 2018/2019. годину; 

3. Подела задужења члановима тима; 

4. Питања и предлози. 

 

1. Извештај о раду Тима у школској 2018/2019. години поднела је руководилац Вера 

Теофиловић. Прочитани су записници и поднети извештај је једногласно усвојен. 

2. Члановима је подељен и прочитан план рада за нову школску годину. Планом рада су 

предвиђена четири састанка. План рада је једногласно усвојен. 

3. Сви чланови тима ће се бавити праћењем иновација у образовно-васпитном раду и њиховој 

примени у нашој школи, кроз реализовање угледних и огледних часова, радионица. Редовно 

ће се сарађивати и са Стручним већима, као и присуствовати састанцима Педагошког 

колегијума. 

4. Предлог да се датуми састанака усклађују са могућностима доласка свих чланова тима јер 

поједини раде у издвојеним одељењима и другим школама. 
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11.6.17. Извештај о раду Тима за пружање подршке ученицима и ученицима 

избеглицама/тражиоцима азила 

 

Одговорно лице: Данијела Негић 

Чланови тима су:  Данијела Негић помоћник директора, Биљана Жујовић директор, Сања Симић 

психолог, Дражен Милосављевић  педагог, Јована Милашиновић логопед, Сања Тодоровић професор 

српског језика, Светлана Ковачевић професор разредне наставе, Ана Пајић професор енглеског 

језика, Катарина Марковић професор енглеског језика, Данијела Богдановић професор физичког 

васпитања, Соња Радојчић професор физичког васпитања, Марина  Пажиновић библиотекар, 

Данијела Шалипур професор разредне наставе, Ива Крушкоња професор разредне наставе, Мила 

Ристовић професор разредне наставе, Гордана Пејчић професор разредне наставе, Витомир Вучетић 

секретар, и одељењске старешине. 

 

У току првог полугодишта школске 2018/2019. године Тим се састајао два пута, у октобру и 

фебруару. Конституисан је Тим и усвојен план за 2018/2019. годину. Тим за пружање подршке 

ученицима и ученицима избеглицама/тражиоцима азила бринуо се о личном и социјалном развоју 

ученика, њиховој професионалној oријентацији и пружао подршку у учењу како би ученици 

остварили своје пуне потенцијале. Микротим за процену и проверу, као и израду плана подршке,  

чинио је школски педагог, психолог и логопед, према потреби учитељи, разредне старешине и 

предметни наставници. 

Тим за пружање подршке ученицима и ученицима избеглицама/тражиоцима азила активно је 

учествовао у прављењу и реализацији Плана подршке за ученике тражиоце азила у нашем 

издвојеном одељењу у Боговађи. Број ученика тражилаца азила у првом полугодишту школске 

2018/2019. год. у нашој школи, односно у ИО Боговађа, био је 25, а тренутно их има 13 и они су 

завршили прво полугодиште и даље су присутни у нашој школи. За ученике мигранте који су отишли 

из наше школе, по Стручном упутству Минисарства просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије уредно су урађени Школски извештаји и предати Центру за азил Боговађа. 

Настављена  је досадашња успешна  сарадња са НВО сарадницима Центра за азил Боговађа и 

Центром за азил Боговађа. За ученике старијих  разреда ИО Боговађа у новембру организован је  

одлазак у Музеј технике. За ученике млађих разреда организован је излет у Београд 8. децембра 2018. 

године. Ученици су гледали бајку на леду ,,Снежана и седам патуљака“ у извођењу руске клизачке 

групе. У оквиру пројекта Европске уније „Наставак подршке за повећање и унапређење капацитета 

за управљање мигрантском кризом у Републици Србији – МАДАД 2“, одржана су два нивоа 

семинара за наставнике ОШ „Миле Дубљевић“ Лајковац. Подршку пројекту је дало Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и преко Центра за интерактивне педагогије 

подржало реализацију семинара у Лајковцу за предшколску установу, основну и средњу школу. Циљ 

семинара је сензибилизација васпитног и наставног особља за рад са децом која су у образовно- 

васпитном систему Србије. Семинар је организован на два нивоа, основни и напредни. Основни ниво 

је намењен за оне васпитаче и наставнике који се ове године укључују у рад са децом тражиоцима 

азила и који нису имали претходне обуке, а напредни ниво се надовезује на основни и намењен је 

оном наставном особљу које је имало обуке у претходном периоду на тему образовања и васпитања 

деце миграната, тражилаца азила. Семинар је реализован у СШ „17. септембар“ у Лајковцу од 6. до 9. 

децембра. У прва два дана семинара реализован је програм основног нивоа, а у друга два дана 

напредног нивоа. Из наше школе на оба нивоа семинара је учествовало по осам наставника, односно 

стручних сарадника, помоћник директора и директор школе. 

Од  јануара месеца у нашој школи је запослен педагошки асистент Никола Јосиповић, који је, 

пре свега, задужен за пружање помоћи у учењу и залагању око редовнијег похађања наставе ученика  

ромске националности. У првом полугодишту упућено је 17 позива родитељима ученика ромске 

националности због нередовног похађања наставе њихове деце.  

 Од 3. до 4. новембра 2018. године четири наставника наше школе присуствовала су семинару 

„Обука за планирање, спровођење и праћење мера за спречавање осипања“ у ОШ „Јован Јовановић 

Змај“ у Обреновцу. На овом семинару је представљен појам осипања ученика из образовања и 

фактори који утичу на осипање ученика, као и модел за спречавање осипања, а полазници семинара 
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су обучени за примену инструмената за рану идентификацију ученика под ризиком од осипања, као и 

предузимање индивидуализованих мера подршке. 

 Постигнућа и успех ученика систематски су се пратила и на основу тога се утврђивале 

посебне потребе сваког ученика. Планиране су и припремане посебне активности да би се ученицима 

који заостају у раду помогло у свладавању тешкоћа у наставном процесу, а ученицима који брже 

напредују омогућило даље напредовање. Свако напредовање и успех ученика су похваљени, а 

изуетна постигнућа су промовисана и награђивана. 

У току првог полугодишта шк. 2018/2019. године спроведена је процедура за покретање 

верификације предложених ИОП-а код Интерресорне комисије и реализовани су предвиђени задаци 

у раду са микротимовима и појединачно са наставницима разредне и предметне наставе у 

припремању активности и вредновању остварености исхода предвиђених активности за ученике који 

раде по ИОП-у. У току првог полугодишта 8 ученика прати наставу по  ИОП- 2, док су три  ИОП-2  у 

процедури. Један ученик похађа наставу по ИОП-1 (неформално), а 22 ученика прате наставу по 

индивидуализацији. 

У циљу промовисања здравствене заштите и здравог начина живота школа има сталну 

сарадњу са здравственом службом (посете здравствених радника, едукација наставног особља и 

ученика, едукативни постери, редовно организовање системских прегледа ученика...). У сарадњи са 

Домом здравља Лајковац 1. децембра 2018. године одржано је предавање  за ученике VIII разреда на 

тему ,,Полно преносиве болести“, а 12. децембра 2018. год. предавање наставницима и ученицима 

VII разреда у оквиру спровођења Програма превенције и злоупотребе дрога у школама. На тему 

превенције и злоупотребе дрога у школама радионице је одржала и специјалиста клиничке 

психологије Милена Максимовић за ученике VI и VIII разреда. Поводом Националног дана без 

дуванског дима, 31. јануара 2019. у нашој школи одржано је предавање за ученике V и VII разреда. 

Промовисани су здрави стилови живота и заштита животне средине и кроз следеће активности: 

обележен је  Дан животиња 4. октобра 2018. год. изложбом кућних љубимаца у холу школе, ученици 

V разреда изложили су своје паное под називом „Животиње у мом окружењу“, 15. септембра је 

обележен  Дан пешачењa, ПСД ,,Ћира“ Лајковац организовало је излет на Рајац, a по први пут 

Министарство просвете је подржало планинарску акцију Дани пешачења у Србији. Учитељица 

Данијела Томић заједно са својим ђацима из Врачевића учествовала је у акцији. ИО Пепељевац  30. 

септембра је посетио Оријентиринг камп из Београда. У ИО Боговађа, 22.октобра 2018. године, 

обележен је Дан здраве хране уз учешће ученика од I до VIII разреда, учитеља и предметних 

наставника. Наставница биологије Александра Милосављевић припремила је кратко предавање о 

значају здраве исхране, а наставница физичког васпитања Соња Радојичић говорила је значају 

редовне физичке активности и боравка у природи. На ликовном конкурсу поводом Дана гљива на 

Дивчибарама, одржаном 6. октобра 2018. године, на коме су учествовали ученици ОШ „Миле 

Дубљевић“ Лајковац са наставницом Александром Милосављевић, троје ученика освојило је награде. 

Све троје ученика су из ИО Боговађа, а од тога један ученик долази из Центра за азил. Обележен је  

Дан здраве хране 22. октобра у сарадњи са Црвеним крстом и патронажном службом, а тог дана у 

Основној школи „Mиле Дубљевић“ обележен је и Светски дан јабуке, 21.октобар. Учитељице су са 

својим ученицима направиле приредбу, а родитељи су узели учешће припремањем производа од 

јабуке које су ученици донели. Гости су били предшколци ПУ „Лептирић“. Ученици IV-1 са 

учитељицом Љиљаном Лучић посетили су Сајам књига (21–28. октобар). Они су такође посетили и 

Фестивал науке 30. новембра 2018. године. У сарадњи Агенције за безбедност саобраћаја  и Општине 

Лајковац 26. октобра 2018. одржано је предавање ,,Безбедно на бициклу“ за ученике од III до VI 

разреда наше школе. 

Школа има Правилник о безбедности ученика, у којем постоје јасне процедуре за заштиту 

ученика, са чијим су садржајем упознати сви актери (наставници, ученици, родитељи...). Задужења, 

обавезе и одговорности свих актера обухваћених Правилником су јасно и прецизно дефинисани. Сви 

актери савесно и одговорно испуњавају задужења и обавезе које произилазе из Правилника и 

благовремено и адекватно се реагује на утврђене пропусте. Све одељењске старешине су упознате са 

пројектом „Ненасилна комуникација“ и у обавези су да на родитељским састанцима и часовима 

одељењског старешине обуче ученике и родитеље. Ученици седмог и осмог разреда имали су 

прилику да слушају и учествују у предавању Владе Арсића на тему „Украдена безбедност”, које се 

одржало у КЦ „Хаџи Рувим” у току Дечје недеље са циљем да се подигне код ученика свест о 
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многим важним питањима која су део њиховог и савременог начина одрастања, а тичу се њихове 

безбедности.  

Одељенске старешине и стручни сарадници проводе пуно времена у разговорима са 

ученицима и родитељима, о томе воде уредну евиденцију и прослеђују релевантне информације 

поштујући њихову поверљивост. Школа je редовно сарађивала са установама за бригу о деци и 

организовала акције за помоћ ученицима. У току Дечје недеље започела је хуманитарна акција „Друг 

– другу” у којој су сви ученици наше школе учествовали у прикупљању прибора и одеће за угрожену 

децу. Ученици  VIII3 и VIII4 одељења сакупили су слаткише за децу оболелу од рака. Пакетићи  су 

предати НУРДОР-у 21. децембра, а у знак захвалности представници НУРДОР-а су уручили 

захвалницу за хуманост. Реализована је и хуманитарна акција ,,Један пакетић, много љубави“ у 

децембру 2018. године. Акција је спроведена у сарадњи са Црвеним крстом Лајковац и Културним 

центром ,,Хаџи Рувим“. Манифестација ,,Улица отвореног срца“ одржана  је 29. децембра 2018. 

године под покровитељством Општине Лајковац, у организацији Културног центра "Хаџи Рувим".  

Ученици наше школе су узели учешће у програму и хуманитарној продаји. Прикупљена средства су 

донирана Националном удружењу родитеља деце оболеле од рака.  

Ученицима су биле доступне јасне, прецизне, релевантне и актуелне информације о 

могућностима наставка школовања преко презентација, плаката, књига, брошура, разних програма и 

понуда средњих школа и других стручних информација у штампаном и електронском облику. 

Остварује се сарадња са родитељима у циљу индивидуалног саветовања о професионалној 

оријентацији деце. 

 

 

 

11. 7. Извештаји о реализацији наставних и ваннаставних активности 

 

 1. Реализација планова редовне наставе  

Сви планови редовне наставеу потпуности реализовани.  

 2. Реализација планова допунске наставе  

Сви планови допунске наставе су у потпуности реализовани према предвиђеном фонду часова.  

 3. Реализација планова додатне наставе  

Сви планови додатне наставе су у потпуности реализовани према предвиђеном фонду часова.  

 4. Реализација плана индивидуалне образовне наставе 

План је реализован у оквиру Комисије за инклузију.  

 5. Реализација такмичења 

Сва такмичеља су реализована по плану.  

 6. Реализација рада свих секција и других видова свих активности 

(Извештаји о раду Секција дати су у овиру извештаја Стручних већа) 

 

11.7.1. Подмладак Црвеног крста 

 

Подносилац извештаја: Подмладак Црвеног крста  

Одговорно лице: Соња Миловановић, координатор 

Остали чланови тима: Рајко Сарић, Мира Вујковић, Станица Милошевић, Душица Милинчић, 

Љиљана Јеремић, Сања Тодоровић, Александра Чолаковић Нинковић, Рајка Митровић, Јелена Бајић 

Делокруг рада: Промоција хуманих вредности, социјална делатност и здравствено-васпитни 

рад. 

Циљеви: Општи циљ Програма Подмлатка је јачање људских ресурса организације како би се 

адекватно одговорило на потребе корисника Црвеног крста. Посебни циљеви су: развијање здравих 

стилова живота међу младима, промоција хуманих вредности и значаја хуманитарног рада, повећање 

броја младих волонтера Црвеног крста, превазилажење конфликта мирним путем, развијање 

толеранције, смањење насиља међу младима, поштовање различитости – културног идентитета, 

развијање и унапређивање животнокорисних вештина, развијање вршњачке едукације.  
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Све наше активности можете пратити на Фејсбук страници: 

https://www.facebook.com/groups/Подмладак Црвеног крста ОШ "Миле Дубљевић" Лајковац 

 

 Одржана 3 редовна састанка Подмлатка Црвеног крста 

 Реализација пројекта „Промоција хуманих вредности“ 

 Договорено да се на заједничком састанку тимова договоримо о реализацији хуманитарних 

акција (породица Напијало), ово није реализовано, реализовати у другом полугодишту . 

 Чланарина за Црвени крст износи 50 динара и на добровољној бази је. Прикупљају одељењске 

старешине од 1. до 8. разреда. Прикупљена средства припадају Основној школи  и социјално 

угроженој категорији ученика којима је неопходан сваки вид подршке. Договорено да се 

следеће школске године већ почетком септембра прикупи новац за трку и чланарину укупно 

100 динара, предлог прихваћен. 

 Увођење нових чланова у Подмладак Црвеног крста – предавање старијих чланова Подмлатка 

о значају рада Црвеног крста 

 Донесен и усвојeн Плана рада са календаром активности (август и септембар) 

 Ову школску годину почели смо са бројним хуманим активностима. Месец септембар 

обележило је учешће у акцији Недеља солидарности која траје од 14. до 21. септембра. 

Црвени крст реализује активности на прикупљању разних врста помоћи за угрожено 

становништво. 

 Ове године прикупљена је и подељена значајна количина помоћи у половној одећи, обући, 

постељини, играчкама и др. У ОШ „Миле Дубљевић“ прикупљана су новчана средства за 

помоћ постављањем касице Црвеног крста. 

 Црвени крст Лајковац обезбедио помоћ у школском прибору, одељењске старешине 

доставиле списак ученика 24. и 25. 09. 2018. године. Подељено 160 платнених торбица са 

свескама и школским прибором.  

 

ТРКА ЗА СРЕЋНИЈЕ ДЕТИЊСТВО 

https://www.facebook.com/groups/499279420444760/?ref=group_header
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И ове године је Подмладак Црвеног крста ОШ „Миле Дубљевић“ организовао традиционалну 

Трку за срећније детињство. Главна подршка учесницима били су, уз њихове другаре, учитеље, 

наставнике и Подмлатка Црвеног крста, учитељице и наставници физичког васпитања. Наше 

мало заиста ће некоме значити много.  

Одељењске старешине од 1. до 8. разреда прикупиле су  новац. Новац је предат члановима 

Подмлатка: Душици Милинчић, Станици Милошевић, Мири Вујковић (Бајевац), Сањи Тодоровић 

(Боговађа), Јелени Бајић и Соњи Миловановић. Прикупљена средства се уплаћују на на жиро-рачун 

Црвеног крста Лајковац, а потом се на предлог одељењских старешина пребацују на жиро-рачун 
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родитеља или старатеља ученика којима је неопходна подршка. Трка за срећније детињство је 

реализована у петак 5. 9. 2018. године у Дечјој недељи на следећи начин: 

 Трка се организовала по разредима. Црвени крст Лајковац поделио је за освојена прва три 

места дипломе, осим у издвојеним четворогодишњим школама, где је због броја ученика 

организована трка свих разреда и уручена диплома најбољем. 

 У првој смени учитељице 1. и 3. разреда органовале трку у 11 часова у школском дворишту. 

 У 12 предметни наставници физичког васпитања  и одељењске старешине органовали трку за 

ученике од 5. до 8. разреда  

 У другој смени учитељице 2. и 4. разреда организовале трку у 13 часова у школском 

дворишту. 

 Црвени крст Лајковац  је био присутан са својим волонтерима, члановима Подмлатка 

Црвеног крста са својим штандом. После трке додељене су дипломе. 

 Ова акција организована на исти начин у Боговађи и Бајевцу.  

 Акција Друг – другу: 

 Прикупљно је 32.950,00 дин (тридесет две хиљаде девесто педесет динара). Новац је уплаћен 

на рачун родитеља ученика чије су одељењске старешине Марко Ивковић (5/4) (10.000), 

Љиљана Лучић (!0.000) и Верица Адамовић (10.000); 

 Чланарине је скупљено 11.500 (једанаест хиљада и петсто). Овај део прикупљеног новца и 

остатак од Трке за срећније детињство, укупно (14.400), уплаћено је на рачун родитеља 

ученика Милоша Милијановића (7/3). (Фотографије, записници, уплатнице/доказни 

материјал) 

 У ОШ „Миле Дубљевић“ Лајковац месец децембар је протекао у припремама за 

Новогодишњу чаролију. Чланови Подмлатка Црвеног крста били су веома активни,  вредно су 

радили на реализацији акције „Један пакетић, много љубави“. Сваке године обрадујемо 

ученике наше школе. Ове године смо организовали и прикладан програм. Овом приликом  

уручено је 47 пакетића. Ове године су пакетићи били богати одабраним и квалитетним 

слаткишима, није их било у броју као у претходној години, али смо и ове године уз прикладан 

културноуметнички програм поделили малишанима пакетиће.  

 Договорено је да и следеће године прикупљамо слаткише и правимо пакетиће, али да их 

дарујемо болесној деци у некој другој установи, а не у нашој школи. 

 

 У  оквиру новогодишње акције „Један пакетић, много љубави“ ученици ИО Бајевац су уместо 

скупљања слаткиша за пакетиће организовали, већ традиционално, новогодишњу приредбу, 

која је, осим кратког скеча, садржала Новогодишњу лутрију и такмичење за најлепши сто. 

Овај део програма је осмишљен као начин да се ученици међусобно послуже и почасте разним 

слаткишима током дружења, као и да освоје симболичне награде и поклоне. 

 

ОБЕЛЕЖЕН НАЦИОНАЛНИ ДАН БЕЗ ДУВАНСКОГ ДИМА 
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У ОШ „Миле Дубљевић” поводом 31. јануара – Националнг дана без дуванског дима одржана 

су предавања за ученике петог и седмог разреда. Ученици су врло пажљиво одслушали предавање и 

урадили тестове. Задовољни су оваквим начином едукације. 

Предавач је била Зорица Станковић из Дома здравља Лајковац. Радионоце је одржала 

Снежана Лацмановић, волонтер Црвеног крста Лајковац. 

Светске здравствене организације, међу ученицима старости од 13 до 15 година, на 

репрезентативном узорку свих школа у Србији указују на потребу јачања мултисекторске сарадње у 

циљу заштите здравља младих.  

Овај вид едукације младих је врло значајан као превенција и освешћивање младих колико је 

опасно придружити се онима који имају већ развијену ову веома лошу и по здравље опасну навику и 

како би неки ученици слушајући ова предавања,  успели да помогну својим родитељима да због 

здравља своје деце прекину са овом лошом навиком 

 

Еваулација рада 

Особа или тим који врши евалуацију плана: координатор Подмлатка Црвеног крста и чланови тима, 

одељењске старешине, секретар Црвеног крста 

 Наш Тим Подмлатка Црвеног крста чији су чланови: Јелена Бајић, Рајко Сарић, Мира 

Вујковић, Станица Милошевић, Душица Милинчић, Љиљана Јеремић, Сања Тодоровић, 

Александра Нинковић Чолаковић, Рајка Митровић и Соња Миловановић, организовањем 

предавања, трибина, радионица, спровођењем хуманитирних акција и културноуметничких 

садржаја у нашој школи, остварује циљеве Подмлатка Црвеног крста. 
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Исходи: 

 Добар акциони план усклађен са радом Црвеног крста,  Дечјим савезом, Планом одељењских 

старешина и других комисија који омогућава усклађену реализацију свих планираних 

програма и активности.  

 6 састанака 

 Мотивисани ученици и наставници за рад 

 5 акција солидарности 

 Развијена свест о значају здравља и оспособљени ученици да врше вршњачку едукацију на 

часовима одељењских старешина. 
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11.7.2. Секција Хора ОШ „Миле Дубљевић“ 

 

Одговорно лице: Адамовић Владимир и Невена Савић 

 

Циљеви рада :                  

 неговање способности извођења музике певањем  

 неговање смисла за колективно музицирање  

 стицање навике за слушање музичког дела  

 развијање способности за доживљај музичког дела 

 

   Хорови виших разреда централне школе у Лајковцу и издвојеним одељењима Бајевац и 

Боговађа формирани су на почетку школске године на основу аудиције која је одржана и они 

броје 25 чланова у централној школи, 9 чланова у издвојеном одељењу Боговађа и 6 чланова у 

издвојеном одељењу Бајевац. Приметно је исто или мало веће интересовање ученика за 

певање у хору у односу на претходну годину.  

   Пробе  хора су одржаване редовно у складу са могућностима и на њима су чланови 

увежбали већи број песама. Неке од њих су изведене на Дан Св. Саве и на тој приредби 

учествовао је укупно 31 ученик у централној школи и издвојеним одељењима. 
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11.7.3. Извештај о раду лингвистичке секције 

 

Одговорно лице: Душица Милосављевић 

 

 

У првом полугодишту одржано је 9 часова лингвистичке секције од планираних 18 на нивоу целе 

школске године, у складу са годишњим радним задужењем ментора секције. Секцију води 

наставница српског језика Душица Милосављевић. 

Сви овогодишњи чланови лингвистичке секције су нови, па су на почетку школске године упознати 

са циљевима и задацима секције, као и планом рада. Због мањег планираног броја часова договорено 

је да се појача самосталан рад, као и да се састанци одржавају по потреби и ван планираних термина 

како би све активности биле реализоване. Одабране су и теме за рад током године тамо где их је 

требало бирати. На првим састанцима договорено је да се неке активности реализује кроз пројектну 

наставу, а ученици су радо прихватили предлог да се у овој школској години оснује и часопис 

лингвистичке секције, у коме би били сакупљени сви резултати рада секције током године и 

објављене занимљивости о језику. Часопис би изашао крајем школске године и био би подељен 

члановима секције, једном броју ученика који нису чланови а показују интересовање и спремност да 

помогну у прикупљању и класификовању материјала за истраживање, као и наставницима и 

школској библиотеци. 

На часовима се говорило о језицима у свету, о пореклу српског језика и његовој сличности са другим 

језицима, о жаргону. Ученицима су дата основна упутства о методологији истраживачког рада. 

Подељена су и задужења за истраживање жаргона у језику ученика наше школе. 

Чланови секције листали су и часописе „Свет речи“ и „Књижевност и језик“ као примере часописа о 

језику и том приликом се упознали са проучавањем  стручних чланака о језику. Такође, 

представљене су им и књиге Милана Шипке „Занимљива граматика“, „Приче о речима“ и „Зашто се 

каже“, Ивана Клајна „Испеци па реци“ и Милорада Телебака „Како се каже“, као примери како се 

језичке појаве и закључци могу представити и на занимљив начин. 

Обележен је 8. септембар, Међународни дан писмености, а спроведено је и истраживање о 

присутности ћириличког и латиничког писма у називима установа, продавница и локала у Улици 

војводе Мишића у Лајковцу, од Улице владике Николаја до Цвијићеве улице. Направљен је план за 

језичка истраживања која ће бити изведена у другом полугодишту и подељена су задужења за нека 

од њих. 

Члановима секције помоћ и подршку у раду повремено пружају и други ученици, привучени 

занимљивошћу неких тема.  

 

 

11.7.4. Извештај о раду рецитаторске секције 

 

Одговорно лице: Александдра Чолаковић Нинковић 

 

Рецитаторска секција ИО Бајевац под вођством наставнице Александре Чолаковић Нинковић броји 

18 чланова. Секција се састајала средом у термину седмог часа и у овој школској години одржана су 

23 часа. Секција се бавила уобичајеним активностима : 

- Вежбе интонације, говора и мимике; 

- Паузе у рецитовању. Понављања и рефрени; 

- Истраживање облика изражавања песме; 

- Обрада изабране песме; 

- Слушање снимка радио-драме (или рецитала); 

Осим ових активности, секција се бавила припремом, увежбавањем и реализацијом свечаности у 

оквиру: 

- Дечје недеље (чланови секције  говорили стихове као добродошлицу првацима); 

- Свечане академије „Ко сме, тај може, ко не зна за страх, тај иде даље“, где су две чланице 

рецитаторске секције учествовале. 
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- Новогодишње чаролије (чланови секције учествовали у сарадњи са ученицима трећег и четвртог 

разреда у извођењу представе Деда Мраз и Пипи Дуга царапа), а осим тога организована је и 

новогодишња лутрија; 

- Светосавске свечаности (чланови секције припремили и извели програм под називом „Наш 

духовник – Свети Сава“ у сарадњи са хором и ученицима нижих разреда); 

 

 
 

 

11.7.5. Извештај рада саобраћајне секције 

 

Одговорно лице: Иванка Алексић, наставник ТИО 

 

Одржано је укупно 20 часoва саобраћајне секције „Шта знаш о саобраћају“. Секција је почела са 

радом септембра 2018. године и пријављено је укупно 14 ученика од V до VIII разреда. Ученици су 

разврстани по групама „Б“ и „Ц“ у зависности од годишта.  

Похађајући саобраћајну секцију ученици су научили основна правила у саобраћају везана за кретање 

пешака и бициклиста, савладали су вожњу бицикла на полигону, развијали спортски и такмичарски 

дух.  

 Ученици су припремљени за учествовање на школском такмичењу које ће се одржати у марту 

месецу 2019. год. у ОШ „Миле Дубљевић“ Лајковац. Након тога у априлу 2019.год. планирано је 

општинско такмичење, које ће се одржавати такође  у ОШ „Миле Дубљевић“ Лајковац, а у мају 

месецу окружно такмичење. 

 

 

11.7.6. Извештај о раду географске секције 

 

Наставник: Живан Радић 

 

Реализована укупно три часа са ученицима шестог разреда. Одрађене следеће наставне јединице : 

 

1) Обележавање Светског дана воде – 26.12. у 12 часова 

Носилац активности био сам ја као наставник, а ученици су као циљна група учествовали израдом 

задатака везаних за тему. 

 

2) Ученици учествују на сСјму науке – 12.12.2018 у 12 часова 

 

Изводе се експерименти вулкан, торнадо, земљотрес и небо у тегли. Поједини ученици су у улози 

публике. 

 

3) Ученици праве пано туристичких дестинација Јужне Европе – 12.01. у 12 часова 

 

Ученици праве паное од којих су неки изложени у кабинету географије. 
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Наставник: Снежана Вићентић 

 

Одговорно лице: Снежана Вићентић 

 

По задужењу: 0,5 часова географске секције недељно 

Реализовано у току првог полугодишта: 5 часова у одељењу V6 

 

Циљеви:  

Циљеви географске секције су пре свега развијање љубави према науци, затим подстицање 

креативности, зближавање са наставником, међусобно дружење ученика, развијање еколошке свести, 

учествовање у акцијама, представљање географске науке кроз разне занимљивости, развијање знања, 

вештина и умења из области заштите животне средине. 

 

Садржај рада секције није стриктно прецизиран од стране наставника већ ученици дају предлоге и 

реализују часове. 

 

Секцију похађају ученици који су заинтересовани за географску секцију. 

 

Реализовани садржаји: 

 

Време реализације: 16. октобар 2018. године 

Област рада: географија 

Планиране активности: израда паноа "Сунчев систем" 

Носиоци активности: наставник 

Циљна група: ученици 

Критеријуми успешности за план: код ученика створена боља слика распореда небеских тела, лакше 

усвојено градиво 

 

 

Време реализације: 30. октобар 2018. године 

Област рада: географија 

Планиране активности: гледање видео материјала "Облик и настанак Земље" 

Носиоци активности: наставник 

Циљна група: ученици 

Критеријуми успешности за план: ученици лакше усвојили градиво и схватили облик Земље 

 

Време реализације: 13. новембар 2018. године 

Област рада: географија  

Планиране активности: Распоред копна и мора-индукциони глобус-вежба 

Носиоци активности: наставник 

Циљна група: ученици  

Критеријуми успешности за план: ученици лакше схватају распоред копна и мора, развијају 

креативне способности цртајући 

 

Време реализације:11. децембар 2018. године 

Област рада: географија 

Планиране активности: Израда 3Д модела унутрашње грађе Земље 

Носиоци активности: наставник 

Циљна група: ученици 

Критеријуми успешности за план: развој креативних способности код ученика и заједничко дружење 

ученика и наставника 
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Време реализације: 16. јануар 2019. године 

Област рада: географија 

Планиране активности: облици рељефа – видео материјал 

Носиоци активности: наставник 

Циљна група: ученици 

Критеријуми успешности за план: лакше схватање градива, кретивност 

 

Наставница: Дијана Поповић 

 

Током првог полугодишта је реализовано 8 часова географске секције:   

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

Лајковац 2 4 0 0 

ИО Боговађа 1 2 2 0 

Укупно 3 6 2 0 

 

Највећи број часова је реализован у петом и шестом разреду, док се у наредном полугодишту 

планира појачан рад у седмом и евентуално осмом разреду. Ове школске године наставница предаје 

само једном одељењу осмог разреда које није претерано расположено за било какав рад. 

На реализованим часовима је прављен модел Сунчевог система и грађе Земље, фосила, правила се 

геолошка збирка стена нађених у локалу, сурфовало се по интернету у потрази за необичним 

облицима рељефа, играло се временске прогнозе, вежбало се цртање континената и океана на хамеру 

и индукционом глобусу, састављале су се слагалице по истом принципу, анализирале се перспективе 

развоја зелених површина у школском дворишту, посетио се манастир у Боговађи, правили се етно 

куткови и панои туристичких дестинација јужне Европе, слушала се традиционална музика из разних 

европских и светских држава... 

Према плану из годишњег задужења потребно је реализовати 18 часова секције на годишњем нивоу, 

односно 9 на полугодишњем, и према том принципу je реализованo једанаест часoва географске 

секције – ЗНАЧИ ДВА ЧАСА ВИШЕ.  

 

 

11.7.7. Извештај о раду еколошке секције 

 

Одговорно лице: Александра Милосављевић 

 

Рад биолошке и еколошке секције у великој мери се преклапа и обележен је бројним активностима у 

којима сарађује комплетан актив биологије. Осим редовних часова биолошке и еколошке секције 

који су предвиђени планом рада, бројне активности у оквиру редовне наставе и ваннаставне 

активности такође се могу убројати у овај извештај. Из тог разлога, извештај се шаље заједно за ова 

два предмета. 

СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНЕ 

У оквиру еколошке секције организовано је уређивање школског дворишта матичне школе и 

издвојених одељења Боговађа и Бајевац. 

Очишћен је акваријум са рибицама у кабинету биологије. 

Организовано је распремање кабинета биологије. 

ОКТОБАР 2018. ГОДИНЕ 

Светски дан животиња – 4. октобар 2018.  Обележен је Светски дан животиња – 4. октобар, како у 

матичној школи тако и у издвојеним одељењима у Боговађи и Бајевцу. Овај дан се традиционално 

обележава сваке године пригодним цртежима и паноима ученика, као и изложбом кућних љубимаца. 

Разговара се са ученицима о њиховим кућним љубимцима и како они брину о њима. Сваке године 

трудимо се да код деце ојачамо свест о очувању животне средине и живих бића која у њој живе, и 

подстакнемо на љубав према животињама и бригу о њима. Наш циљ је подсећање да су животиње 

равноправни становници наше планете са којима делимо живот на њој и да имају једнако право на 

живот као и ми. 
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Дани гљива на Дивчибарама – 6. октобар 2018. На ликовном конкурсу поводом Дана гљива на 

Дивчибарама, одржаном 06.10.2018, на коме су учествовали ученици ОШ „Миле Дубљевић“ 

Лајковац са наставницом Александром Милосављевић, троје ученика освојило је награде. Све троје 

ученици су ИО Боговађа, а од тога један ученик долази из Центра за азил. Ученицима су подељене 

награде у ИО Боговађа. На фотографијама су добитници награда: Михаило Вујичић 6-5, Мирјана 

Јашаревић 6-5 и Шахрох Мохамед Али Нежад 7-5. Наставница Александра Милосављевић је у 

организацији манифестације Дани гљива, као и стручни водич за групу основаца. 

Светски Дан јабука – 21. октобар 2018. Ове године актив биологије није учествовао у организацији 

ове манифестације, али су ученици 5–8. разреда матичне школе имали прилику да гледају и уживају 

у програму ученика млађих разреда који су обележили овај веома „укусан“ дан. 

Месец правилне исхране – 22. октобар 2018. У ИО Боговађа, 22.10.2018. године обележен је Дан 

здраве хране уз учешће ученика од 1–8. разреда, учитеља и предметних наставника. Наставница 

биологије Александра Милосављевић припремила је кратко предавање о значају здраве исхране а 

наставница физичког васпитања Соња Радојичић говорила је значају редовне физичке активности и 

боравка у природи. Након предавања подељене су дипломе за постигнуте резултате на кросу 

одржаном у оквиру Дечје недеље. Ученици тражиоци азила такође су присуствовали предавању 

заједно са преводиоцима и гостима из Црвеног крста Боговађа. Школски пано уредила је наставница 

ликовне културе Јасмина Митровић цртежима који приказују здраве стилове живота. На самом крају 

уследило је послужење домаћим и здравим производима које су ученици припремили код своје куће. 

ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ 

Светски дан борбе против СИДЕ -- 1. децембар 2018. Ученици 7. и 8. разреда обележили су 

Светски дан борбе против СИДЕ пригодним предавањем, паноима и цртежима у холу школе. 

Представници Дома здравља Лајковац посетили су школу и одржали кратко предавање ученицима на 

ову тему. 

ЈАНУАР 2019. ГОДИНЕ 

Ученици ИО Боговађа слушали су предавање о болестима зависности које је одржала клинички 

психолог Милена Максимовић из Ваљева. Предавању је присуствовао и педагог школе Дражан 

Милосављевић, као и наставница биологије Александра Милосављевић. 

 

 

11.7.8. Извештај о раду драмске секције 

 

Одговорно лице: Соња Миловановић,  вођа  секције  

 

Садржај рада (следи годишњи план  рада) 

Области рада 

1.Оранизационо-техничке припреме: 

а) Формирање секције (аудиција)  IX 

б) Доношење плана рада за текућу школску годину: избор комада за припрему и обнављање VIII 

в) Организационе и техничке припреме за јавне планиране наступе (перманентно) 

2. Проучавање драмских текстова, позоришне уметности 

а) Гледање позоришног дела: истраживачки задаци – текст, режија, глума, костими, светло, музика и 

др. IX, Прикладни текдстови за обележавање Јубилеја Живојина Жујовића( 7/1,7/2, 7/4) 

*Слушање радио-драм еили стваралачки писмени рад: писање сценских дела – игроказа, дијалога, 

драматизација XI ( Падежна љубавна заврлама (5/2), Хип- хоп шајкача (5/2), Село врсело (7/1,7/2), 

Фризерски слаон (5/3, 5/4)    

Проучавање текста: утврђивање теме и идејне основе; сукоби у драмској радњи; ликови у делу – 

изглед, поступци, карактерне особине  

3. Избор текстова и подела улога а) Избор нових текстова:  Сто година од Великог рата, И ми смо 

Светосавци, Село весело – сценарио Соња Миловановић, *Подешавање текста новог комада за 

потребе представе; дељење на чинове, слике и појаве, на одломке којима се утврђују циљеви и 

задаци. IX, X, XI , XII и I месец 



134 

б) Подела улога  и утврђивање  појединачних задатака  по групама – за режију, сценографију, 

костиме, шминку, музику, светла, израда декора, костима и плаката, одређивање координатора за 

сарадњу са осталим секцијама у циљу израде сценских и других ефеката и сл. IX,X, XII и I месец 

4. Читајуће пробе XI 

 Распоредна проба: груписање лица и ствари на сцени 

 Распоредна проба: вежбе покрета и гестова 

 Распоредна проба: сценске радње 

 Распоредна проба: вежбе ритма и темпа  

 Распоредна проба: вежбе акцента и паузе 

 Распоредне пробе осталих планираних јавних наступа изван школe XII 

 Одржано 18 часова у 5. разреду и 18. часова у 7. разреду – укупно 36 часова у првом 

полугодишту. 

 Читајуће пробе и распоредне XII I I месец за прославу Савиндана 

 

6. Јавни наступи и генералне пробе: 

 

1. Светски дан заштите животиња – 4.октобар – планирали, нисмо наступали 

2. Митровдан 9. 11. 2018. године – планирали, припремили програм, нисмо наступали, нису нас 

позвали. 

 
3. Свечана академија Основне школе „Миле Дубљевић“ поводом стогодишњице Великог рата 

под називом „Ко сме, тај може, ко не зна за страх, тај иде напред!“ одржана је у петак, 14. 

Децембра, са почетком у 17.00 часова у сали Културног центра „Хаџи Рувим“ у Лајковцу. 

Драмска секција дала свој допринос. (фотографије, писани сценарији, снимци...) 

 

4. У четвртак, 27. децембра од 17.00 учествовали са два игроказа: Новогодишња љубвна 

заврзлама и Фризерски салон у новогодишњој ноћи у новогодишњој емисији коју је снимала 

ТВ Пруга.  

 

5. У четвртак, 27. Децембра, од 17.30 у сали Културног центра “Хаџи Рувим” одржана је 

приредба „Новогодишња чаролија”. Ова приредба се организује у сарадњи са Основном 

школом „Миле Дубљевић” из Лајковца. Чланови драмске секције „Весела дружина“ 

наступили су са Љубавном новогодишњом падежном заврзламом и Фризерским салоном у 

новогодишњој ноћи. (показатељи: фотографије, вест на сајту Лајковац на длану, објава на 

сајту школе) 

 

6. Један пакетић, много љубави, свечани програм поводом доделе новогодишњих пакетића 29. 

12. 2019. у школи (показатељи: фотографије, објава на сајту школе, фејсбук страници секције, 

фејсбук страници Подмлатка Црвеног крста ОШ „Миле Дубљевић“, ТВ Пруга) 

 

7. Драмска секција „Весела дружина“ учествовала на новогодишњој манифестацији „Улица 

отвореног срца” 29. децембра. Својим учешћем на трећој по реду манифестацији „Улица 

отвореног срца”, која се одржава последњег викенда пред Нову годину на платоу Градске 

куће. Ова манифестација је у Лајковцу већ прерасла у традицију, деца се радују и веома радо 

учествују, па су спремили богат програм, а наша драмска секција „Весела дружина“ је својим 

занимљивим драмским приказима о Новој години употпунили овај колажни програм 

(показатељи: фотографије, вест на сајту Лајковац на длану, објава на сајту школе) 

8. Културни центар „Хаџи Рувим“ у сарадњи са месном заједницом Врачевић, Средњом школом 

„17. септембар“ и Основном школом „Миле Дубљевић“ Лајковац организовао је свечану 

академију посвећену 180 година од рођења Живојина Жујовића у петак 11. јануара од 18 

часова у сали Градске куће у Лајковцу. Наши ученици, чланови драмске секције „Весела 

дружина“, дали су свој допринос песмом, казивањем песама о суштини постојања, о Вуку, о 

школама у 19. веку... 
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9. Прослава Савиндана 27. јануар 2019. године (показатељи: фотографије, снимци,  

записник) 

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

Драмска секција реализовала већину планираних јавних наступа. Велика заинтересованост за 

рад. Редовно долажење на часове и учешће у реализацији сваког планираног заједничког пројекта. 

(евиденције у Дневнику активности, реквизити, писани сценарији).  

Добар показатељ је и наш дневник рада и наша фејсбук страница (ученици сами пишу и 

сређују албум са фотографијама, предлажу садржаје за школски сајт). На нашем фејсбук профилу 

и у белешкама могу се пратити све наше активности, фотографије, снимци, текстови. На 

школском сајту се могу пратити активности „Веселе дружине“, драмске секције наше школе. 

 

 

Оцена успешности од стране тима или особе задужене за евалуацију: 

План рада секције добар, организација и планирање извођења јавних наступа добра. Ученици 

упознати  са културом драмског стваралаштва и  са основама драмског истраживања. Ученици имају  

развијене стваралачке способности, развијену машту и креативан начина мишљења. Висок степен 

интересовања за истраживање. 

Међу члановима развијена одлична сарадничка атмосфера приликом избора улога и поделе 

задатака. Разноврстан и садржајан програм. Драмска екција има 40 чланова: 22 ученика 5. разреда и 

18. ученика 7. разреда. Стечене навике за колективни  рад и позитивну стваралачку атмосферу.  

Развијена свест о учешћу у манифестацијама хуманитарног карактера.  

Рад секције траспарентан. Показатељи рада јасни и видни.  

 

 

 

11.7.9.  Извештај о раду литерарне секције 

 

Одговорно лице: Лидија Марић Јовановић 

 

Литерарна секција „Разиграно перо” 
 

 

                   Литерарна секција ,,Разиграно перо” ОШ ,,Миле Дубљевић” је ове школске 2018/2019. 

године оформљена на основу интересовања и личног опредељења ученика. Секција је редовно 

организована за ученике VΙ3 и VΙ4 који воле да читају и пишу, спремни су да уче и раде (не само за 

оцену из редовног школског градива), желе да развију и унапреде свој литерарни израз.                                                                               

                   Литерарна секција организована је током читавог првог полугодишта два пута месечно у 

различитим терминима, који су договарани са ученицима, а у зависности од њихових обавеза, 

најчешће четвртком и петком после часова редовне наставе.  

                    У току првог полугодишта школске 2018/2019. године одржано је 15 часова литерарне 

секције. 

 

                   Све планиране активности су реализоване, а постављени циљеви и задаци испуњени.   

 

                     Циљеви секције су пре свега развојни и oбухватају:                                              

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

медијум писаних задатака 
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 Развијање способности логичког закључивања и слободног изражавања мисли и идеја 

 Развијање и неговање књижевног укуса 

 Развијање активног односа према књизи и писаној речи 

 Развијање афинитета према естетским и етичким вредностима књижевности 

 Развијање и подстицање литерарног сензибилитета и стваралачких способности ученика 

 Развијање и неговање доброг стила... 

 

        Задаци које смо поставили углавном се односе на представљање продуката ученичког 

рада: 

 Учествовање на литерарним конкурсима 

 Организовање радионица и изложби радова у школи 

 Представљање литерарних радова чланова секције у школи и ван школе 

 Представљање рада секције ван школе. 

 

                  РАДИОНИЦА 1. Ове године чланови Литерарне секције „Разиграно перо” учествовали су 

на Сајму науке, који се традиционално у нашој школи организује у новембру, представљајући путем 

изложбе у холу школе своја истраживања и своје радове настале у радионицама под називом „Први 

светски рат у књижевности”. Прва радионица имала је за циљ упознавање ученика са поетским и 

прозним делима српских књижевника чија је тематика везана за Први светски рат. Након кратког 

уводног предавања наставнице, ученици су подељени у четири групе добили истраживачке задатке 

на којима ће радити. Циљ друге радионице била је израда и избор материјала, као и реализација 

изложбе ученичких радова. Изложба се састоји из неколико складно укомпонованих тематских 

целина: „Први светски рат у српској поезији” са посебним освртом на биографије и песме Милутина 

Бојића и Владислава Петковића Диса, „Први светски рат у српској прози” са посебним освртом на 

дело Бранислава Нушића „Деветстопетнаеста” и кратке описе 10 најзначајнијих романа са тематиком 

Првог светског рата који су објављени у српској књижевности од 1920. године до данас. Изложба је 

постављена 13. децембра 2018. 
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                 Седам  чланова Литерарне секције ,,Разиграно перо” учествовало је на Школском 

светосавском литерарном конкурсу „Пред иконом Светог Саве”, на коме су показали свој литерарни 

таленат у писању на задату непознату тему, а на коме су награђени Младен Ђуричић VΙ4 и Тијана 

Видаковић VΙ1. 

Чланови Литерарне секције ,,Разиграно перо” узели су активно учешће и у акцији Црвеног крста 

Лајковац „Један пакетић, много љубави” тако што су сакупили књиге, играчке и слаткише за 

пакетиће који су ученицима слабијег материјалног стања наше школе подељени 31. 1. 2018. године 

на свечаности поводом Нове године и Божића.   

 

                 Значајан допринос чланови секције дали су при организацији и реализацији Новогодишњег 

вашара прављењем плаката и производа чијом смо продајом, на традиционалном Новогодишњем 

вашару у школи, прикупили средства за куповину беле табле за кабинет српског језика. 
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РАДИОНИЦА 2. Поред учешћа на литерарном такмичењу, млади литерарци су дали свој допринос 

прослављању школске славе учешћем у радионици „Свети Сава у поезији” чији је крајњи циљ био 

организација и реализација изложбе у главном школском холу. Изложба је тематски била подељена 

на три дела: „Свети Сава у српској уметничкој поезији”, „Свети Сава у поезији чланова Литерарне 

секције „Разиграно перо” и „Свети Сава као књижевни јунак”. 

 

 
 

 
 

 

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ 

 

Име и презиме ученика Наслов објављеног рада/текста Објавио 

Савиндан – 

најсвечанији дан у 

школи 

 

Извештај о радионици и изложби  

Интернет часопис „Табла”       

www.tablа.org.rs 

 

Младен Ђуричић 

 

Песма „Пред иконом Светог 

Саве” 

Изложба „Први светски 

рат у књижевности” 

 

Извештај о радионицама и 

изложби 

Интернет часопис „Табла”       

www.tablа.org.rs 

 

Сајт ОШ „Миле Дубљевић” 

www.oslajkovac.edu.rs 

Младен Ђуричић Песма „Песма Светосављу” Интернет часопис „Табла”       

www.tablа.org.rs 

http://www.tablа.org.rs/
http://www.tablа.org.rs/
http://www.tablа.org.rs/
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Тијана Видаковић 

 

Песма „Пред иконом Светог 

Саве” 

 

Невена Петровић 

 

Песма „Светом Сави” 

Славица Стефановић 

 

Песма „Писмо Светом Сави” 

Милица Марковић 

 

Песма „Свети Сава” 

Нина Јуришић 

 

Песма „Песма Светосављу” 

Нина Јуришић 

 

Песма „Песма Светом Сави” 

 

 

 

НАГРАДЕ 

 

                      Ове године Литерарна секција „Разиграно перо” остварила је изузетан успех на 

Републичком такмичењу литерарних секција и дружина основних и средњих школа Србије који 

организују Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Друштво за српски језик и 

књижевност Србије и Задужбина Десанке Максимовић. Наша секција проглашена је за најбољу 

основношколску литерарну секцију у Србији за рад, постигнуте резултате и стручно вођење 

литерарне секције у претходној 2017/2018. школској години. 

 

 
 

Добитник награде такмичење награда 

Младен Ђуричић Школски светосавски 

литерарни конкурс 
награђен 

Тијана Видаковић Школски светосавски 

литерарни конкурс 
награђена 

Литерарна секција 

„Разиграно перо” 

Републичко такмичење 

литерарних секција 

основних и средњих школа 

1. место  

Лидија Марић Јовановић, 

руководилац Литерарне 

секције „Разиграно перо” 

Републичко такмичење 

литерарних секција 

основних и средњих школа 

Награда „Проф. др 

Слободан Ж. Марковић”  

1. место 
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11. 8. Извештаји о реализацији посебних планова васпитног рада 

 

11. 8. 1. Извештај о раду Ученичког парламента 

 

Одговорно лице: Ана Пајић, наставник енглеског језика, задужена за рад са Ученичким 

парламентом 

Остали чланови тима: чланови парламента (председници одељењских заједница одељења 7. и 8. 

разреда и по још један представник ових одељења са представником националних мањина) 

Циљеви рада : Активно укључивање ученика седмог и осмог разреда и ученика представника 

националних мањина у рад школских органа, органа управљања и развој демократског мишљења и 

иницирање реализације ученичких интересовања. 

 

Ученички парламент је у првом полугодишту одржао две седнице. На првој седници одржаној 

5.10.208. године верификовани су мандати за 24 члана парламента из централне школе и ИО 

Боговађа и Бајевац. За председника УП изабрана је Анђела Петровић 8/3,  за потпредседника Јована 

Јовановић 8/4, записничара Ана Миливојевић 7/4. Такође су изабрани и представници УП у раду 

Наставничког већа, Школског одбора , Тима за развојно планирање, Тима за самовредновање и Тима 

за заштиту ученика од злостављања, занемаривања и насиља. Чланови су се упознали са 

Пословником о раду УП и Годишњим планом школе. 

Чланови су предложили да трајање екскурзије ученика седмог и осмог разреда буде 2 односно 3 дана. 

Овај предлог је усвојен. 

На другој седници УП одржаној 30.11.2018. године чланови парламента су говорили о успеху и 

дисциплини на крају првог класификационог периода и упознали су се са врстама и нивоима насиља. 

Чланови УП присуствовали су предавањима о безбедности деце на интернету у КЦ „Хаџи Рувим“, о 

болестима зависности у организацији Завода за јавно здравље Ваљево и предавању о сиди у 

организацији Дома здравља Лајковац. 

Чланови су се такође придружили у раду Црвеног крста и помагали у хуманитарним акцијама као 

што је прикупљање слаткиша за пакетиће намењене социјално угроженим ученицима и учествовали 

су у хуманитарном Новогодишњем базару и Улици отвореног срца, која је организована 29.12.2018. 

године испред зграде Општине Лајковац. 

 

 

 

11. 8. 2. Реализација плана културних и јавних активности школе 

Додела награда најбољим секцијама и 

наставницима на Зимском семинару 

за професоре српског језика 1. 2. 2019. 

на Филолошком факултету у Београду 
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Одговорно лице: Данијела Негић, помоћник директора 

Циљеви рада: Кроз културну и јавну делатност потребно је да ОШ „Миле Дубљевић афирмише 

своју делатност, постане културни центар у средини у којој се налази и омогући ученицима 

упознавање јавних, културних и привредних центара града. Школа треба да васпитно-образовне 

резултате учини доступним свим сегментима локалне самоуправе и обезбеди активно учешће 

родитеља у животу школе.  

 

Извештај о реализацији културних и јавних активности школе садржан је у оквиру Извештаја Тима 

за културну и јавну делатност, као и у Извештају Тима за медијску презентацију и уређење сајта и у 

Извештајима о раду стручних већа. 
 

 

11. 8. 3. Реализација плана социјалне заштите ученика 

 

Социјална заштита ученика обављена је у сарадњиса Центром за социјални рад путем пријава о 

евентуалном занемаривању или злостављању ученика, консултација, разговора, сугестија.  

Посебно је обраћана пажња на критичне социјалне групе: 

 Деца без родитељског старања 

 Деца из Центра за азил 

 Деца која су жртве злостављања и грубог занемаривања 

 Деца и млади из породица са поремећеним односима 

 Деца и млади са поремећајима у понашању 

 Деца и млади са посебним потребама 

Школа је предузимала различите мере кроз: 

- Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања 

- Сарадња са центром за азил, КИРС, УНХЦР 

- ИОП, упућивање на Интерресорну комисију 

- Сарадња са Центром за социјални рад 

- Сарадња са полицијом, преко школског полицајца 

- Сарадња са Домом здравља (Ромски медијатор) 

- Саветодавни и други облици рада стручне службе школе са децом и родитељима, односно 

старатељима 

- Хуманитарне акције 

- Структурирање слободног времена ученика кроз спортско-рекреативна такмичења и секције 

- Радионице са циљем превенције неприлагођених и нежељених облика понашања 

- Обезбеђивање физичких услова за несметано похађање школе деце са физичком ометеношћу 

(посебни прилази, санитарни чвор и сл.) 

 

 

11. 8. 4. Реализација плана сарадње са породицом 

План је реализован кроз следеће активности: 

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  

Ова сарадња одвијала се путем индивидуалних разговора, „Дана отворених врата“ током првог 

полугодишта, по потреби групних разговора са родитељима и путем родитељских састанака.  

Родитељски састанци одржани суу септембру, новембру и фебруару месецу.  
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Систематско образовање родитеља за васпитни рад реализовало се путем предавања, разговора са 

родитељима. Овај вид рада са родитељима обухватио је педагошко и психолошко образовање 

родитеља на следеће теме: 

1. Полазак у школу – сарадња породице и школе 

2. Игре – вежбе фине моторике 

3. Свака оцена је за ђака 

4. Пажња и учење 

5. План учења 

6. Развој самопоштовања код детета 

7. Бумеранг родитељског понашања 

8. Безбедност ученика у школи 

9. Конфликти и како их решити.  

10. Шта морамо да знамо при избору средње школе.  

11. Наркоманија – болест савременог доба.  

12. „Ми и они други“ – радионице посвећене укључивању деце миграната тражилаца азила 

У оквиру педагошког и психолошког образовања било је речи о психофизичким особинама 

појединих узраста, проблемима учења и рада и социјализације детета у односу родитељ–наставник–

ученик, хуманизацији односа међу половима, о утицају и коришћењу средстава информисања. У 

оквиру здравствено-васпитног рада било је речи о здравственој заштити и превентиви, најчешћим 

обољењима код деце, психофизичким променама код деце у пубертету, менталној хигијени, 

хигијенским навикама и друго. Ови садржаји педагошко психолошког и здравственог образовања 

формулисани су у теме. Предвиђа се да се на наредним родитељским састанцима неће дискустовати 

само о успеху ученика, већ ће се организовати разговори о појединим проблемима у развоју и 

понашању деце за које су подједнако заинтересовани породица и школа, а која доминирају у 

одељењу и траже решења. Реализатор овог програма је одељењски старешина у свом одељењу, а 

осим њега разговор са родитељима о појединим темама водиће директор школе, помоћник 

директора, педагог и психолог.  

 

Учешће родитеља у реализацији задатака школе остваривало сепреко Савета родитеља школе, 

одељења, затим ангажовањем у раду секција, спортског душтва, и у реализацији Програма 

професионалне оријентације ученика, кроз учешће у пројектима , школским тимовима.  

 

 

 

11. 8. 5. Реализација плана сарадње са локалном заједницом 

 

Локална заједница треба да буде активан партнер образовно-васпитним установама. Сарадња 

подразумева размену информација, изградњу поверења, утврђивање заједничких потреба и циљева, 

али и планирање заједничких активности.  

 

Циљеви: Унапређењесарадње школе са васпитно-образовним, културним, спортским и другим 

институцијама и установама у локалној заједници.  

Школа je успешно сарађивала са васпитно-образовним, културним, спортским и другим 

институцијама и установама у свом окружењу. Школа покреће и прикључује се еколошким, 

хуманитарним, културним и другим акцијама у локалној заједници. Органи локалне заједнице 

упознати су са потребама школе и пружају помоћ и подршку за задовољење тих потреба.  

Сарадња са Културним центром „Хаџи Руви“ Лајковац огледа се у заједничкој организацији 

културних манифестација попут такмичења рецитатора, позоришних представа, активности током 

Дечје недеље, организацији одлазака у позориште за раднике школе и активностима у секцијама, 

дечјем хору, фолклору. Школа сарађује са основном школом у Јабучју, средњом школом у Лајковцу, 

вртићем у Лајковцу, Канцеларијом за младе, Саветом за борбу против наркоманије Општине 
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Лајковац, полицијском станицом у Лајковцу, Домом здравља Лајквац, комуналним предузећем у 

Лајковцу, невладиним организацијама у граду, Црвеним крстом, приватним предузећима, 

Планинарским друштвом „Ћир“ у Лајковцу, Градском библиотеком, Одељењем за друштвену бригу 

о деци у Општини Лајковац.  

Сарадња са ОШ „Димитрије Туцовић“ Јабучје остварена је кроз учешће ученика ове школе на 

Свечаној академији поводом стогодишњице Великог рата „Ко сме тај може, ко не зна за страх, тај 

иде напред“, 14. децембра 2018. године у организацији наше школе.  

Овим пројектом радећи са нашим ученицима  виших и нижих разреда из Боговађе, Бајевца, Лајковца, 

а и другарима из Јабучја који су били у хору и фолклору, научили смо наш подмладак да цени славну 

прошлост наших предака.  

У сарадњи са Домом здравља Лајковац реализоване су следеће активности: 

СЕПТЕМБАР 

24. септембар........ Светски дан срца (дан посвећен очувању здравља срца обележен кроз 

здравствено-васпитни рад сестара поливалентне патронажне службе Дома здравља Лајковац 

ОКТОБАР 

Национални месец правилне исхране 

16. октобар......... Светски дан хране (дан посвећен заштити човекове средине обележен кроз 

креативне активности ученика) 

НОВЕМБАР 

14. новембар........ Свестки дан борбе против шећерне болести 

20. новембар........ Међународни дан детета (дан обележен кроз креативне активности ученика) 

ДЕЦЕМБАР 

1. децембар........  Светски дан борбе против XИВ/АИДС-а (за ученике 7. и  8. разреда) 

ЈАНУАР 

31. јануар........  Национални дан без дуванског дима (за ученике 7. и 8.разреда) 

 

У складу са Календаром јавног здравља, поливалентна патронажна служба Дома здравља Лајковац 

сарађивала је са ОШ „Миле Дубљевић“ у школској 2018/2019. години по наведеном плану 

активности. 

 

 

 

11. 9. Извештаји о реализацији планова развоја и унапређења квалитета рада школе и 

запослених 

 

11.9.1. Извештај о стручном усавршавању у установи и угледни часова 

Стручно усавршавање је реализовано у складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и 

стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр. 85/2013 и 86/2015) 

у школској 2018/2019. години у ОШ „Миле Дубљевић“ Лајковац учешћем наставника на семинарима 

и саветовањима које је организовало Министарство просвете науке и технолошког развоја. Стручно 

усавршавање се одвијало: 

1) на нивоу школе: праћењем предавања и едукативних садржаја предвиђених радом Наставничког 

већа и стручних актива (размена искустава после одржаних угледних часова, извештаји са семинара 

и конгреса), кроз рад ментора, педагога, психолога и директора са приправницима 

2) ван школе: учешће на семинарима, конгресима, саборима, јануарским данима просветних радника 

у складу са потребама за свако стручно веће – у организацији школе. 
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На основу података добијених самовредновањем рада школе планира се организација семинара из 

следећих кључних области: 

Редни 

број 
Назив области 

1.  Настава и учење  

2.  Подршка ученицима 

 

У школи се континуирано прати стручно усавршавање запослених. Води се евиденција о свим 

одржаним семинарима у школи, као и о семинарима који су наставници похађали ван школе. 

Досадашње стручно усавршавање је табеларно приказано за сваког запосленог и садржи назив 

семинара, време и место одржавања, сате усавршавања, водитеље, као и одреднице да ли је семинар 

обавезни или изборни. На основу овог прегледа имамо увид за даље планирање стручног 

усавршавања.  

У протеклом периоду запослени су похађали семинаре за чије је остваривање стигла понуда из 

Министарства просвете и технолошког развоја, као и семинаре из ускостручних области.  

Одржана су два семинара: 

 

Извештај са семинара „Превенција дискриманције и насиља у образовном 

систему – од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља“ 

 

Подаци о семинару 
Каталошки број:  65 

 

Назив семинара: 

 

 

 

 

 

„Превенција дискриманције и насиља у образовном систему – од 

предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља“ 
 

 

Компетенције: К3 

Приоритети: 

 

 

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање 

програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и 

занемаривања 

Институција: Ужички центар за права детета, Гаврила Поповића 19, Ужице 

Аутори 

 

Јелена Жунић-Цицварић, магистар методичко-дидактичкчих наука, 

Ужички центар за права детета; Радован Цицварић, мастер права 

детета, Ужички центар за права детета 

Реализатори Јелена Жунић-Цицварић , Александра Мутавџић 

Општи циљеви 

Освешћивање и оснаживање запослених да превентивно делују, да 

препознају и адекватно реагују у ситуацијама кршења права на 

заштиту од насиља и дискриминације. 
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Специфични циљеви 

 

 

• Упознавање са појмом предрасуда и стереотипа, освешћивање 

механизама настајања, упознавање са начинима превазилажења. • 

Продубљивање знања о дискриминацији (упознавање са појмом, 

опасностима, њено препознавање, примери дискриминације у 

Образовно-васпитном систему; упознавање са механизмима 

превенције, реаговања и нивоима одговорности). • Упознавање са 

појмом, врстама насиља (разликовање облика насилног понашања 

према врсти и интензитету; препознавање актера који се укључују у 

решавање случајева насиља, зависно од интензитета; освешћивање 

начина превенције насиља у школи). • Значај мултисекторске 

сарадње у превенцији и заштити деце од насиља, злостављања и 

занемаривања. • Оспособљавање за образовање ученика о 

механизмима заштите од насиља и дискриминације 

 

Теме програма Дискриминација и насиље 

Циљна група 

наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна 

школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник 

општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник 

стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за 

образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за 

образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета у 

средњој уметничкој школи (музичке 

балетске 

ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој 

уметничкој школи (музичке 

балетске 

ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у 

предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у 

дому ученика, стручни сарадник у предшколској установи, стручни 

сарадник у школи, сарадник (педагошки 

андрагошки асистент и помоћни наставник), директор 

Број учесника 30 

Трајање један дан (8 бодова) 

 

 

Семинар је одржан 22.12.2018. године у просторијама ОШ „Миле Дубљевић“ у Лајковацу у трајању 

од 9.00 до 16.45, са паузама за кафу и ручак. 

Семинар је организовала и платила школа, а реализатори су били Јелена Жунић Цицварић и 

Александра Мутавџић. 

Присутно је било 30 колега, подељених у 5 група. У току одржавања семинара реализатори су 

на смену излагали и на смену задавали различите задатке за извођење групама. 

На почетку семинара је урађена је радионица „Стереотипи и предрасуде у функцији 

дискриминације“, где је главни акценат био на способности препознавања стереотипа и предрасуда у 

животу. 
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Након паузе за кафу вратили смо се на тему кроз радионицу „Различитост као потенцијална 

сметња“, где смо се на занимљив начин бавили темом колико животне околности утичу на 

могућности напредовања на личном и професионалном плану. 

После паузе за ручак прешли смо на тему „Дискриминација у образовно-васпитном систему, 

механизми, превенције и заштите“, где смо на сликовит начин приказали како се осећа онај који не 

припада групи, а како се група односи према онима који се разликују. 

Четврта радионица је била посвећена Правилнику о поступању установе у случају сумње или 

утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности, где смо 

се учили да препознамо насиље проистекло из дискриминације и како треба поступати у случају 

сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства 

личности. 

Све радионице кроз које смо прошли на овом семинару могуће је применити на часовима 

одељењске заједнице, као и у свим осталим конкретним ситуацијама у животу и раду школе које се 

тичу поменуте теме. 

 

Извештај са семинара „Наставник – кључни фактор успешне наставе“ 

 

Подаци о семинару 

Каталошки број:  506 

 

Назив семинара: 

 

 

 

 

„ Наставник – кључни фактор успешне наставе“ 
 

 

Компетенције: К2 

Приоритети: 

 

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и 

реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа 

методичких знања релевантних за циљеве и исходе 

предмета/области) 

 

Институција: 
Основна школа са домом ученика Добринка Богдановић, Село 

Стрелац, Бабушница 

Аутори 

Игор Ракић, Дипломирани географ, ОШ са домом ученика„Добринка 

Богдановић„-Стрелац; Милан Станковић, Професор разредне 

наставе, ОШ са домом ученика „Добринка Богдановић"- Стрелац 

Реализатори Игор Ракић, Милан Станковић 

Општи циљеви 

Оснаживање капацитета наставника у осмишљавању, креирању и 

примени нових занимљивих начина и техника рада у циљу 

побољшања васпитно-образовног процеса. 

Специфични циљеви 

Подстицај мотивације наставника као кључном фактору успешног 

образовања и васпитања ученика - Оспособљавање наставника да 

креирају неке нове занимљиве, подстицајне и функционалне технике 

рада у настави - Упознавање са различитим садржајима и примерима 

добре праксе 
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Теме програма 

Упознавање и уводно излагање Зашто је наставник кључни фактор 

успешне наставе Примена занимљивих, очигледних и 

функционалних садржаја у настави- 1.део Примена занимљивих, 

очигледних и функционалних садржаја у настави- 2.део Рад са 

надареним ученицима и њихова мотивацијаЗакључак, домаћи 

задатак, евалуација и затварање обуке 

 

Циљна група 

 

наставник разредне наставе 

наставник предметне наставе – основна школа 

Наставник предметне наставе - гимназија 

наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа 

Наставник стручних предмета - средња стручна школа 

наставник изборних и факултативних предмета 

Васпитач у дому ученика 

стручни сарадник у школи 

сарадник (педагошки 

андрагошки асистент и помоћни наставник) 

Број учесника 30 

Трајање један дан (8 бодова) 

 

Програм стручног усавршавања одржан је у недељу 23.12.2018. године у централној школи у 

Лајковцу, према унапред договореној сатници. Реализатори и аутори програма били су Игор Ракић, 

дипломирани географ, и Милан Станковић, професор разредне наставе. Семинару је присуствовало 

30 учесника. Поменути програм стручног усавршавања има компетенцију К2, приоритет 3 и носи 8 

бодова стручног усавршавања. Општи циљ семинара био је оснаживање капацитета наставника у 

осмишљавању, креирању и примени нових занимљивих начина и техника рада у циљу побољшања 

васпитно-образовног процеса, док су специфични циљеви били подстицај мотивације наставника као 

кључног фактора успешног образовања и васпитања ученика, оспособљавање наставника да креирају 

неке нове занимљиве, подстицајне и функционалне технике рада у настави, упознавање са 

различитим садржајима и примерима добре праксе. 

 

Теме семинара су биле следеће: 

1- Уводни део: Упознацвање основне одлике обуке, циљеви, технике рада и проблеми у настави. 

2- Зашто је наставник кључни фактор успешне наставе 

3- Примена занимљивих, очигледних и функционалних садржаја у настави – 1. део 

4- Радионица бр. 1 – Игра Лавиринт и Мачка у џаку 

5- Примена занимљивих, очигледних и функционалних садржаја у настави – 2. део 

6- Радионица бр. 2 – SWOT Анализа 

7- Радионица бр. 3 – Рад на сценарију за проблемску наставу, израда ребуса и састављање једне 

загонетке у стиху 

8- Рад са надареним ученицима и њихова мотивација 

9- Закључак, домаћи задатаки, евалуација и затварање обуке 

Радионице су извођене по групама уз сталну консултацију са реализаторима семинара. Сви учесници 

семинара били су активни у раду и дискусији. 
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Извештај са семинара „Наставак подршке за повећање и унапређење капацитета 

за управљање мигрантском кризом у Републици Србији – МАДАД 2“ 

 
У оквиру пројекта Европске уније „Наставак подршке за повећање и унапређење капацитета за 

управљање мигрантском кризом у Републици Србији – МАДАД 2“ одржана су два нивоа семинара за 

наставнике ОШ „Миле Дубљевић“ Лајковац. Подршку пројекту је дало Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја Републике Србије и преко Центра за интерактивне педагогије подржало 

реализацију семинара у Лајковцу за предшколску установу, основну и средњу школу. 

 Циљ семинара је сензибилизација васпитног и наставног особља за рад са децом која су у образовно-

васпитном систему Србије.  

Семинар је организован на два нивоа, основни и напредни. Основни ниво је намењен за оне 

васпитаче и наставнике који се ове године укључују у рад са децом тражиоцима азила и који нису 

имали претходне обуке, а напредни ниво се надовезује на основни и намењен је оном наставном 

особљу које је имало обуке у претходном периоду на тему образовања и васпитања деце миграната, 

тражилалаца азила. 

 Семинар је реализован у Средњој техничкој школи Лајковац од 6. до 9. децембра. Прва два дана је 

програм семинара обухватао основни ниво, четвртак и петак, а у суботу и недељу је реализован 

програм напредног нивоа семинара у оквиру пројекта МАДАД 2. Из наше школе на оба нивоа 

семинара је учествовало по осам наставника, односно стручних сарадника, помоћник директора и 

директор школе. У оквиру основног нивоа семинара, 6. и 7. децембра, учесници семинара су прошли 

кроз следеће теме и непосредним радом по групама заједно са водитељима добили извесна нова или 

непосреднија сазнања која имају циљ квалитетнији рад са ученицима тражиоцима азила: 

Међународни и домаћи законодавни оквир, Упис у образовно-васпитне установе, Подршке на нивоу 

школе и ученика, Праћење и оцењивање у функцији напредовања и Педагошка документација у 

првом дану. Другог дана семинара основног нивоа обрађене су следеће теме: Ресурси у установи и 

заједници, Адаптација на нову средину и превазилажење стреса, Индивидуализовани приступ у 

планирању образовне подршке и Ваннаставне активности. Програм семинара на напредном нивоу је 

одржан 8. и 9. децембра такође у Средњој техничкој школи у Лајковцу, са  водитељским  паром који 

је  био исти као и на основном нивоу  и обрађене су следеће теме: Образовни системи земаља 

порекла, Подучавање деце која не разумеју језик окружења и образовања, Вршњачко учење и у 

прављање одељењем, Сарадња са родитељима, Сарадња са институцијама, организацијама и 

удружењима и континуитет стручног усавршавања путем интернета. 

Организација семинара домаћина средње школе у Лајковцу, као и непосредног реализатора Центра 

за интерактивне педагогије Београд, била је одлична. Учесници су били мотивисани за рад и очекује 

се да ове обуке олакшају непосредан рад у установама са децом, ученицима тражиоцима азила. 

 

Извештај са семинара „Безбедност деце у саобраћају“ 

 
Акредитовани семинар „Безбедност деце у саобраћају“, компетенције К1, а приоритет П1 реализован 

је у Основној школи „Миле Дубљевић“ у Лајковцу 11. децембра 2018. године и 29. јануара 2019. 

године. Реализатор семинара је био Милан Илић, саветник директора Агенције за безбедност 

саобраћаја у Београду. 

Овај семинар је обухватио једну врло важну тему безбедности деце у саобраћају, кроз коју смо први 

дан упознати са проблемима страдања деце у саобраћају, документима и прописима којима се штите 

деца, грешкама и околностима која доводе до страдања деце у саобраћају. 

Уз пуно видео приказа могли смо видети како се у стварном животу деца и одрасли у пратњи деце 

понашају у саобраћају. Акценат је стављен на оно што је за нас који радимо са децом посебно битно – 

безбедност деце у саобраћају приликом доласка у школу и одласка из школе, као и њихова едукација 

о понашању у саобраћају. Посебну пажњу обратили смо на децу путнике којих у нашој школи има у 

већем броју, али и на децу која су пешаци. 

Први дан семинара протекао је веома динамично и самим тим био је врло занимљив. За други дан 

семинара добили смо „домаћи задатак“ који је требало да урадимо у мањим групама, односно 

прослеђени су нам материјали помоћу којих је требало да осмислимо наставну јединицу или наставни 
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дан којим бисмо на занимљив и пријемчив начин едуковали своје ученике правилном понашању у 

саобраћају. 

Други дан семинара је протекао у презентовању и анализи онога што смо припремили у својим 

групама. Формирано је 13 група. Било је разноврсних наставних јединица, тематских дана на исту 

тему, а са циљем да се унапреди знање о безбедности деце у саобраћају. Материјал који смо сами 

направили за други дан семинара су готове припреме за конкретне наставне јединице, које и те како 

можемо применити у својим одељењима. 

 

 

 

Извештај са семинара 

„Обука за планирање, спровођење и праћење мера за спречавање осипања“ 
 

Обреновац, 3 – 4. 11. 2018.  

ОШ „Јован Јовановић Змај“  

 

Учесници семинара:                                                  

1. Живота Ђорђевић                                             

2. Гордана Пејчић                                                 

3. Тања Милошевић 

4. Милица Бојичић 

Водитељи семинара: 

1. Весна Шапоњић 

2. Љиљана Симић 

 

Семинар се одвијао у две фазе. 

- Прва фаза – 3. и 4. новембра у Обреновцу 

- Друга фаза – израда Акционог плана за превенцију осипања ученика који ће бити део ШРП-а 

Представљен је појам осипања ученика из образовања и фактори који утичу на осипање ученика, 

као и модел за спречавање осипања. 

Полазници семинара обучени су за примену инструмената за рану идентификацију ученика под 

ризиком од осипања, као и предузимање индивидуализованих мера подршке. 

Другог дана семинара представљени су групни радови полазника семинара. Представљена је и 

појашњена SWOT анализа која подразумева анализу стања школе, тј. њене снаге и слабости, шансе и 

претње. Истакнута је важност вршњачке подршке, као и ресурса у спречавању осипања. Анализиране 

су активности са циљем подршке у спречавању осипања унутар саме школе, као и активности у 

сарадњи са широм локалном заједницом. Као још једна од значајних активности у служби спречавања 

осипања је нови модел допунске наставе (прилагођена индивидуализованим карактеристикама 

ученика, различита од редовне наставе). 

Осим допунске наставе значајну улогу имају и активности које укључују родитеље у спречавању 

осипања. Такође, неопходно је јачање капацитета запослених и мењање школске културе. 

Након представљања рада група, водитељи обуке су представили елементе Акционог плана за 

спречавање осипања на нивоу школе, а задатак полазника је да израде Акциони план за своју школу.  

 

Подносилац извештаја: 

Милица Бојичић 
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2. Реализација плана самовредновања 

Реализација плана самовредновања дата је у овиру извештаја Тима за самовредновање и Извештаја о 

обављеном самовредновању у предходној школској години.  

 

3. Реализација развојног плана 

Извештај о реализацији Развојног плана дат је у оквиру извештаја Aктива за развојно планирање и 

Извештаја о реализацији развојног плана.  

4. Реализација плана педагошко-инструктивног рада  

Извештај о реализацији плана педагошко инструктивног рада дат је у извештају ПП службе. 

 

 

 

13. ЗАКЉУЧАК 

 

У току школске 2018/19. Године реализовани су сви облици образовно-васпитног рада предвиђени 

Школским програмом, Школским развојним планом и Годишњим планом рада школе. Наша 

установа настоји да буде центар обазовно-васпитних, културних и спортских дешавања. Рад се 

заснива на стручном кадру, квалитетном и уравнотеженом образовању и васпитању и прилагођен је 

узрасним и личним образовним потребама сваког ученика. Школа је отворена за образовање ученика 

миграната – избеглица на територији Републике Србије. Наша установа сарађује са свим партнерима 

који улажу напоре у процесу интеграције деце изван своје домовине.  

У наредном периоду желимо да створимо добру атмосферу и међуљудске односе, мотивишемо 

ученике како би остварили што боље резултате у настави и ваннаставним активностима, развијамо 

професионалне компетенције и повећамо ниво опремљености школе наставним средствима.  

Праћењем и анализом рада у току школске године уочено је да нека питања из живота и рада школе 

у наредном периоду треба успешније остваривати, као што су: сарадња са родитељима, више 

иновација у настави и развијање квалитетних међуљудских односа.  

 

 

14. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ 

 

Извештај је усвојен на: 

 

Седници Школског одбора______________ 

 

__________________ 

Председник Школског одбора 
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