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На основу члана 57. став 1. тачка 2) Закона о основама система образовања и васпитања 
(Сл. Гласник РС бр. 72/09, 52/11, 55/13 68/15) и члана 76. став 2. тачка 21. Статута ОШ 
„Петар Лековић“  бр. 438/2 од  27.12.2013 одине, Школски одбор је на седници 
одржаној 14.9.2016. године, усвојио Извештај о остварености Годишњег плана рада 
школе за школску 2015/2016. Годину 
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ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 
Мишо Марковић 

_____________________ 

1. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА  

1.1. МАТИЧНА ШКОЛА 

Матична школа има две зграде „малу“ у којој се изводи настава за млађе разреде и 
„велику“ за старије разреде. Школски простор се функционално користи - кабинетска 
настава. 

На основу извештаја руководилаца Стручних већа и анализе реализованог 
наставног програма и успеха, предвиђени план и програм је реализован. Распоред 
контролних и писмених провера је био истакнут на видном месту и на сајту школе и 
углавном је поштован. 

Редовна настава се одвијала без већих проблема по утврђеном школском 
календару, осим два часа која нису реализована због штрајка упозорења који је 
организовао  Синдикат школе.  

Распоред часова је задовољавао педагошке норме. 

1.2. ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА     

У саставу матичне школе је једанаест издвојених одељења са наменским 
школским зградама и пратећим објектима, од којих су Честобродица и Годовик без 
ученика и ту се није изводила настава. 

1.3.ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ  

Школа је у целини опремљена са око 45,36% наставним средствима по важећим 
нормативима.  

Поред постојеће опреме и наставних  средстава скоро све школе имају школске 
библиотеке за ученике и нешто стручне литературе за потребе наставе. У матичној 
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школи постоји школска библиотека са богатим фондом књига, за ученике и за 
наставнике (стручна литература). 

1.4. УНАПРЕЂЕЊЕ МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА  РАДА 

Време Место Начин Носиоци

Током 
школске 
године

Кабинети, 
учионице и сала за 
физичко васпитање

3  пројектора  
2 ласерска  штампача 
2 микроскопа 
1 одскочна даска 
1 шведски сандук

Локална управа  

Септембар Мала школа 1 Пројектор 
 1 мањи пројектор

Локална управа 
Донација

Септембар Млићево Село Орман Локална управа

Септембар Специјално 
одељење

Итисон Локална управа

Октобар Канцеларија 
директора

1 Штампач Локална управа

Октобар Канцеларија 
помоћника 
директора

1 мултифункционални 
штампач, скенер и копир 
апарат

Локална управа

Октобар Кошаркашки терен Полиестерска табла Локална управа

Октобар Канцеларија 
секретара

Канцеларијска фотеља Локална управа

Децембар Канцеларија 
рачуноводства

1 кућиште Локална управа

Јануар, 
фебруар

Нова школска 
зграда

Нов намештај у 
наставничкој и 
канцеларијама управе школе

Локална управа

Јул Матична школа – 
стара и нова зграда

Реконструкција подова у 13 
учионица, помоћној 
просторији за физику и 
просторији за помоћне 
раднике

Локална управа

Август Матична школа  
специјално 
одељење

Замена пода, кречење, и 
набавка радног материјала

Локална управа и 
донације
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2. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА  
2.1.НАСТАВНИ КАДАР  

У предметној настави нестручно је била заступљена настава у издвојеним одељењима 
Јежевица и Душковци: математика и физика. 

2.2. ВАННАСТАВНИ КАДАР  

Поред кадрова непосредно ангажованих у настави у школи је радила и психолошко-
педагошка служба (педагог и психолог), школска библиотека (два нставника српског 
језика са делом радног времена у библиотеци, а делом у редовној настави), директор 
школе, помоћник директора, секретар школе, 3 административна радника, домари, 
ложачи и радници на одржавању хигијене. 

2. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ 
3.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА 

Август 
Матична школа Кречење плафона у 

наставничкој и 
канцеларијама управе школе

Локална управа

Август Зубна амбуланта, 
Висибаба, Узићи, 
Т. Поље, ушковци 
и Јежевица

Кречење учионица и холова Локална управа

Август Глумач Реконструисани темељи 
школе

Локална управа

Укупно Разредна настава Предметна настава

Средња Виша Висока Средња Виша Висока Нестручно

103 2 17 15 4 5 56 4

Укупно Директор Помоћник  
директора

Стручни  
сарадници

Секретар Администр. 
особље

Техничко  
особље

висока висока виша висока висока

37 1 1 1 2 1 3 28
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Специјално одељење: 10 ученика, распоређена у два одељења 
Продужени боравак – 3 групе 

Укупно одељења у млађим разредима.......................... 32 
Чистих одељења у млађим разредима........................... 17 
Комбинованих  одељења................................................. 12 

Неподељених школа (I-IV) .............................................     3  
Укупно одељења старијих разреда................................  32 

НАЗИВ ШКОЛЕ
Комби
н. 
разреда

Разред и број ученика/број одељења

I II III IV I-IV

МАТИЧНА ШКОЛА 107/
4

125/5 74/3 124/5 430/17

ГЛУМАЧ I и III  
 II,и IV

8 4 3 8 23/2

ЗАСЕЉЕ I и IV  
 II,и III

4 1 2 6 13/2

ЗДРАВЧИЋИ I и III, 
II и IV  6 8 1 5 20/2

ВИСИБАБА I и III, 
II и IV  2 4 3 3 12/2

УЗИЋИ Неподељ.  
школа

4 3 1 2 9/1

МИЛИЋЕВО СЕЛО Неподељ.  
школа

1 1 2 3 7/1

ЈЕЖЕВИЦА I и II 
III и IV

3 2 5 2 12/2

ДУШКОВЦИ II и III  
 I,и IV

2 3 5 3 13/2

ТОМЕТИНО ПОЉЕ Неподељ.  
школа

2 5 2 1 10/1

УКУПНО: 136 156 98 156 545/32

Старији разреди V VI VII VIII V-VIII

МАТИЧНА ШКОЛА 124/
5

131/6 138/5 128/6 521/22

ЈЕЖЕВИЦА 8/1 6/1 7/1 6/1 27/4

ДУШКОВЦИ 7/1 8/1 5/1 11/1 31/4

УКУПНО: 139/
7

145/8 150/7 145/8 579/31

УКУПНО УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА У ШКОЛИ ОД  I-VIII РАЗРЕДА   1123/62
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Укупно одељења  V разреда............................................     7 
Укупно одељења VI разреда ..........................................     8 
Укупно одељења VII разреда..........................................     7 
Укупно одељења VIII разреда .......................................     8 
Специјално одељење……………………………………    2 

 Продужени боравак..........................................................   3 

Укупно одељења од I до VIII разреда.......................... 66+3 

3.  ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ У ОРГАНИЗАЦИЈИ 
ШКОЛЕ 

4.  ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 

Издвојено одељење Број група Број деце

Душковци 1 2

Милићево Село 1 1

Висибаба 1 0

Узићи 1 1

Јежевица 1 2

Засеље 1 2

УКУПНО: 6 8

Припремни предшколски програм у организацији Вртића

Здравчићи 1 5

Глумач 1 5

Тометино Поље 1 5

УКУПНО: 3 15

Разред Бр. ученика Задужени наставници Вођење евиденције

I 30 Оливера Димитријевић Дневник образовно-васпитног  

рада у продуженом боравкуII 30 Зоран Милосављевић

III 30 Брана Леонтијевић
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6. ОДЕЉЕЊЕ УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 

  

Осим редовних активности, ученици специјалног одељења били су укључени у 
културне активности школе као што су књижевне вечери и матинеа у организацији 
наставнице Соње Столић. Ученици који похађају наставу грађанског васпитања са 
наставницом Весном Стефановић, уприличили су неколико сусрета са овом децом 
помажући им у извршавању њихових школских обавеза.  

7. ПУТОВАЊЕ УЧЕНИКА ДО ШКОЛЕ 

Упркос тешкоћама у организацији превоза већег броја ученика који живе на 
различитим удаљеностима и разним правцима, успевали смо уз добру сарадњу са 
превознико „Елком“ из Пожеге да све успешно превазиђемо и задовољимо захтеве 
ученика и родитеља.  

8. РИТАМ РАДА 

Разреди Број ученика

I 1

III 1

V 4

VII 1

VIII 3

УКУПНО: 10

Број ученика који 
путују аутобуским 
превозом

Број ученика пешака који пешаче у једном правцу

3 – 5  км 6  - 10  км Преко 10  км

203 25 12 3
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МАТИЧНА ШКОЛА МЛАЂИ И СТАРИЈИ РАЗРЕДИ 

  

У матичној школи настава се изводи у две смене и то у млађим разредима ''A'' смену 
чине I и IV разред, a у старијим разредима V1,2;   VI1,2,3;  VII1,2,3; VIII1,2,3.   ''Б'' смену у 
млађим разредима чине II и III, a у старијим V3,4,5;  VI4,5,6, VII4,5; VIII4,5,6. У септембру 
пре подне  креће ''A'' смена, a поподне ''Б'' смена. Смене се мењају месечно. 

Радни дан у матичној школи у Пожеги почиње у 730 часова за прву смену, а за 
другу смену у 1330.  У издвојеним одељењимa:  

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ ЈЕЖЕВИЦА 

Јежевица,  прва смена у 730,  друга у 1230. Промена смена врши се на следећи начин: у 
септембру, октобру, априлу, мају и јуну млађи разреди похађају наставу пре подне, а у 

РАСПОРЕД  ЗВОЊЕЊА 

Час ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА Час ПОПОДНЕВНА СМЕНА

1. 0730 – 0815 1. 1330 – 1415

2. 0820 – 0905 2. 1420 – 1505

Велики одмор Велики одмор

3. 0935 – 1020 3. 1535 – 1620

4. 1025 – 1110 4. 1625 – 1710

5. 1115 – 1200 5. 1715 – 1800

6. 1205  –  1250 6. 1805 _1850

7. 1255 – 1330 1855–1925

РАСПОРЕД  ЗВОЊЕЊА 

Час ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА Час ПОПОДНЕВНА СМЕНА

1. 0730 – 0815 1. 1230 – 1315

2. 0820 – 0905 2. 1320 – 1405

Велики одмор Велики одмор

3. 0935 – 1020 3. 1435 – 1520

4. 1025 – 1110 4. 1525 – 1610

5. 1115 – 1200 5. 1615 – 1700

6. 1205  –  1250 6. 1705 _1750

7. 1255 – 1330 1755–1825
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новембру, децембру, јануару, фебруару и марту поподне. Старији разреди, у наведеном 
периоду наставу похађају у супротној смени. 

У осталим издвојеним одељењима настава почиње у 8 часова, а у Душковцима у 820 

Распоред звоњења у Издвојеном одељењу Душковци 

  

Велики број ученика и ограничени простор такође су велика сметња за организовање 
наставним планом и програмом предвиђених свих садржаја. Ученици поред обавезних, 
обавезних изборних, изборних предмета, допунске и додатне наставе показују 
интересовање и за ваннаставне садржаје које школа нуди, тако се дешава да ученици 
седмог и осмог разреда скоро свих пет наставних дана имају по седам часова дневно, 
што за њих представља велико оптерећење и напор.  

Час ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА

1. 0820 – 0905

2. 0905 – 0955

Велики одмор

3. 1015 – 1100

4. 1105 – 1150

5. 1155 – 1240

6. 1245  –  1305

7. 1310 – 1355
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9. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИЈИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ 

Током школске године реализоване су бројне културне, спортске и друге 
активности и манифестације:  

❖1. септембра 2015. године пријем првака и приредба „Добро дошли, ђаци 
прваци“ за прваке и њихове родитеље, у реализацији ученика и учитеља 4. 
разреда. 

❖Специјално одељење је у великој школи, ради у две смене. Наставу реализују 
Ивана Марковић (Ана Дробњак) и Катарина Ивановић. 

❖У зубној амбуланти школе, због квара компресора, обављани су само 
систематски прегледи. 

❖8.9. 2015. Тематским даном у холу школе обележен је светски дан писмености. 
❖ У септембру 2015. одржана је акција Саобраћајне полиције и Црвеног крста 
БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ. Полицајци су са ученицима првог 
разреда прошетали улицама до раскрсница са  и без семафора.  

❖ 16.9.2014. године обележен је „Дан заштите озонског омотача“ 
манифестацијом „БУДИМО ЧУВАРИ ОЗОНА“ 
Изложбу и програм обележавања „Дана заштите озонског омотача“ 
припремили су ученици чланови биолошко-еколошке секције. 

❖ 13.10.2015. ученицима лошијег материјалног стања подељени су бесплатни 
уџбеници које је обезбедила локална самоуправа. 

❖ 24.9.2015. Олимпијско дружење са Војвођанском банком, такмичење у 
забавним спортским играма и квизу знања 

❖ 26.9.2015. у холу школе обележен Дан страних језика. У импровизованим 
улицама су постављени штандови са обележијима земаља. 

❖ 3.10.2015. Тематским даном „Дан животиња“ обележен је светски дан 
животиња изложбом радова ученика биолошко - еколошке и ликовне секције.  

❖ Јесењи крос није одржан 
❖ 07.10.2015. поводом пријема првака у Дечји савез у Културном центру 
реализована позоришна представа. 

❖ 16.10.2015. године поводом светског Дана здраве хране (16. октобар) одржана 
је активност „ СТОЧИЋУ, ПОСТАВИ СЕ“, која је раскошно и практично 
упутила ученике да се здраво хране. Учествовала су сва одељења, како у 
матичној школи тако и у издвојеним одељењима 

❖ 25.10. 2015. Посета Сајму књига. 
❖ 6.11.2015. године поводом дана просветних радника реализована активност 

»Родитељи у улози наставника«. 
❖ 10. децембра 2015. ученици старијих разреда из Јежевице и Душковаца са 
одељењским старешинама посетили су родну кућу војводе Живојина 
Мишића у Струганику, спомен костурницу у цркви и галерију слика са 
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поставком "Сто година Колубарске битке" у Лазаревцу. Овом излету 
придружили су се и ученици ОШ из Прањана, чланови историјске секције.  

❖ У акцији организованој 11. децембра, поводом Међународног дана планина, 
прикупили смо: 230 килограма папира, 90 килограма чепова и 5о колограма 
пластичних флаша ! 

❖ 13.11.2015. Тематски дан „Примирје у 1. Светском рату. 
❖ 20.11.2015, Дан толеранције - били смо толерантни и навијали срцем.  
❖ 23.11.2015. Светски дан права детета - са луткарском представом "Зунзарина 
Палата" дружили смо се са нашим другарима из нижих разреда и из 
специјалног одељења.       

❖ 26.11. 2016. одржано Окружно такмичење у малом фудбалу, женска екипа 
наше  школе заузела 1. место.  

❖ 1. децембра 2015. године званично наша школа је ушла у ред школа у којима 
се спроводи међународни програм „Еко школе“, тако да смо постојећи 
Програм прилагодили захтевима из Упутства за спровођење Међународног 
програма „Еко школе“ у Србији. 

❖ 4.12.2015. И наша школа учествује у светској акцији "Сат програмирања".  
❖ 8.12.Књижевно вече ''Све нежне речи света'', припремила наставница Соња 
столић са ученицима из редовних и специјалног одељења 

❖ 18.12.2016. Тим ''Научнионица'', данас је гостовао код наших ђака четвртака. 
❖ 18. Децембар - Међународни дан миграната обележили ученици из ИО 
Јежевица 

❖ На крају првог полугодишта одржан је Новогодишњи маскенбал. На 
маскенбалу су учествовали ученици од првог до четвртог разреда. У веселој 
атмосфери, уз музику и дружење изабране су најуспешније маске У 
последњој недељи  у  малој школи је одржан маскенбал где су уживала деца, 
родитељи и запослени, што је употпунило њихово дружење пред распуст и 
Нову годину. Такође изведена је и Луткарска представа „Еко шума“ за 
ученике млађих разреда, приредила Душица Додић са ученицима старијих 
разреда. 

❖ Јануар 2016. године учешће наставнка на семинарима у Београду. 
❖ 22.1.2016. године поводом Савиндана постављене су изложбе ликовних   
радова у холу школе на спрату. 

❖ 26.1.2016. Светосавски турнир у одбојци између ученика две основне школе 
и између наставника и учитеља 

❖ 27.1.2016. У сали културног центра одржана Светосавска приредба коју су 
припремили учитељи и ученици  четвртог разреда. 

❖ 27.1.2016. године у просторији за стони тенис одржан је традиционални 
Светосавски квиз у коме су учешће узели ученици од 5. до 8. разреда.  

❖ 27.1.2016. године прослављена школска слава Савиндан у матичној школи и 
свим издвојеним одељењима. 

❖ 10.2.2015. Еко патрола наше школе наставила је акцију сакупљања 
секундарних сировина са поруком «следите наш пример за чистији и лепши 
град» 
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❖ 24.2.2016. год. Трочлана екипа наше школе под вођством наставнице Драгане 
Луковић учествовала је на финалном онлајн такмичењу ВИП еко квиза у 
Београду. Квиз је имао за циљ промовисање еколошких вредности, а 
организацију су помогли Амбасадори за одрживи развој и заштиту животне 
средине и компанија ВИП. 

❖  01.3.2016. год. у оквиру пројекта ЕКО ШКОЛА одржана је презентација 
ИЗВОРИ  ЕНЕРГИЈЕ. Прдавач: Љубомир Вучићевић, електроинжењер 

❖ 7.3.2016. год. обележен је Дан енергетске ефикасности кроз тематско 
повезивање на часовима ТИО, физике, географије, српског језика... 

❖ Током марта и априла посетили су нас предшколци и дружили се са ученицима 
4. разреда и будућим учитељима. 

❖ 14.3.2016. год. у кабинету математике обележен је ДАН БРОЈА ПИ. 
❖ 14-20.3.2016. Обележавање Онлајн недеље у нашој школи чији је циљ био 
повећање свести ученика о безбедности на интернету. Активност 
реализовале наставнице Олгица Спасојевић и Наталија Диковић са 
ученицима осмог разреда. 

❖ 17. март 2016. год. Поводом обележавања погрома Срба у наставничкој 
канцеларији је изведен музичко сценски комад "Не дамо те Косово" у режији 
Душице Додић и извођењу ученика 6.разреда. 

❖ 18.марта 2016. године, под слоганом ''Образовање је пут-одабери смер'', 
одржан је 3. по реду Сајам образовања. Пожешке средње школе: Техничка, 
Пољопривредна и Гимназија су омогућиле деци директан контакт са 
њиховим представницима. 

❖ 21. марта обележен Светски дан вода 
❖ 21.03.2016.године у сали Културног центра у Пожеги, одржано предавање на 
тему БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ НА ИНТЕРНЕТУ. 

❖ 31.марта 2016.године у наставничкој канцеларији нове школе одржан 
састанак са родитељима будућих ђака првака. 

❖ Током месеца марта реализована активност Предшколци наши гости.  
❖  2.априла 2016. године одржано Окружно такмичење Књижевна олимпијада 
❖ 05.4.2016. год. Изложба радова ученика Уметничке школе из Ужица. Аутори 
бивши ученици пожешких основних школа 

❖ 06. и 07.4. 2016. у Градској галеријиу Пожеги, Архив града Ужица 
организовао је изложбу под називом „ Ужичани у врху власти Србије и 
Југославије од 1815-2015. године. 70 ученика са наставником Богданом 
Попадићем  организовано посетили изложбу. 

❖ 19.4.2016. Тим за едукацију ученика из ПУ Ужице реализовао је предавање 
на тему „Борба против трговине људима“ за ученике седмог и осмог разреда. 

❖ Сусрет младих хемичара  ОШ „Петар Лековић“ и предшколаца из 
Предшколске установе Олга Јовичић Рита из Пожеге (Бамби и Лептирић). 

❖ У оквиру низа акција, у ОШ "Петар Лековић" Пожега, са акцентом на 
професионалној оријентацији, наставници ТИО организују посете ученика 
осмих разеда, од 15. до 20. априла 2016., Техничкој школи Пожега. 

❖ Током марта и априла студенти Учитељског факултета Ужице реализовали 
дидактичко-методичку праксу у нашој школи. 
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❖ Поводом 21. априла, "Дана девојчица" 60 ученица осмог разреда из обе 
основне школе из Пожеге, посетиле су фабрику "Инмолд", која се бави 
израдом предмета од пластике али и робота за ову производњу. 

❖ 22.4.2016. низом манифестације обележен Дан планете земље 
❖ 25.4. 2016. посета ревизора у циљу процене реализације Пројекта „ЕКО 
школа“ 

❖ 27.4.2016. За ученике, родитеље и наставнике у малој школи изведена је 
представа на енглеском језику "The Three Young Pigs in Fantasyland". 
Представу су реализовали учитељи четвртог разреда и наставница Јелена 
Марић. 

❖ 27.4.2016. одржано Књижевно вече поводом обележавања 400 година од 
смрти Вилијема Шекспира и Мигела де Сервантеса, у наставничкој 
канцеларији. 

❖ Спот наше школе изабран на конкурсу за представника Србије 
SCHOOLOVISION 2016 SERBIA - PRAVI DRUG (A TRUE FRIEND) Ученици 
шестог разреда су аутори текста. На финалном такмичењу заузео је 9. Место. 

❖ 9.5.2016. Изложба ликовнихх радова у холу школе поводом Дана школе. 
❖ 9.5.2016. У наставничкој канцеларији школе одржан заједнички родитељски 
састанак ученика осмог разреда, везано за спровођење Завршног испита и 
уписа у средње школе. 

❖ 13.5.2016. реализована активност Ученици у улози наставнике. У културном 
центру Пожега одржан концерт  поводом Дана школе. Организован пролећни 
Општински крос. 

❖ 16.5.2016. У склопу програма за подстицање читања "Библиобубамара" и 
"Библиопчелица" у организацији Народне библиотеке Пожега обављено је. 
тестрирања ученика првог и другог разреда наше школе. 

❖ Средње школе су одржале  презентације својих школа и образовних профила 
за ученике 8. разреда: Уметничка школа Ужице, Гимназија Пожега, Техничка 
школа Пожега, Пољопривредна школа Пожега, Техничка школа Ужице и 
Средња школа Лучани.  

❖ 19.5.2016. од 12 до 13:30 ученици школе извели су креативне радионице у 
склопу прославе Дана школе и Пројектног дана ЕКО-школе. 

❖ 19.5.2016. ученици из ИО Јежевица обележили светски Дан сунца 
❖ 15.6.2016. На Првом такмичењу за најбољи стрип на шпанском језику 

“Сервантес прави стрипове”, трећу награду освојича је ученица Милица 
Кандић 6-1. 

❖ У атријуму школе свечано додељене Вукове дипломе и поклон комплет 
књига.  

❖ Током јуна, јула и августа организован и реализован завршни испит за 
ученике 8. разреда и активности за упис у средњe школе. 

❖ Од 22. До 31. вгуста организована припремна настава и полагање поправних 
испита. 

10. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНИХ  ПРОГРАМА 
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10.1.НАСТАВА 
Настава и сви други облиси образовно-васпитног рада оствариварени су током два 
полугодишта. За ученике од првог до седмог разреда током 36 петодневних наставних 
седмица, односно 180 наставних дана, а за ученике осмог разреда током 34 наставне 
седмице, односно 170 наставних дана. 
Прво полугодиште почело je у уторак 01. септембра 2015. године, а завршило се у 
петак 29. јануара 2016. године. 
Друго полугодиште почело је у среду 17. фебруара 2016. године, а завршило се у 
уторак 31. маја 2016. године за ученике осмог разреда, а за остале ученике у среду 15. 
јуна 2016.године 

Предвиђен наставни план и програм је реализован по плану, осим по једног часа у 
оба полугодишта због штрајка упозорења који је организовао Синдикат школе. У 
статистици се може уочити мањак одржаних часова и због болести наставника и смене 
распореда часова. Организована је замена часова, али ако није обезбеђена стручна 
замена час није уписан у књизи евиденције. Библиотекари и  наставници који су имали 
паузу, реализовали су часове уместо отсутних колега, уколико њихово одсуствовање 
није дуже трајало. 

10.2. УСПЕХ УЧЕНИКА 

Анализа успеха ученика млађих разреда 

     Број ученика I-IV р. у школској 2015/2016.г. је био 542, од чега је 120 ученика било у 
издвојеним одељењима,  а у матичној школи 422. У II р. је 65,6% ученика постигло 
одличан успех, а 26,7% врлодобар. Број одличних је у III и IV р. мањи – 50%. С обзиром 
на смањење броја одличних ученика, повећан је проценат броја врлодобрих којих је у 
III р. 39%, одн. 32% у IV. 
     Број изостанака се повећава почев од I р. када је износио 3424, до IV р. у коме је број 
био чак 4973. Притом, водећи рачуна о томе да је број резултат разлике у броју ученика 
у овим разредима, израчунали смо да је по ученику број изостанака следећи – 25, тј. 26 у 
I и II р., 31 у IV и чак 40 у III р.  
     Са овим се можда може повезати и чињеница да је помеути успех у III р. мањи него у 
претходној год. 
     Само 1 ученик има врлодобро владање и то у I разреду. 

Анализа успеха и дисциплине ученика старијих разреда 

УСПЕХ УЧЕНИКА 
У V р. је највећи број одличних ученика – 43%. Ова цифра се у наредним годинама 
смањује, па је овај проценат у VI р. 35%, а у VII и VIII – 29%. У VI р. је највећи број 
врлодобрих ученика – 47%, а број добрих је у V, VII и VIII релативно константан – од 16 
до 19%. Овим резултатима се успех, приказан Гаусовом кривуљом, приближава 
нормалној дистрибуцији (у VII и VIII р.). 
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ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА 
Од VI р. се повећава број ученика који крше правила понашања, па је већи број оних са 
врлодобрим и добрим владањем (9, тј. 6), док је у V р. шест ученика имало закључену 4 
из владања, два ученика добро владање, а троје задовољавајуће. У V и VIII р. најмањи 
број деце има смањене оцене из владања и тај број је у оба разреда исти – 11, с тим што 
у VI I р. више ђака има добро владање него у V (VIII-5, V-2). Највећем броју ученика је 
изречена васпитна мера укор одељењског старешине, а најмањем броју њих је изречена 
васпитно дисциплинска мера укор директора школе.  

ИЗОСТАЈАЊЕ СА НАСТАВЕ 
Са наставе најмање изостају ученици V р. Укупан број изостанака је у том разреду 6871 
(у просеку 50 по ученику  током целе године), док се од VI до VIII креће у интервалу 
8392 (у VIII), преко 8747 (у VI) до 8879 (у VII р.). У тим разредима је то, по ученику, у 
просеку 59-65 у току године. 

НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ 
Најмање негативних оцена је у V р – само 2 и то из математике. Број је драстично већи 
од VI до VIII р., што је у складу са опаженим смањењем броја одличних ученика (24 
негативне оцене у VI р., чак 34 у VII и 21 у VIII), а предмети из којих ученици у јуну 
имају негативне оцене су, осим математике, физика и историја. Највећи број негативних 
оцена је од  VI и VII р. из физике и математике (14 и 7, тј. 16 и 15), при чему у VIII р. 
нема уопште негативних оцена из математике, а из физике тај број и у завршном 
разреду остаје висок – укупно 15. У односу на ове цифре, број ученика који излази на 
поправни испит из историје је у занемарљив у VI и VII р – само 3, али је дупло већи у 
VIII р. (укупно 6). 

СРЕДЊА ОЦЕНА ПО ПРЕДМЕТИМА 
У V р. су најниже оцене биле из српског језика и математике (3,67, тј. 3,51), а највише 
из изабраног спорта, физичког васпитања, ТИО, географије, ликовне и музичке културе. 
У VI р. је оцена из српског језика иста, али значајном опадању успеха доприноси 
релативно смањење оцена из математике, биологије и енглеског језика, као и ниска 
средња оцена из новог предмета – физике. 
У VII р. значајно (више од 0,5) се смањују оцене из географије, математике и изабраног 
спорта, а релативно (до 0,5) из свих осталих, осим из физике, чија је средња оцена у том 
разреду 2,95. Тиме је средња оцена у VII р. 3, 75. У завршном разреду је средња оцена 
из математике нешто виша (3,1), а из српског језика ист акао у претходним разредима. 
Колебања у осталим оценама су у границама релативних повишења и умањења, тако да 
је и оцена за 0,2 нижа у односу на VII р. и њена вредност је 3, 56. 

Табеле на основу којих је рађена анализа налазе се у додатку 

Постигнућа ученика и награде 

Дипломе ''Вук Караџић'',  додељене су следећим ученицима: 

Р.б. Презиме и име Одељ.
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 Посебне дипломе добило је 13 ученика 

1 Дукић Исидора 8-6

2 Живановић Александар 8-3

3 Росић Данка 8-7

4 Јеверичић Милица 8-1

5 Миоковић Софија 8-6

6 Шојић Тијана 8-5

7 Боловић Михаило 8-2

8 Петронијевић Јелена 8-6

9 Стојчић Јелисавета 8-3

10 Кнежевић Јана 8-2

11 Николић Тамара 8-1

Р.б. Презиме и име

Разре
д и  
одељ.

Област такмичења

1 Вељко Миловановић 8-2 биологија, географија и математика

2 Ања Стефановић 8-2
ТИО, књижевна олимпијада, француски језик и 

биологија

3 Јелена Гајевић 8-8 биологија

4 Бориша Вајовић 8-1 српски језик и биологија

5 Игор Диковић 8-2 биологија

6 Марија Јездимировић 8-2 ТИО

7 Милица Аврамовић 8-4 математика

8 Никола Стојшић 8-6 шта знаш о саобраћају

9 Андрија Пећинар 8-3 историја

10 Давид Костић 8-4 биологија

11 Емилија Вранић 8-2 биологија

12 Бранко Матовић 8-8 биологија

13 Вукашин Андрић 8-8 историја
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УСПЕХ ПРОШЛОГОДИШЊИХ УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА У СРЕДЊИМ 
ШКОЛАМА 

 Психолог и педагог школе урадили су анализу успеха прошлогодишњих ученика 
осмог разреда у пожешким средњим школама и Медицинској школи у Ужицу. 

Гимназија ''Свети Сава'' Пожега 

Гимназију  ''Свети Сава'' у Пожеги,школске 2015/2016.године, уписало је 34 ученика 
који су завршили ОШ''Петар Лековић''(12 ученика мање него предходне школске 
2014/2015.године). Ови ученици су одабрали следеће смерове: 
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР                                                   19 ученика 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР                                         8 ученика 
РАЧУНАРСКА ГИМНАЗИЈА                                                         4 ученика 
Од уписана 34 ученика,17 ученика је на полугодишту школске 2015/2016.године имало 
одличан успех,од тога 3 ученика са свим петицама: Васиљевић Милица,Вуковић Лазар 
и Ђокић Лука.Изузетан успех су постигли и ученици Марковић Ђорђе, Јовичић Ђурђа, 
Марковић Игор, Ковачевић Катарина и Пантовић Андријана који су имали по једну 
четворку. 
Са врло добрим успехом полугодиште је завршило 17 ученика,док добрих,довољних и 
недовољних није било. 
Просечна оцена општег успеха је 4.41(виша је од просечне оцене са полугодишта 
2014/2015.године,која је износила 4.35) 
По смеровима изгледа овако: 
Друштвено-језички-  4.23 
Природно-математички -4.73 
Рачунарска гимназија -4.52 

Следи анализа успеха по предметима: 
Изводећи просечну  оцену наших ученика на полугодишту првог разреда у 
Гимназији,видимо да je бољи успех из следећих предмета:               
  физичко васпитиње                                              +0.03 
  немачки језик                                                         +0.12 
   физика                                                                      +0.7 
   енглески језик                                                        +0.21 
   српски језик                                                            +0.32 
Наши ученици имају занемарљив пад успеха у Гимназији из предмета ликовно 
васпитање за 0.09 и из географије за 0.26. 
Нешто већи пад успеха, за више од пола оцене, је из следећих предмета: 
информатика                                                             -0.78 
историја                                                                       -0.7 
биологија                                                                    -0.7 
хемија                                                                          -0.74 
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Најслабији успех и највећа разлика у оценам је из математике,јер су наши ученици 
постигли слабији успех за чак -1.53. 
Просечна средња оцена на полугодишту VIII разреда предходне школске године 
износила је 4.66,а просечна средња оцена наших ђака у Гимназији на полугодишту 
школске 2015/2016.године је 4.41,што би значило да је њихов успех слабији за 
0.25(прошле године за 0.39) 
    

Упоредна анализа успеха ученика ОШ''Петар Лековић'' у Гимназији ''Свети Сава'' 
Пожега  

на полугодишту школске 2014/2015. и 2015/2016.године 

ПРЕДМЕТИ ГИМНАЗИЈА 
''СВЕТИ САВА''

ОШ 
''ПЕТАР ЛЕКОВИЋ''

РАЗЛИКА

ХЕМИЈА 3.64 4.38 -0.74

ИНФОРМАТИКА 4.18 4.96 -0.78

ИСТОРИЈА 3.85 4.55 -0.7

ЛИКОВНА 
КУЛТУРА

4.82 4.91 -0.09

ГЕОГРАФИЈА 4.29 4.55 -0.26

МУЗИЧКА 
КУЛТУРА

4.81 4.81 0

БИОЛОГИЈА 3.85 4.33 -0.7

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗ. 4.88 4.67 +0.21

СРПСКИ ЈЕЗИК 4.76 4.44 +0.32

МАТЕМАТИКА 3.20 4.73 -1.53

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 4.85 4.73 +0.12

ФИЗИКА 4.55 3.85 +0.7

ФИЗИЧКО 
ВАСПИТАЊЕ

5.00 4.97 +0.03

ПРОСЕЧНА 
ОЦЕНА

4.41 4.66 -0.25
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Упоредна анализа успеха ученика ОШ''Петар Лековић'' на полугодишту VIII разреда и I 
године Техничке школе 

Технички школу у Пожеги је школске 2015/2016. године  уписало је 34 ученика који су 
завршили ОШ''Петар Лековић''. Ови ученици су одабрали следеће смерове: 

ЧЕТВОРОГОДИШЊИ СМЕРОВИ: 
ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ                                                           12 УЧЕНИКА 
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР                                                                16 УЧЕНИКА         
ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ                           9 УЧЕНИКА 

ТРОГОДИШЊИ СМЕР: 
АУТОМЕХАНИЧАР, БРАВАР,  
МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ                           17 УЧЕНИКА 
По смеровима изгледа овако: 
Техничар мехатронике: 2,94 
Техничар за компјутерско управљање:3,67 
Туристички техничар: 3,43 
Аутомеханичар, бравар....: 2,65 
Следи анализа успеха по предметима: 
Изводећи просечну  оцену наших ученика на полугодишту првог разреда у Техничкој 
школи,видимо да je бољи успех из следећих предмета:               
  физичко васпитиње                                              +0.03 
  немачки језик                                                         +0.12 
   физика                                                                      +0.7 
   енглески језик                                                        +0.21 
   српски језик                                                            +0.32 
Наши ученици имају занемарљив пад успеха у Гимназији из предмета ликовно 
васпитање за 0.09 и из географије за 0.26. 
Нешто већи пад успеха, за више од пола оцене, је из следећих предмета: 
информатика                                                             -0.78 
историја                                                                       -0.7 
биологија                                                                    -0.7 
хемија                                                                          -0.74 
Најслабији успех и највећа разлика у оценам је из математике,јер су наши ученици 
постигли слабији успех за чак -1.53. 
Просечна средња оцена на полугодишту VIII разреда предходне школске године 
износила је 4.66,а просечна средња оцена наших ђака у Гимназији на полугодишту 
школске 2015/2016.године је 4.41,што би значило да је њихов успех слабији за 
0.25(прошле године за 0.39) 
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Упоредна анализа успеха ученика ОШ''Петар Лековић'' у Гимназији ''Свети Сава'' 
Пожега  

на полугодишту школске 2014/2015. и 2015/2016.године 

Пољопривредна школа ''Љубо Мићић''      Пожега 

ПРЕДМЕТИ ГИМНАЗИЈА 
''СВЕТИ САВА''

ОШ 
''ПЕТАР ЛЕКОВИЋ''

РАЗЛИКА

ХЕМИЈА 3.64 4.38 -0.74

ИНФОРМАТИКА 4.18 4.96 -0.78

ИСТОРИЈА 3.85 4.55 -0.7

ЛИКОВНА 
КУЛТУРА

4.82 4.91 -0.09

ГЕОГРАФИЈА 4.29 4.55 -0.26

МУЗИЧКА 
КУЛТУРА

4.81 4.81 0

БИОЛОГИЈА 3.85 4.33 -0.7

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗ. 4.88 4.67 +0.21

СРПСКИ ЈЕЗИК 4.76 4.44 +0.32

МАТЕМАТИКА 3.20 4.73 -1.53

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 4.85 4.73 +0.12

ФИЗИКА 4.55 3.85 +0.7

ФИЗИЧКО 
ВАСПИТАЊЕ

5.00 4.97 +0.03

ПРОСЕЧНА 
ОЦЕНА

4.41 4.66 -0.25
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Средњу Пољопривредну школу у Пожеги уписало је 8 наших ученика(школске 
2014/2015. године уписало је 15 ученика).Од тога,ови ученици су се определили за 
следеће смерове: 

  ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР                                                                    1 ученик 
  ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР                                                                          2 ученика 
 а 5  ученика се определило за трогодишње смерове,и то: 
  ПЕКАР                                                                                                                 2 ученика 
 РУКОВАЛАЦ-МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ                      3 
ученика 
На полугодишту школске 2015/2016.године(као и прошле школске године)нема 
одличних ученика из наше школе у пољопривредној. 
Два ученика имају врло добар успех:Зоран Матовић(четворогодишњи смер) и Филип 
Цицовић(трогодишњи смер). 
Пет ученика има добар успех и један ученик недовољан успех на полугодишту школске 
2015/2016.године(2014/2015.школске године чак осам ученика наше школе  је имало 
недовољан успех на полугодишту) 
Следи анализа успеха по предметима: 
У Пољопривредној школи IV степен највећи пад успеха је из предмета математика и 
информатика,за -1 и из српског језика за      -0.33. 
Из предмета физика,хемија и биологија просечна средња оцена  се није променила на 
полугодишту средње школе. 
Бољи успех на полугодишту Пољопривредне школе,наши ученици су постигли из 
следећих предмета: 
+0.33                                   енглески језик 
+1                                         историја 
+0.34                                   географија 
+0.33                                   физичко 
И на крају,просечна оцена  наших ученика у Пољопривредној школи је 3.43,што је за 
0.08 мање у односу на просечну средњу оцену на полугодишту 2014/2015.г. када је 
износила 3.5. 

У Пољопривредној школи III степен највећи пад успеха је такође из предмета 
информатика,за -1.4,док је из енглеског језика незнатно нижа просечна оцена за -0.2. 
Из осталих предмета,успех је бољи у односу на полугодиште Основне школе,па је 
просечна средња оцена већа за: 
+.0.2                                    српски језик 
+2.2                                     историја 
+0.8                                        физика 
+0.4                                       физичко 
Из предмета математика,просечна средња оцена је остала непромењена. 
Просечна средња оцена наших ученика у Пољопривредној школи III степена је за 0.6 
виша у односу на средњу оцену на полугодишту 2014/2015.године 
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Упоредна анализа успеха ученика ОШ ''Петар Лековић'' у Пољопривредној школи у 
Пожеги 

IV степен 
на полугодишту школске 2015/2016.године 

Упоредна анализа успеха ученика ОШ''Петар Лековић'' у Пољопривредној школи у 
Пожеги 

III степен 
на полугодишту школске 2015/2016.године 

ПРЕДМЕТИ ПОЉОПРИВРЕДН
А  

ШКОЛА

ОШ 
''ПЕТАР 

ЛЕКОВИЋ''

РАЗЛИКА

ИНФОРМАТИКА 3 4 -1

ФИЗИЧКО 
ВАСПИТАЊЕ

4.33 4 +0.33

ХЕМИЈА 2.66 2.66

МАТЕМАТИКА 2 3 -1

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 3.33 3 +0.33

БИОЛОГИЈА 3.66 3.66

ГЕОГРАФИЈА 4.00 3.66 +0.34

ИСТОРИЈА 4.33 3.33 +1

СРПСКИ ЈЕЗИК 2.33 2.66 -0.33

ФИЗИКА 2.33 2.33

ПРОСЕЧНА 
ОЦЕНА

3.43 3.5 -0.07

ПРЕДМЕТИ ПОЉОПРИВРЕДН
А ШКОЛА

ОШ 
''ПЕТАР 

ЛЕКОВИЋ''

РАЗЛИКА

ИНФОРМАТИКА 2.4 3.8 -1.4

ХЕМИЈА 1.5 1.5

СРПСКИ ЈЕЗИК 2.2 2.00 +0.2

ИСТОРИЈА 3.8 1.6 +2.2
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Медицинска школа Ужице 
  
Средњу Медицинску школу у Ужицу уписало је 4 наша ђака.Од тога смер: 
    МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР                          2 ученика 
    КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР                                           1 ученик 
    КОЗМЕТИЧАР-ТЕХНИЧАР                                           1  ученик 

На полугодишту 2015/2016.године,један ученик је положио са одличним успехом,а два 
ученика са врло добрим. 
   Јован Павловић           4.75 
  Тијана Матић                4.06 
  Лазар Вукомановић    4.18 
  Наташа Цицовић          4.00 

Просечна оцена општег успеха наших ђака на полугодишту школске 2015/2016.године у 
Медицинској школи је 4.24 

Следи анализа успеха по предметима: 
У медицинској школи највећи пад успеха је из следећих предмета: 
            хемија                                                                       -1.5 
            енглески језик                                                        -1.25 
            рачунарство и информатика                               -1.25 
            историја                                                                    -0.75 
Нешто мањи пад успеха је из предмета: 
            српски језик                                                                -0.25 
            математика                                                                  -0.5 
            биологија                                                                     -0.25 
            географија                                                                    -0.25 
Бољи успех на полугодишту школске 2015/2016.године у Медицинској школи,наши 
ученици постигли су из два предмета: 
           физика                                                                            +0.5 
           физичко васпитање                                                     +0.5 

ФИЗИЧКО 4.00 3.6 +0.4

ФИЗИКА 2.4 1.6 +0.8

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 3.6 3.8 -0.2

МАТЕМАТИКА 1.8 1.8

ПРОСЕЧНА 
ОЦЕНА

2.81 2.21 +0.6
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Просечна средња оцена ученика VIII разреда на полугодишту 2014/2015.године била је 
4.56,а просечна оцена наших ђака на полугодишту Медицинске школе 2015/2016.године 
4.24,што је за 0.32 нижа. 

Упис ученика осмог разреда у средњу школу 
Осми разред похађало је 145 ученика и 3 ученика из одељења деце са сметњама у 

развоју. У јунском року завршни испит нису полагала два ученика који су упућени на 
поправни испит у августовском року. Један ученик је положио и поправни и Завршни 
испит, а други није. Једна ученица која је завршила осми разред у специјалном одељењу 
уписала је редовну средњу Пољопривредну школу „Љубо Мићић“ у Пожеги. 

10.3. ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА 

Такмичења су организована по календару такмичења из свих предмета. 

ПРЕДМЕТИ Медицинска        
школа

            ОШ 
''Петар Лековић''

РАЗЛИКА

СРПСКИ ЈЕЗИК 3.75 4.00 -0.25

МАТЕМАТИКА 4.00 4.5 -0.5

ХЕМИЈА 2.75 4.25 -1.5

БИОЛОГИЈА 4.00 4.25 -0.25

ФИЗИКА 4.25 3.75 +0.5

ИСТОРИЈА 3.75 4.5 -0.75

ГЕОГРАФИЈА 4.5 4.75 -0.25

ФИЗИЧКО 5.00 4.5 +0.5

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 3.5 4.75 -1.25

РАЧУНАРСТВО И 
ИНФОРМАТИКА

3.75 5.00 -1.25

ОПШТИ УСПЕХ 4.24 4.56 -0.32

Разр
ед и  

Ранг такмичења и 
пласман
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Р.б.
Име и презиме  
ученика

ед и  
оде
љењ
е

Област 
такмичења

Општин
ско

Окруж
но

Репу
бли
чко

Предметни 
наставник

1 Матија Радојичић 4-4 математика 2. место учешће  
Драгица 
Видаковић

2 Ана Бонџулић 4-3 математика 3.место учешће  
Душко 
Ћеранић

3
Ивона 
Вукашиновић 4-1 математика 4. место учешће  

Горица 
Митровић

4
Никола 
Вилимановић 4-1 мислиша   

III 
нагр
ада

Горица 
Митровић

5 Александар 
Николић 5-1

биологија 2. место   
Сања 
Парезановић

математика 1. месо учешће  
Борко 
Брковић

6 Миња Чанчаревић 7-3

математика 2. место   
Радица 
Радовић

хемија 2. место учешће  

Душица 
Лучић 
Димитријеви
ћ

физика 1. место
похвал
а  

Славица 
Матовић

7 Ана Стефановић 7-1
биологија  

1. 
место  

Сања 
Парезановић

књижевна 
олимпијада 1. месо

2. 
место  Соња Столић

8 Катарина Видић 7-1

књижевна 
олимпијада 1. месо

3. 
место  Соња Столић

биологија  1. месо  
Сања 
Парезановић

9
Сандра 
Станојевић 7-1 књижевна 

олимпијада 1. месо
2. 

место  Соња Столић

10 Милица 
Милосављевић 7-1

књижевна 
олимпијада 2. месо

4. 
место  Соња Столић

биологија  
3. 

место  
Сања 
Парезановић

11 Јана Божовић 7-1 књижевна 
олимпијада 2. месо

4. 
место  Соња Столић

12 Ива Парезановић 7-3 књижевна 
олимпијада 3. месо

2. 
место  

Олгица 
Спасојевић
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13 Невена 
Деспотовић 7-5

кошарка 1. место
2. 

место  
Александар 
Лакетић

књижевна 
олимпијада 3. месо

1. 
место  

Вида 
Дамљановић

14 Ања Стефановић 8-2

књижевна 
олимпијада 1. месо

3. 
место  

Олгица 
Спасојевић

француски језик 1. месо ?  
Радмила 
Војск

15 Милица Јеверичић 8-1 књижевна 
олимпијада 2. место

4. 
место  Соња Столић

16 Тијана Шојић 8-5

мали фудбал 1. место
1. 

место

3. 
мест
о

Радојко 
Тошић

кошарка 1. место
2. 

место  
Александар 
Лакетић

књижевна 
олимпијада 2. место

2. 
место  

Вида 
Дамљановић

17 Александар 
Живановић 8-3

књижевна 
олимпијада 3. место   

Милка 
Дробњакови
ћ

енглески језик 3. место   
Зорица 
Агановић

историја 3. место учешће  
Богдан 
Попадић

физика 2. место   
Славица 
Матовић

ТиИО 3. место
4. 

место  
Наталија 
Диковић

18 Исидора Дукић 8-6

књижевна 
олимпијада 3. место

3. 
место  

Душица 
Додић

биологија  
2. 

место  
Драгана 
Луковић

кошарка 1. место
2. 

место  
Александар 
Лакетић

19 Софија Миоковић 8-6
енглески језик 3. место   

Јелена 
Марић

кошарка 1. место
2. 

место  
Александар 
Лакетић

20 Предраг 
Стишовић 7-2 историја 3. место учешће  

Богдан 
Попадић

историја 3. место учешће  
Богдан 
Попадић
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21 Раде Васиљевић 7-2

шта знаш о 
саобраћају 2. место   

Десимир 
Марјановић

биологија  
1. 

место  
Сања 
Парезановић

хемија 3. место   

Душица 
Лучић 
Димитријеви
ћ

географија 2. место
3. 

место  
Душко 
Полић

22 Милош Лучић 8-1 историја 2. место учешће  
Богдан 
Попадић

23 Андрија Пећинар 8-3 историја 3. место учешће  
Богдан 
Попадић

24
Ђорђе Јанковић 7-5

хемија 3. место   

Душица 
Лучић 
Димитријеви
ћ

25
Михаило Боловић 8-2

хемија 3. место   

Душица 
Лучић 
Димитријеви
ћ

26 Ана Дабижљевић 6-4 физика 2. место учешће  
Славица 
Матовић

27 Ана Весовић 6-4 физика 3. место учешће  
Славица 
Матовић

28 Вељко 
Миловановић 8-2

географија 2. место учешће  
Душко 
Полић

биологија  
2. 

место  
Сања 
Парезановић

29 Павле Штуловић 5-4 српски језик 2. место учешће  
Вида 
Дамљановић

30 Ђорђе Полугић 5-2 српски језик 3. место учешће  
Олгица 
Спасојевић

31
Тијана 
Дрндаревић 5-2 српски језик 3. место

2. 
место  

Олгица 
Спасојевић

32 Јана Бабић 5-2 ТиИО 2. место
8. 

место  
Ната 
Данијела

33 Душица Ђокић 5-2 ТиИО 3. место   
Ната 
Данијела

34 Филип Јанковић 6-8 ТиИО 1. место
3. 

место  
Десимир 
Марјановић

35 Наталија Чоловић 6-8 ТиИО 1. место
9. 

место  
Десимир 
Марјановић
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36 Наташа Вранић 6-3
ТиИО 2. место

8. 
место  

Ната 
Данијела

мали фудбал 1. место
1. 

место

3. 
мест
о

Радојко 
Тошић

37 Марија 
Маријановић 6-3

ТиИО 3. место
10. 
место  

Ната 
Данијела

мали фудбал 1. место
1. 

место

3. 
мест
о

Радојко 
Тошић

38
Настасја 
Даниловић 6-4 ТиИО 3. место

1. 
место  

Десимир 
Марјановић

39 Раде Вучићевић 7-6 ТиИО 2. место учешће  
Наталија 
Диковић

40 Стефан Томић 7-4 ТиИО 2. место
12 
место  

Миливоје 
Росић

41 Вељко Гавриловић 7-2 ТиИО 2. место
1. 

место  

Анђелка 
Матијашеви
ћ

42 Јелена Ћендић 7-3
ТиИО 3. место

3. 
место  

Ната 
Данијела

кошарка 1. место
2. 

место  
Александар 
Лакетић

43 Стефан Поповић 7-4 ТиИО 3. место
13 
место  

Миливоје 
Росић

44 Данка Росић 8-7 ТиИО 1. место
3. 

место  
Наталија 
Диковић

45 Дарко Ивановић 7-4
биологија  

2. 
место  

Драгана 
Луковић

ТиИО 1. место
4. 

место  
Десимир 
Марјановић

46 Невена Николић 6-1 мали фудбал 1. место
1. 

место

3. 
мест
о

Радојко 
Тошић

шта знаш о 
саобраћају 2. место   

Десимир 
Марјановић

47
Александра 
Арсовић 6-2 мали фудбал 1. место

1. 
место

3. 
мест
о

Радојко 
Тошић

48 Анђела Кукић 6-3 мали фудбал 1. место
1. 

место

3. 
мест
о

Радојко 
Тошић
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49
Бојана Лазаревић 6-5 мали фудбал 1. место

1. 
место

3. 
мест
о

Радојко 
Тошић

50 Јелица Јотић 6-5 мали фудбал 1. место
1. 

место

3. 
мест
о

Радојко 
Тошић

51 Емилија Вранић 8-2 мали фудбал 1. место
1. 

место

3. 
мест
о

Радојко 
Тошић

52 Магдалена 
Анђелић 8-5 мали фудбал 1. место

1. 
место

3. 
мест
о

Радојко 
Тошић

53
Јелена 
Петронијевић 8-6 кошарка 1. место

2. 
место  

Александар 
Лакетић

54 Јана Радовановић 7-3 кошарка 1. место
2. 

место  
Александар 
Лакетић

55 Марија Петровић 7-2 кошарка 1. место
2. 

место  
Александар 
Лакетић

56
Андријана 
Вукомановић 7-1 кошарка 1. место

2. 
место  

Александар 
Лакетић

57 Ђурђа Павковић 7-1 кошарка 1. место
2. 

место  
Александар 
Лакетић

58 Вељко Јевтић 8-2 кошарка 1. место
3. 

место  
Александар 
Лакетић

59 Марко Матијевић 8-3 кошарка 1. место
3. 

место  
Александар 
Лакетић

60 Зоран Старчевић 8-3 кошарка 1. место
3. 

место  
Александар 
Лакетић

61 Вељко Гојгић 7-3 кошарка 1. место
3. 

место  
Александар 
Лакетић

62 Дејан Јевтовић 7-3 кошарка 1. место
3. 

место  
Александар 
Лакетић

63 Коста Пјановић 7-3 кошарка 1. место
3. 

место  
Александар 
Лакетић

64 Танасије Симовић 7-3 кошарка 1. место
3. 

место  
Александар 
Лакетић

65
Богољуб 
Стишовић 7-2 кошарка 1. место

3. 
место  

Александар 
Лакетић

66 Милош Смиљанић 8-4 кошарка 1. место
3. 

место  
Александар 
Лакетић

67 Петар 
Петронијевић 8-6 кошарка 1. место

3. 
место  

Александар 
Лакетић
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68 Радојица Петрић 8-4 кошарка 1. место
3. 

место  
Александар 
Лакетић

69
Софија 
Симићевић 4-1 рецитовање 1. место   

Горица 
Митровић

70 Неда Чоловић 8-1 рецитовање 1. место   
Олгица 
Спасојевић

71 Мина Трнавац 3-1
смотра дечјег 
стваралаштва  

 
2. 
мест
о

Миленка 
Попадић

72 Илија Гороњић 3-1
смотра дечјег 
стваралаштва  

 
2. 
мест
о

Миленка 
Попадић

73 Невена 
Миливојевић 3-1

смотра дечјег 
стваралаштва  

 
2. 
мест
о

Миленка 
Попадић

74 Ива Дрндаревић 3-1
смотра дечјег 
стваралаштва  

 
2. 
мест
о

Миленка 
Попадић

75
Александра 
Вранић 3-1

смотра дечјег 
стваралаштва  

 
2. 
мест
о

Миленка 
Попадић

76
Лазар Стевановић 3-1

смотра дечјег 
стваралаштва  

 
2. 
мест
о

Миленка 
Попадић

77
Ива Буљугић

3-1
смотра дечјег 
стваралаштва  

 
2. 
мест
о

Миленка 
Попадић

78 Нађе жунић 3-1
смотра дечјег 
стваралаштва  

 
2. 
мест
о

Миленка 
Попадић

79 Никола Стојшић 8-6
шта знаш о 
саобраћају 1. место   

Миливоје 
Росић

80
Душан 
Радовановић 6-5

шта знаш о 
саобраћају 1. место   

Миливоје 
Росић

81 Кристина 
Филиповић 6-2

шта знаш о 
саобраћају 1. место   

Десимир 
Марјановић

биологија  
3. 

место  
Сања 
Парезановић

82
Ђорђе 
Милчановић 5-5 биологија  

2. 
место  

Драгана 
Луковић

83
Драгана 
Никитовић 5-7 биологија  

2. 
место  

Јелена 
Јовичић

84 Михаило Жунић 5-5 биологија  
3. 

место  
Драгана 
Луковић
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Ученици су радо учествовали на такмичењима и постигли запажене резултате, 
што говори да су предметни наставници одлично мотивисали ученике. 

Најуспешнији на такмичењима је били су Раде Васиљевић 7-2, Исидора дукић 8-6, 
Александар Живановић 8-3 и Тијана Шојић 8-5. 

У малом фудбалу ученице наше школе освојиле су прва места на Општинском и 
Окружном и треће место на међуокружном такмичењу. 

Када је реч о ваннаставним активностима ученици 3-1 разуреда освојили су другу 
награду на Републичкој смотри дечјег стваралаштва „Под истим кровом нашег дома“ 

Ученици који су освојили једно од прва три места на општинском и вишим 
ранговима такмичења награђени су књигама. 

Одржан је пролећни крос. За најбоље пласиране ученике (прва три места за све 
такмичаре од трећег до осмог разреда, дечаке и девојчице посебно) на пролећном кросу 
обезбеђене су дипломе и мајице. 

11. ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И  
САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

11.1.ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ ОРГАНА 

11.1.1. НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 
Наставничко веће радило је према утврђеном плану и програму и остварила је 

предвиђене садржаје.Током школске године одржано је 7 седнице Наставничког већа 
чији је садржај био: 

85 Весна Филиповић 5-5 биологија  
3. 

место  
Драгана 
Луковић

86 Теодора Кораћ 6-6 биологија  
2. 

место  
Лабуда 
Вучићевић

87 Ања Вучић 6-1 биологија  
2. 

место  
Сања 
Парезановић

88 Драгана Недовић 6-1 биологија  
2. 

место  
Сања 
Парезановић

89 Јован Кнежевић 6-2 биологија  
3. 

место  
Сања 
Парезановић

90 Анђела Бабић 6-1 биологија  
3. 

место  
Сања 
Парезановић

91 Марија Вујовић 7-5 биологија  
2. 

место  
Драгана 
Луковић
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✓ Информација о припремљености школских објеката и школе за почетак рада у 
школској 2015/2016. години; 

✓ Усвајање распореда часова за разредну  и предметну наставу; 
✓ Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег програма рада школе у 
школској 2014/2015. години; 

✓ Упознавање и разматрање предлога Годишњег програма рада школе за школску 
2015/2016. годину; 

✓ Разматрање Извештаја о самовредновању у претходној школској години; 
✓ Давање мишљења о избору места и услова за реализацију излета и екскурзија; 
✓ Разматрање остваривања Годишњег програма рада школе за период септембар 

- октобар 2015. године; 
✓ Упознавање са записником просветног инспектора о вођењу евиденције у 
разредним књигама; 

✓ Изрицање васпитно – дисциплинских мера ученицима; 
✓ Анализа успеха и дисциплине ученика ( у више наврата) 
✓ Изрицање васпитно – дисциплинских мера – по предлогу одељењских већа 
✓ Доношење одлуке о ослобађању ученика наставе физичког васпитања; 
✓ Одређивање ментора за наставнике приправнике; 
✓ Разматрање остваривања Годишњег програма рада школе за период септембар 
април 2015/2016. године; 

✓ Анализа успеха прошлогодишњих ученика осмог разреда у средњим школама; 
✓ Доношење одлуке о награђивању одличних ученика, носилаца дипломе Вук 
Караџић,  Посебних диплома и најуспешнијих такмичара; 

✓ Доношење одлуке о додели похвала и награда ученицима; 
✓ Разматрање извештаја екстерне евалуације; 
✓ Утврђивање броја одељења од I до VIII разреда и утврђивање одељењских 
старешинстава за школску 2016/2017. годину; 

✓ Подела часова по предметима и остала задужења за школску 2016/2017. 
годину; 

✓  Формирање комисија за полагање поправних и разредних испита; 

11.1.2.ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА  
Одељењска већа састајала су се  на почетку школске године ради утврђивања термина 

писмених и контролних задатака и предлога за реализацију ИОП-а 1 и 2. На 
класификационим периодима, као и по потреби због васпитно-дисциплинких мера. Као 
садржај свог рада углавном су имали анализу успеха, дисциплине и предлог мера за 
Наставничко веће, као и предлог мера за побољшање дисциплине ученика.  
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Одељењска већа су одржала састанке са следећим садржајима. 
o Доношење програма и планова рада: Одељењског већа, Одељењског 
старешине и срадње са родитељима; 

o Утврђивање термина за израду писмених и контролних задатака; 
o План одржавања часова допунске, додатне наставе и слободних 
активности; 

o Доношење ИОПа; 
o Утврђивање успеха ученика на крају класификационих периода, 
полугодишту и крају школске године; 

o Утврђивање владања и изрицање васпитно – дисциллинских мера 
ученицима; 

o Анализа успеха и предлози мера за побољшање успеха и дисциплине  
ученика; 

o Давање предлога за избор ученика за награду из Фондова: „Потпоручник 
Борко Никитовић“, „ Цмиља Краковић“ и „Ученика генерације“; 

11.1.3. СТРУЧНА ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА  
Млађи разреди су радили у једном стручном већу.  

Старији разреди су радили у 5 стручних већа. 

1. Друштвене науке и српски језик 
2. Страни језици 
3. Уметности 
4. Природне науке 
5. Математика, физика, техника 
6. Спорт и физичко васпитање 
7. Разредна настава 

Стручна већа су на почетку школске године донела планове рада. Одржавани су 
редовно састанци. Све планиране активности су у потпуности реализоване. 
Организована су школска такмичење из српског језика, математике, енглеског језика, 
хемије, географије, историје, биологије, физике, техничког и информатичког 
образовања, саобраћаја и физичког васпитања – спортова. 
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11.1.4.  ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ И СРПСКИ ЈЕЗИК 
• Руководилац стручног већа:  Олгица Спасојевић 

Активности/теме Време 
реализац
ије 

Начин 
реализације:

Резултати:

Израда Плана Стручног 
већа, Годишњих и 
месечних планова, 
Планова додатне, 
допунске наставе и 
слободних активности

август – 
септемба
р 2015.

Наставници 
израђују 
заједничке 
оквирне планове 
које сваки 
наставник 
допуњује 
садржајима 
специфичним за 
свако одељење

Израђени су сви 
планови

Израда и реализација 
иницијалних тестова 

септембар 
2015.

У свим 
одељењима 5 – 
8. разреда

Реализовани су 
иницијални 
тестови

Обележавање Дана 
писмености и 
Међународног дана 
језика

септембар 
2016.

Организовање 
угледних 
активности и 
тематских дана

Организоване су 
активности у 
матичној школи 
и издвојеним 
одељењима. 
Учешће у 
међународном 
Етвининг 
пројекту 
European Day of 
Languages 

Набавка књига за школску 
библиотеку

октобар 
2015.

Избор наслова за 
набавку

Дат је предлог за 
обнову фонда 
школске 
библиотеке
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Одабир изборних текстова 
школске лектире за 
наредну школску годину

октобар 
2015.

Договор и 
усаглашавање 
критеријума

Избором дела 
„Књига за 
Марка“ 
остварена је 
корелација 
између наставе 
српског језика и 
историје

Унапређење рада Стручног 
већа путем сарадње у 
Виртуелној учионици

октобар 
2015.

Сарадња у оквиру 
Виртуелне 
учионице на Мудл 
платформи

Остварена је 
размена 
информација и 
материјала

Анализа постигнућа на 
завршном испиту 2015.

новембар 
2015.

Анализа резултата 
и дискусија

На основу анализе 
постигнућа 
размотрени су 
предлози за 
унапређење 
постигнућа

Организација часова 
предметне наставе за 
ученике 4. разреда

новембар – 
децембар 
2015.

У договору са 
учитељима 
направљен је 
план 
активности

Наставници су 
реализовали 
часове према 
плану

Реализација Плана стручног 
усавршавања

јануар 2016. Присуствовање 
планираним 
обукама 
стручног 
усавршавања и 
презентовање 
садржаја на 
састанку актива

Наставници 
српског језика 
присуствовали 
су Републичком 
зимском 
семинару и 
презентовали 
садржаје 
семинара
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Размена примера добре 
праксе

јануар 2016. Презентација 
дидактичког и 
едукативног 
материјала

Размењена су 
искуства кроз 
примере добре 
праксе на 
сајтовима 
Учионица 
српског, 
Школска 
лектира и 
Играоница у 
учионици

Уједначавање критеријума 
оцењивања

фебруар 
2016.

Дискусија и 
израда плана 
уједначавања 
критеријума

Остварен је 
договор око 
уједначавања 
критеријума 
оцењивања 
домаћих 
задатака и 
домаће лектире, 
као и израде 
контролних 
задатака

Опремање кабинета фебруар 
2016.

Опремање 
кабинета за 
српски језик 
рачунарима и 
пројекторима

Кабинети за 
српски језик 
опремљени су 
пројекторима, 
пројекционим 
платнима и 
рачунарима

Избор уџбеника за наредну 
школску годину

април 2016. Договор и 
усаглашавање

Изабрани су 
уџбеници 
Издавачке куће 
Клет

Учешће на фестивалима и 
смотрама стваралаштва: 

Луткеф 
Креативна чаролија, Бања 
Врујци

децембар 
2015. 

мај 2016.

Реализација 
припремних 
активности и 
присуствовање 
фестивалима

Ученици су 
присуствовали 
фестивалима и 
смотрама

Светосавске приредбе у 
матичној школи 
издвојеним одељењима, 
Светосавски квиз

јануар 2016. Припремање и 
реализација 
активности

Одржане су 
приредбе и 
Светосавски 
квиз

!  39



ОШ „Петар Лековић“Пожега              Извештај o остварености Годишњег плана рада 
школе  

Учешће на конкурсима 
„Сазнали на семинару, 
применили у пракси“ и 
„Дигитални час“ 2016.

јануар 2016. Израда радова за 
конкурс

Два рада 
објављена су у 
Базама знања за 
2016. год.

Организовање луткарских 
представа: 

„Еко шума“ 
„Зунзарина палата“

октобар, 
децембар 
2015.

Припремање и 
реализација са 
ученицима

Реализовано је 
неколико 
представа

Издавање школског листа 
„Расадник“

април-мај 
2016.

Прикупљање 
текстова и 
урађивање

Објављен је 
Расадник за 
2016. год.

Уређивање школског блога 
„Петрово перо“

током целе 
године

Избор ученичких 
радова и 
уређивање

Текстови су 
објављивани 
једном 
седмично током 
целе шк. године

Учествовање у 
међународним Етвининг 
пројектима

током целе 
године

Организовање 
специфичних 
активности

Ученици су 
учествовали у 4 
Етвининг 
пројакта: 

Our Eco Story, We 
are Slavs, Top 5 
of my native 
places i 
Schoolovision 
2016.
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 Организовање 
такмичења на школском, 
општинском, окружном и 
републичком нивоу

фебруар – 
мај 2016.

Припремање 
ученика и 
организација 
такмичења

Ученици су 
остварили 
резултате на 
Окружном 
такмичењу из 
српског језика и 
језичке културе, 
Окружном 
такмичењу из 
историје и 
Окружној 
смотри 
рецитатора и 
учествовали на 
Републичком 
такмичењу 
Књижевна 
олимпијада

Организација угледних 
часова и угледних 
активности: 
• Сакупљамо старе речи 

и етнографске 
предмете 

• Грчки митови 
• Купи свате, `ајде по 

ђевојку 
• Све нежне речи света 
• Ја знам ко сам 
• Не дамо те, Косово 
• Крагујевачки октобар 
• Дан планете Земље 
• Ренесансни дан 
• Косовски божури 
• Дани Колубарске битке 
• Светски дан поезије 

током целе 
године

Припремање и 
реализација 
активности

Реализоване су све 
наведене 
активности

Литерарни конкурси и 
изложбе литерарних 
радова

јануар 2016. 
мај 2016.

Прикупљање 
радова и 
организовање 
изложби

Реализовани су 
литерарни 
конкурси и 
изложбе поводом 
Савиндана и Дана 
школе
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11.1.5. СТРАНИ ЈЕЗИЦИ 
Руководилац:  Зорица Агановић 

Реализација завршног 
испита

јун 2016. Одржавање 
припремне 
наставе, 

Прегледање 
тестова

Реализоване су све 
планиране 
активности

Активности/теме Времереали
зације 

Начинреализације
:

Резултати:
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- Подела часова и израда 
школског програма, 
годишњих и месечних 
планова, планова 
додатне, допунске 
наставе и слободних 
активности

август  2015. Наставници 
израђују 
заједничке 
оквирне планове 
које сваки 
наставник 
допуњује 
садржајима 
специфичним за 
свако одељење

Израђени су сви 
планови

- Израда и реализација 
иницијалних тестова и 
усвајање заједничког 
обрасца за праћење 
напредовања ученика.  

- Обележавање Европског 
дана страних језика 

септембар 
2015.

У свим одељењима 
5 – 8. разреда . 

Организовање 
угледних 
активности и 
тематских дана 

Реализовани су 
иницијални 
тестови и 
усвојен је нови 
заједнички 
образац за 
праћење 
напредовања 
ученика. 

 Организоване су 
активности у 
матичној школи 
и издвојеним 
одељењима. 
Учешће у 
међународном 
Етвининг 
пројекту 
European Day of 
Languages 

- Анализа резултата 
иницијалног теста. 

- Извештај са семинара -
Индикатори 
остварености права 
детета у образовању- и - 
Да нам школа буде 
сигурна

октобар 
2015

Анализа резултата 
и дискусија.  

Презентовање 
идеја са 
семинара.

На основу анализе 
резултата 
размотрени су 
предлози за 
унапређење. 

Усвојене су нове 
идеје са 
семинара које се 
могу применити 
у пракси. 
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-  Презентација  семинара- 
Савремени приступ 
оцењивања ученика 
-   Анализа контролних 
задатака 

новембар 
2015

Презентовање 
идеја са семинара. 
Анализа 
контролних вежби.

Усвојене су нове 
идеје са 
семинара. 

На основу 
анализе,размене 
мишљења,дати 
су предлози за 
побољшање 
оцена

- Презентација семинара- 
Ни црно ни бело- 
програм за рад са децом 
и младима против 
предрасуда за 
толеранцију и 
интеркултуралност, 

и презентација 
еTwinning конференције 

- Припрема теста за 
школско такмичење 

децембар 
2015

Презентовање 
идеја са 
семинара и са 
конференције 
eTwinning 

Договор 
предметних 
наставника о 
изради теста и 
дискусија о 
истом

Усвојене су нове 
идеје са 
семинара. 

Састављен је тест 
за школско 
такмичење

- Презентација семинара 
–Наставник као креатор 
климе у одељењу К3 П1  

- Упознавање са 
календаром даљег тока 
такмичења 

јануар 2016 Презентовање 
идеја са 
семинара. 

Упознавање са 
даљим током 
такмичења и 
дискусија о 
истом

Усвојене су нове 
идеје са 
семинара. 

На виши ниво 
такмичења 
прошло је 
петоро ученика 
из енглеског и 
двоје из 
француског 
језика
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- Анализа резултата у 
првом полугодишту. 

- Анализа резултата са 
такмичења 

- Састанак са 
представницима 
издавачке куће -The 
English Book 

фебруар 
2016

Анализирање и 
дискутовање о 
оценама у првом 
полугодишту. 

Анализирање 
резултата са 
такмичења. 

Разговор о 
уџбеницима.

Упоређиване су 
просечне оцене у 
паралелним 
одељењима. 
Разлике постоје, 
али не у великој 
мери. 

Општинско 
такмичење у знању 
страних језика је 
одржано 20.2.2016. 
у ОШ Емилији 
Остојић. На виши 
ниво такмичења су 
се пласирали: 
Александар 
Живановић 
(3.мест) и Софија 
Миоковић 
(3.место) из 
енглеског језика и 
Ања 
Стефановић(1.мест
о) из француског 
језика. 

- Извештај са састанка 
Педагошког колегијума  

- Одабир уџбеника од 
првог до осмог разреда 

- Извештај са семинара- 
Примена интерактивних 
/ дигиталних уџбеника у 
настави 

март 2016 Излагање идеја са 
Педагошког 
колегијума 
везаних за избор 
уџбеника. 
Договарање о 
уџбеницима. 

Презентовање 
идеја са 
семинара

Изабрани су 
уџбеници за све 
стране језике
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- Припрема књижевне 
вечери посвећене 
Вилијему Шекспиру и 
Мигелу де Сервантесу 

април 2016 Припремање и 
реализација 
активности

Одржано је 
књижевно вече

- Анализа књижевне 
вечери посвећене 
Вилијему Шекспиру и 
Мигелу де Сервантесу и 
представе – Три мала 
прасета у чудесној 
земљи

мај 2016 Дискусија и 
анализа 
књижевне 
вечери и 
представе

И наредне школске 
године 
наставници 
страних језика 
учествоваће у 
сличним 
манифестацијам
а

- Подела часова и 
задужења у следећој 
школској години.

јун 2016 Договор 
предметних 
наставника о  
подели часова и 
задужења за 
следећу школску 
годину 

Подељени су 
часови и 
задужења за 
следећу школску 
годину

- Стручно усавршавање 
- Израда месечних 

планова 
- Проналажење 

мотивационих 
поступака за постизање 
бољих образовно-
васпитних резултата 

- Откривање узрока 
неуспеха појединих 
ученика, група или 
разреда 

- Одржавање наставних 
средстава, учила и 
друге опреме 

- Остваривање сарадње 
са другим стручним  
већима, стручним 
сарадницима и 
установама

током целе 
школске 
године

Припремање и 
реализација 
активности

Реализоване су све 
наведене 
активности
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11.1.6. УМЕТНОСТИ 
Руководилац: Војислав Недељковић 

Активности/теме Време 
реализа
ције

Начин реализације: Носиоциреализације
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1.Тематски дан 
посвећен 
писмености 

2.Обележавање дана 
озонског омотача. 

3.Обележавање дана 
здраве хране. 

4. Тематски дан 
„Крагујевачки 
октобар“ 

5.Праћење и 
анализирање 
реализације планова 
рада. 

6.Посета изложбама 

7.Организација дечијег 
фестивала „Ја сам 
твој друг“ 

Септем
бар 

и 
Октоба
р 

1.Успешно је реализовано 
у оквиру одељења у 
Школском холу 

2.Обележен је дан 
озонскогомотача у 
наставничкојканцеларији 
у виду перформанса,квиза 
и изложбе у холу школе и 
награде за најбоље 
ликовне радове. 

3.У 
школијеуспешнообележ
ен ДАН ЗДРАВЕ 
ХРАНЕ   

Уз пратећу декорацију 

4. Обележен је у холу 
школе 

5.Анализиран је рад 
секција, учешће н 
ахуманитарним 
манифестацијама, 
израда декоративних 
предмета и продајне 
изложбе 

6.Посета изложби Срђана 
Вељовића „Das 
unheinliehe“ 

   Посета изложби Жолта 
Ковача „Употреба 
слике“

1.Стручни активи у 
оквиру 
уметнисти,књижев
ности и страних 
језика 

2.Стручни активи 
билогије и ликовне 
уметности 

3.Сви активи 

4. Стручни активи  
Српског језика и 
ликовне културе 

6. Стручни активи у 
оквиру уметнисти 

7. Стручни актив  
Музичке културе 

!  48



ОШ „Петар Лековић“Пожега              Извештај o остварености Годишњег плана рада 
школе  

1.Посета сајму књига 

2.Посета семинарима 

3.Организовање 
тематских дана и 
угледних часова 

4.организовање и 
посета  

изложби 

Новемба
р 

Децемба
р 

2.15. и 16. Новембра је 
одржан 
семинар“индентификац
ија и рад са даровитом 
децом“ 

    20. новембра је одржана 
презентација уџбеника 
„Креативног центра“ 

    22. и 23. Новембра 
„ИКТ у настави“ 

    29. новембра семинар за 
музичку културу 
„Примена музике у 
постизању веће 
ефикасности у настави 
и подстицања веће 
сазнајне моћи ученика“ 

    27. децембар – семинар 
„Интерактивним 
учењем до 
функционалног знања“ 

3.4. новембар – тематски 
„Дан климатских 
Промена“ 

   13. новембар – тематски 
дан „Примирја у Првом 
светском рату“ 

   19. новембар – тематски 
„Дан толеранције“ 

4.Посета изложби 
„Цртежи“ Оливера 
Вељовића 

   Реализација тематске 
изложбе „Текстура“ , 
„Контура“ и „Мој 
унутрашњи свет“ 

2.Сви активи 

3.Стручни активи 
Српског, Ликовног, 
Музичког, 
Биологије и 
историје 

4. Стручни актив за 
ликовно 
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1.Припрема за 
обележавање 
школске славе 
«Св.Сава 

2.Посета изложбама и  
организација изложби 

3. Посета семинарима 

Јануар 

Фебруар 

1.Организовање 
светосавског квиза, 
тематска изложба 
ликовних радова и 
сценографије за 
прославу. 

          
2.Презентација имена, 
лика и дела сликара 
Џексона Полока 

    Посета изложби „Боја и 
светлост“ у градској 
галерији 

3.Учествовање у онлајн 
семинару „Развионица 
– дигитална ризница“ 

Сви чланови актива 

«.Наставници ликовне 
културе 
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1. Изложбе и 
тематски дани 

2. Посета 
изложбама 

3. Посета 
семинарима

Март 1. Тематска изложба 
„Цвеће, 
композиција, мртва 
природа“ 

Тематски „Дан 
вода“ 
  

2. Посета изложбама 
„Лов“ Горана 
Драгаша и изложби 
омота плоча Горана 
Живановића 

3. Успешно завршен 
семинар 
„Развионица – 
дигитална 
ризница“ 

«.Наставници ликовне 
културе  

           И 
географије 
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1. Избор уџбеника 
за школску 
2015-2016. 

2. Предлог мера за 
креирање 
подстицајне 
средине у 
школи 

3. Изложбе и 
тематски дани 

4. Посета 
изложбама 

5. Семинари

Април -Предавање о 
борби против 
алкохолизма 
-Предавање о 
заштити вода, 
предавач Миодраг 
Пантелић, 
професор 
техничког 
факултета у Чачку 

Тематски дан  „200 
година 2. Српског 
устанка“ 

Тематска изложба 
„Вода живот 
значи“ 

Посета изложби 
Норе Месарош 
„Било једном у...“ 

Представа „На 
балу код Милоша“ 
у наставничкој 
канцеларији, 
поводом 200. 
Година 2. Српског 
устанка 

Семинар „Права 
детета у 
образовању“

Стручни активи 
Српског, Ликовног, 
Музичког, историје 
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11.1.7.  ПРИРОДНЕ НАУКЕ  
Руководилац: Мирјана Матеничарски 

1.  Изложбе и 
тематски дани 

2. Угледни часови 

3. Посета 
изложбама 

4. Анализа успеха 
ученика 

5. Подела часова

Мај и 
Јун

- Тематски „Дан 
Европе“  8. Мај 

- 15. Мај, дан школе 
- Угледни час 

„Савремена 
уметност“ (српски, 
ликовно, музичко, 
историја) 

- Угледни час „Ритам 
Орнамената“ 

- Посета изложбама 
„Деца сунца“ Ивоне 
Плескоња и 
„Фотографија“ Нова 
академија уметности

Стручни активи 
Српског, Ликовног, 
Музичког, историје 
и 

техничког 

ВРЕМ
Е

РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ

НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
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Септем
бар

1.Конституисање и 
избор руководства 
2.Израда плана 
стручног 
усавршавања 
3.Договор о 
времену одржавања 
састанака, 
реализације 
писмених вежби, 
организација 
додатног и  
допунског рада, 
рада секција, 
организиовање 
излета, 
органозовање 
такмичења 
4..Договор о вођењу 
ученичке 
евиденције 

Договор,активно учешће чланова 
већа, анализа, 
предлози,коментари на 
предложено, стручна анализа 
предложених листова за вођење 
ученичке евиденције, 
усклађивање

Чланови актива

Октоба
р

1.Рсмишљавање 
допунског рада 
2.Утврђивање 
постојећих 
наставних 
средстава, и 
прављење плана 
коришћења истих, и 
набавке нових 
учила, материјала за 
вежбе 
3.Анализа 
ефикасности 
облика, метода и 
средстава образовно 
васпитног рада 
4.. Анализа 
резултата 
иницијалног теста

Договор, анализа, предлози за 
квалитетнији рад, представљање 
примене стандарда, 
усклађивање

Чланови актива
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Новем
бар

1.Први 
класификациони 
период-резултати 

Анализа, аналитично 
сагледавање резултата 
рада ,искуствена размена 
мишљења,, усклађивање, 
коментари,дискусија

Чланови актива

Децемб
ар 

1.Анализа 
постигнућа ученика 
на завршном испиту 
у јуну 2015. Год. 
2.Организација рада 
предметне наставе 
за ученике четвртог 
разреда током првог 
и другог 
полугодишта 

размена искуста у раду, 
анализа,дискусија,предтављање 
метода, представљање резултата 
рада

Чланови актива

Јануар

1.Анализа рада и 
успеха ученика у 
току првог 
полугодишта 
3.Припрема за 
такмичење

презентовање и анализа, 
коментари на успех и рад,, 
активно учешће чланова већа, 
анализа индивидуализације 
наставе

Чланови актива

Фебруа
р

1.Припрема за 
такмичење:израда 
тестова за школско 
такмичење 
2.Израда наставних 
средстава 
3.Проблеми у 
раду:размена 
искустава 
4. Анализа Иоп-а

Анализа,усклађивање,презентова
ње скала бодовања,одређивање 
критеријума,дискусија,размена 
искуства и примена стандарда , 
Излагање

Чланови актива
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Март

1.Припрема за 
такмичење:разговор 
у току припрема 
2.Корелација у 
настави биологије  
и географије 
3.Проналажење 
мотивационих 
техника за 
постизање бољих  
образовних и 
васпитних резултата 
4.Откривање узрока 
неуспеха појединих 
ученика, група, 
разреда

Дискусија, анализа рада, 
Размена мишљења и 
усклађивање, 
Одређивање 
критеријума,презентовање са 
семинара

Чланови актива

Април

1.Такмичења –
резултати 
2.Резултати рада у 
трећем 
класификационом 
периода 
3. Договор о избору 
уџбеника за следећу 
школску годину

Анализа,систематичност у 
раду,дискусија,излагање,

Чланови актива

Мај

1.Искуства са 
такмичења:предлоз
и за наредну годину 
2.Угледни часови 
наставника других 
стручних већа-
могућности 
примене у настави  
географије,биологиј
е и хемије 
3. Анализа сарадње 
са другим активима 

Дискусија, анализа, 
Могућности примене  у настави-
дискусија,излагање, 
Анализа тестова и учинка, 
Представљање мера за 
побољшање рада, аналитично 
сагледавање, 
излагање

Чланови актива
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11.1.8.  МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ТЕХНИКА  
Руководилац:  Наталија Диковић 

Јун

1.Подела часова-
предлог 
2.Реализација 
наставног плана и 
програма 
3.Анализа успеха на 
крају школске 
године

дискусија,анализа рада, 
презентавање,излагање, 
подела задужења,размена 
мишљења

Чланови актива

Август

1.Израда годишњих 
планова рада 
2.Подела задужења 
за наредну школску 
годину

ПЛАНИРАНО:  припрема 
годишњих планова,анализа 
примењених 
планова,излагање,израда 
планова-усклађивање и планова 
и задужења....

Чланови актива

Активности/теме

Време 
реализац
ије 

Начин 
реализ
ације:

Резултати:
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Први састанак: 
1. Избор председника и 
записничара 

2. Усвајање годишњег плана и 
програма 

3. Усвајање месечних планова 
и програма 

4. Израда Планова рада 
додатне наставе и секција 

5. Непосредно планирање и 
програмирање образовно 
васпитног рада 

6. Сарадња са другим активима 
а) Усклађивање распореда 
одржавања писмених 
задатака, вежби 
б) Утврђивање корелације 
међу сродним садржајима 
програма

18. 
септемба
р 2015. 

у 12 сати и 30 
минута

Састанак 
већа

1. Изабран је председник већа 
– Наталија Диковић и 
записничар – Биљана 
Костић 

2. Годишњи План стручног 
већа „Математика, физика, 
техника и 
информатика“састављен је 
тако да се ученицима 
обезбеде што бољи услови 
за несметано стицање 
знања. Овим Планом 
обухваћене су све 
активности као што су 
редовна, допунска, додатна 
и различите ваннаставне 
активности. План је 
једногласно усвојен. 
Чланови већа су се 
договорили да на пролеће 
организују једнодневан 
излет са најуспешнијим 
ученицима из ове групе 
предмета у Петницу, али 
ово питање је остало 
отворено да се договоримо 
са директором око 
могућности његове 
реализације. Председник 
већа је Наталија Диковић а 
записничар Биљана Костић. 

3. Месечни планови и 
програми су, такође 
једногласно усвојени, уз 
додатак да ће бити 
допуњавани у зависности 
од актуелних догађаја. 

4.  Донет је план рада додатне 
наставе и секција за 
математику, физику и 
техничко и информатику. 
Додатна настава из 
математике и физике 
одржаваће се према плану 
предметних актива и 
непосредне ситуације по 
разредима. Додатна настава 
из техничког и 
информатичког образовања 
одржава се интезивније 
крајем првог и у другом 
полугодишту кроз 
припрему ученика за 
такмичења.  

5. Сваки предметни актив 
укратко је представио свој 
Годишњи План рада. 
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Други састанак: 
1. Анализа успеха ученика и 
мере за његово побољшање 

2. Излагање са конференције 
РППО – Наталија Диковић 

3. Разно (тематски дан, 
фестивал науке и сл.) 

12. новембар  
2015. 
у 12 сати и 30 
минута

Састанак 
већа

1. Редовна настава 

а) Детаљније упознавање 
образовно-васпитних циљева и 
садржаја програма 
б) Израда образовних 
стандарда за поједине 
категорије ученика: просечне, 
обдарене и ученицима са 
сметњама у развоју) 
в) Избор облика, метода и 
средстава образовно-васпитног 
рада којима се утврђују 
циљеви и задаци које могу 
најуспешније да остваре 
г) Проналажење мотивационих 
поступака за постизање бољих 
образовних и васпитних 
постигнућа 
д) Откривање узрока неуспеха 
појединих ученика, група или 
разреда 
ђ) Израда периодичних 
анализа о оствареним 
резултатима образовно-
васптног рада 

1. Додатна настава 

а) Дефинисање критеријума за 
идентификовање обдарених 
ученика 
б) Дидактичко-методичко 
осмишљавање рада са 
обдареним ученицима 
(примена активних метода, 
учење путем решавања 
проблема, учење 
откривањем...), обучавање за 
коришћење извора 
информација, омогућавање 
посета разним институцијама 
3. Допунски рад 
а) Дијагностицирање узрока 
неуспеха ученика 
б) Дидактичко-методичко 
осмишљавање допунског рада, 
избор облика и метода рада 
који одговарају категорији 
ученика 
в) Анализа резултата рада са 
неуспешним ученицима 

4. Ваннаставне 
активности –  секције 

а) Утврђивање критеријума за 
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Трећи састанак: 
1. Излагање о угледним 

часовима и посећеним 
семинарима 

Извођење огледног часа  
Ужестручно усавршавање 
(реализација и планови) 
Излагање са семинара и 
стручних скупова  

2. Анализа програма  
Примена савремених облика и 
метода рада, мотивисање 
ученика за учење и рад, 
вредновање и оцењивање 
резултата образовно-васпитног 
рада 
Опште психолошко-педагошке 
теме 
  

3. Сарадња са осталима 
Остваривање  сарадње са 
другим већима, стручним 
сарадницима, стручним 
друштвима, факултетима, 
институтима,установама и 
предузећима 

4. Реализација часова у 
четвртом разреду 

За ученике четвртог разреда 
организација часова предметне 
наставе ради упознавања 
ученика са предметним 
наставницима 

5. Побољшање квалитета 
наставе 

Проналажење мотивационих 
поступака за постизање бољих 
образовних и васпитних 
постигнућа 
Откривање узрока неуспеха 
појединих ученика, група или 
разреда 

6. Набавка наставних 
средстава 

Утврђивање постојећих 
наставних средстава и 
прављење плана коришћења 
истих и набавке нових учила, 
материјала за вежбе. 

7. Разно  

17. децембар 
2015.  

у 12 сати и 30 
минута

Састанак 
већа
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Четврти састанак 

1. Организационо-техничка 
питања  
2. Реализација образовно-
васпитног рада 

3. Остваривање  сарадње са 
другим већима, стручним 
сарадницима, стручним 
друштвима, факултетима, 
институтима,установама и 
предузећима 

4. Стручно усавршавање  

5. Аналитичко-истраживачки 
рад 

6. Праћење резултата рада већа 

25. фебруар. 
2016.  
12 сати и 30 
минута 

Састанак 
већа

1. Договор о времену 
реализацијe писмених вежби, 
организације додатног и 
допунског рада, рада секција, 
организовања излета, 
организовање такмичења 
2. Утврђивање постојећих 
наставних средстава и 
прављење плана коришћења 
истих и набавке нових учила, 
материјала за вежбе. 
1. Редовна настава 
В) избор облика, метода и 
средстава образовно-васпитног 
рада којима се утврђују 
циљеви и задаци могу 
најуспешније да остваре 
Г) проналажење мотивационих 
поступака за постизање бољих 
образовних и васпитних 
постигнућа 
Д) откривање узрока неуспеха 
појединих ученика, група или 
разреда 
Ђ) израда периодичних 
анализа о оствареним 
резултатима образовно-
васптног рада 

2. Додатна настава 
А) дидактичко-методичко 
осмишљавање рада са 
обдареним ученицима 
(примена активних метода, 
учење путем решавања 
проблема, учење 
откривањем...), обучавање за 
коришћење извора 
информација, омогућавање 
посета разним институцијама 

3. Допунски рад 
А) дијагностицирање узрока 
неуспеха ученика   
Б) дидактичко-методичко 
осмишљавање допунског рада, 
избор облика и метода рада 
који одговарају категорији 
ученика 
В) анализа резултата рада са 
неуспешним ученицима 

4. Ваннаставне активности –  
секције 
А) дидактичко-методичко 
осмишљавање рада у 
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Пети састанак 
1. Анализа досадашњих 

резултата 
2. Реализација часова 

редовне, допунске и 
додатне наставе 

3. Реализација часова 
припремне наставе 

4. Анализа пробног 
завршног испита за 
осми разред 

5. Такмичења 
6. Извештаји са семинара 

и стручних скупова 
7. Акције у школи  
8. Извођење угледних 

часова  
9. Мере за унапређивање 

резултата рада 
10. Разно 

26.4.2016. Састанак 
већа

1. Анализу досадашњих 
резултата прво ће 
анализирати предметни 
активи на састанцима које 
ће одржати поводом тога, а 
даље ће се о овој тачки 
расправљати на  састанку 
који ће бити одржан у мају. 

2. Реализација редовне, 
додатне и допунске наставе 
одвија се по плану и 
програму са којим су 
ученици упознати. 

3. Чсови припремне наставе 
реализују се по распореду 
који је окачен на огласној 
табли у холу школе.  

4. О овој теми ће се више 
расправљати на састанку у 
мају месецу, јер је пре тога 
потрребно да предметни 
активи изврше анализу 
резултата. 

5. Такмичења:  
а)  15 ученика из ТИО и 5 
ученика „Шта знаш о 
саобраћају“ – пласирало се 
на Окружна такмичења 

б) 5 ученика из ТИО 
пласирано се на Републичко 
такмичење које је одржано  у 
Нишу 

7. Акције у школи : 
•30 девојчица наше школе 
посетило компанију „Инмолд 
„ за Дан девојчица 
(21.4.2016.). Испред тима 
„Техника“ са децом ишла 
Наталија Диковић 

•Тим „Техника“ заједно са 
Олгицом Спасојевић 
учествовао је у Онлајн 
недељи. Наша школа 
проглашена је међу 3 
најбоље школе. Наставнице 
Наталија Диковић и Олгица 
Спасојевић добиле су 
захвалнице и награду. 

•Обележен је „Дан планете 
Земље“  (слике на веб 
страници „Техника“) 

•Ученици осмих разреда на 
часовима ТИО посетили 
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Шести састанак 
1.Aнализа резултата 

пробног завршног 
испита и мере за 
њихово побољшање 

2.Извештаји са 
посећених семинара 

3.Мај – месец математике 
4.За ученике четвртог 

разреда 
организација часова п
редметне наставе 
ради упознавања 
ученика са 
предметним 
наставницима 

5.Извођење угледних 
или  огледних часова 

6.Организација или 
присуство акција у 
школи 

7.Давање критичких 
осврта на рад актива 
и предлагање мера за 
унапређење 
програмске 
оријентације 

8.Резултати такмичења 
9.Разно  

25. мај 2016. 
у 12 сати и 30 
минута 

Састанак 
већа

1. Резултати пробног 
пријемног испита нису 
задовољавајући, па је 
сходно томе донета одлука 
да наставници имају 
обавезу да одрже недељно 2 
сата припремне наставе за 
ученике осмог разреда. 

2. Наставници Техничког и 
информатичког образовања 
присуствоваће 
конференцији на факултету 
Техничких наука у Чачку 
29. И 29. Маја 2016. године. 
Професорка Техничког 
образовања, Наталија 
Диковић презентоваће свој 
рад на тему „Значај 
предмета Техничког и 
информатичког образовања 
у образовању ученика“ . 
Наставници физике су 
учествовали на Пролећном 
семинару који је одржан на 
Златибору. 

3. У нашој школи биће 
обележен „Мај, месец 
математике“ у организацији 
Стручног већа 
„Математика, физика, 
техника и информатика“. 

4. Наставници који предају 
осмацима реализовали су 
часове у 4. разреду. 

5. Наставнци ТИО обележили 
су „Дан Сунца“ са 
ученицима из Јежевице, 
палмирана је и посета 
фабрици „Zero Cord“ . 
Такође, са ученицима осмог 
разреда, посетили су 
компаније „Атлас“, 
„Матис“ и  „Гинко “ као 
помоћ ученицима у избору 
будуће професије. Ученици 
одељења V2 на часовима 
ТИО правили су кућу ос 
слаткиша, „Слатку кућу“, 
од којих су једну однели у 
специјално одељење 
заједно са већим бројем 
својих радова које су 
поклонили деци у том 
одељењу. 

6. Дат је предлог да се на 
Одељенском већу и на 
родитељским састанцима 
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11.1.9. СПОРТ И ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
  Руководилац: Немања Ојданић 

Активности / теме Време реализације  Начин реализације

Договор о распореду 
остваривања наставних 
целина и јединица 
односно усклађивање 
индивидуалних планова 
рада 
Анализа припремљености 
стручног већа за ову 
школску годину и предлог 
допуне тј. набавке нових 
наставних средстава

Август 2015 

Август 2015 

Договор предметних 
наставника 

Договор предметних 
наставника са Директором

Подела термина за 
школске секције у 
фискултурној сали 
Сарадња са стручним 
већима и спортским 
клубовима 
План стручног 
усавршавања у школи и 
ван ње 
Планирање угледних 
часова ради размене 
стручних искустава             
(унутар већа и на нивоу 
града) 

Септембар 2015 

Чланови већа, 
стручна већа на нивоу 

школе, 
председници спортских 

клубова, 
директор школе
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Организовање општинског  
кроса 
Посета сајму књигау 
Београду 
План организације 
школских турнира и 
спортског дана

Октобар 2015 Договор предметних 
наставника, 

наставници, учитељи 

Анализа успеха ученикана 
крају првог 
класификационог периода 

Проналажење 
мотивационих поступака 
за постизање бољих 
образовних и васпитних 
постигнућа ученика 

Новембар 2015 

Децембар 2015

Размена искустава давање 
мишљења и предлога 

Размена искустава давање 
мишљења и предлога 

Организовање припреме 
за обележавање школске 
славе - школске утакмице 

Јануар 2016 Кошаркашка и фудбалска 
утакмица, и друге 
манифестације

Анализа рада стручног 
већа 
Сарадња са психолошко-
педагошком службом 

Фебруар 2016 Разговор, договор, анализа

Анализа рада секција и 
анализа успеха на 
такмичењима

Март 2016 Разговор, договор, анализа

Анализа успеха на крају 
трећег класификационог 
периода 
Истраживање неуспеха у 
савладавању одређених 
садржаја програма 
Анализа постигнутих 
резултата ученика на 
такмичењима

Април 2016
Разговор о проналажењу 
мотивационих поступака 
за постизање бољих 
образовних и васпитних 
постигнућа ученика 
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Обележавање дана школе-
спортске игре ученика, 
наставника; учешће 
ученика на свечаној 
академији; изложба о 
спорту

Мај 2016
Додатни рад са 
учесницима програма 

Анализа успеха ученика 
на крају школске године 
Анализа рада стручног 
већа 
Анализа рада се Избор 
руководилаца актива            
Предлог поделе часова 
Предлози за измену 
годишњих планова рада за 
следећу школску годину 
кција 

Јун 2016 

Јун 2016 

Договор предметних 
наставника 

Разговор, анализа, договор 

Разговор, анализа, договор 

Стручно усавршавање 
Израда оперативних 
паланова планова 

Проналажење 
мотивационих 
поступака за постизање 
бољих образовно-
васпитних  резултата 

Откривање узрока 
неуспеха појединих 
ученика, група или 
разреда 

Одржавање реквизита, и 
преме у школској сали 

Остваривање сарадње са 
другим стручним већима, 
стручним сарадницима и 
установама

Током целе школске 
године
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11.1.10. РАЗРЕДНА НАСТАВА 
Руководилац: Биљана  Павловић 

Активности/
теме

Време 
реализац
ије 

Начин реализације: Носиоци 
реализације

Израда годишњих 
планова и 
програма 
Израда месечног 
плана за 
септембар 
Избор семинара за 
2015/16 годину

28. 
8.2015.

Договор наставника о 
плановима рада за школску 
2015/16.  
Договор о учешћу на 
семинарима за разредну 
наставу. 

Чланови већа 
разредне наставе

Анализа плана 
рада за наредну 
школску годину. 
Предлог за 
учешће 
наставника 
млађих разреда на 
семинарима 
стручног 
усавршавања. 
Обележавање 
дечје недеље.

11. 9. 
2015.

Извршена анализа плана рада 
за наредну школску годину. 
Предложени учитељи који ће 
бити носиоци семинара. 
Договор око обележавња Дечје 
недеље. 

Чланови већа 
разредне наставе

Извештаји са 
посећених 
семинара

24. 11. 
2015.

Разговор, анализа, договор Чланови већа 
разредне наставе
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Правила 
понашања у 
школи. Припреме 
за просалву 
предстојећих 
празника и 
Савиндана.  
Разматрање 
предлога о 
стручном 
усавршавању за 
текућу школску 
годину. 
Такмичења 
ученика

16.12. 
2015.

Директор је упознао присутне 
са Правлником понашања у 
школи.  
Присутни упознати са 
календаром такмичења и 
просале празника. 

Чланови већа 
разредне наставе 

Анализа успеха и 
дисципли- 
не ученика. 
Сарадња са пре- 
дшколским 
установама.

23..3. 
2016.

Разговор, дискусија, договор. Чланови већа 
разредне наставе

Избор уџбеника за 
2016/17

04.4.2106
.

Одабрани уџбеници за 2016/17 
годину. 

Чланови већа 
разредне наставе  

Анализа успеха на 
крају тромесечја. 
Предлог мера за 
побољшање 
васпитно – 
образовног 
процеса 

05.5.2016
.

Изврешена анализа успеха на 
крају тромесечја. 
Веће упознато са резултатима 
такичења.

Чланови већа 
разредне наставе 

Извештај са 
републичке 
смотре „Под 
истим небом 
нашег дома“. 
Припреме за упис 
првака у 2016/17. 

25. 5. 
2016.

Разговор, дискусија, договор. Чланови већа 
разредне наставе 
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12. ТИМОВИ 
12.1. ТИМ ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА У ПРИЛАГОЂАВАЊУ ШКОЛСКОМ 
ЖИВОТУ 

Руководилац:  Наталија Диковић 

Анализа успеха и 
владања на крају 
школске године. 
Анализа рада 
Стручног већа. 
Раздуживање 
уџбеника 
коришћених у 
2015/16 години. 

10. 6. 
2016.

Разговор, анализа, договор. 
Стручно веће је реализовало 
све активности по плану и 
програму предвиђеном за ову 
школску годину. 
Формиране су комисије на 
нивоу актива за раздуживање 
уџбеника.

Чланови већа 
разредне наставе

Активности/теме
Време 
реализациј

е

Начин 
реализац
ије:

Резултати:

Први састанак тима 25. август 
2015.

Састанак Формиран је тим  за „Подршку 
ученицима и наст авницима 
школском животу“. Чланови тима 
су учитељи првог ра зреда , 
одељењске старешине петог 
разреда и педагог школе.  
Координатор тима је Наталија 
Диковић 
Усвојен је План рада тима за 
следећу школску годину 
Договорене активности за први дан 
нове школске године. 
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Први дан нове школске 
године

1. септембар 
2015.

Акције у 
школи

За прваке: 
⋅ Организован свечани пријем 
у ч е н и к а п р в о г р а з р е д а 
(приредба) 

⋅ Представљање учитеља 
⋅ Р о д и т е љ с к и с а с т а н а к – 
одељењски 

⋅ Сви ученици првог разреда 
добили су качкете са натписом 
„Ђак првак“.  

За петаке: 
⋅ Пријем ученика петог разреда – 
обраћање директора 

⋅ Представљање одељењских 
старешина 

⋅ Представљање предметних 
наставника 

⋅ Представљање сајта школе 
ученицима и родитељима 

⋅ Р о д и т е љ с к и с а с т а н а к – 
одељењски 

⋅ Упознавање са кабинетима 
За нове колеге: 
⋅ Нови наставници су Биљана 
Костић (математика) и Ивона 
Даниловић (музичка култура). 

⋅ Договор са ментором (пружање 
упутсва за рад) 

⋅ П р и с у с т в о о д е љ е њ с к о г 
старешине, ментора или другог 
наставника (као подршка ) 
часовима.

Подела спискова 
учитељима и 
одељењским 
старешинама 

Друга 
недеља 
септембра

Састанак 
педагога са  
учитељима 
и 
одељењски
м 
старешинам
а

ПП служба је сваком учитељу 
првог и одељењском старешини 
петог разреда поделила спискове  
ученика из осетљивих група. Нема 
ученика који наставу прате по 
ИОП2.
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Други састанак тима 23. септембар 
2015.

Састанак • Биљана  Костић и Ивона 
Даниловић су наше нове 
ко л е г и н и ц е , ко ј е ћ е 
предавати математику, 
односно музичку културу. 
Б и љ а н и н м е н т о р ј е 
Снежана Крсмановић а 
Ивонин Милан Златковић. 
Колегинице су упознате са 
начином увођења нових 
наставника наше школе у 
посао, кроз правилник који 
дефинише активности и 
обавезе нових наставника и 
ментора као и директора и 
осталих чланова колектива. 
Обавештене су да за све 
недоумице и питања могу 
да се обрате координатору 
т и м а и л и ш ко л с к о м 
педагогу. 

• Предложене су мере за 
п р и л а г о ђ а в а њ е д е ц е и з 
осетљивих група школском 
животу: 

⋅ Праћење редовности похађања 
наставе 
⋅ Разговори ПП службе са овим 
ученицима (а по потреби и са 
родитељима ) и подношење 
извештаја тиму 
⋅ Праћење успеха и реализације 
допунске наставе 
⋅ Помагање ученицима који имају 
проблем са социјализацијом, кроз 
р а з го в о р с а п ед а го гом и 
одељењским старешином  

⋅ Сарадња с а тимовима з а 
самовредновање рада школе, за 
заштиту деце од занемаривања и 
злостављања (координатор 
И в а н а Ма к с и м о в и ћ ) , з а 
инклузивно образовање (Моника 
Јовићевић), Стручни актив за 
школско развојно планирање 
( к о о р д и н а т о р Д а н и ј е л а 
Василијевић).  Прибавити мејл 
адресе свих координатора ради 
л а кш е с а р а дњ е и с л ањ а 
извештаја који су потребни за 
рад тимова 

⋅ Подношење извешта ј а на 
седници Одељенских већа 
• Ч л а н о в и т и м а с у с е 
договорили да ће извештаје 
члановима тима, који раде на 
терену и нису у могућности да 
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Радионице педагога са 
ученицима првог 
разреда о различитости 
и толеранцији

Друга и 
трећа недеља  
октобра

Радионице 
педагога са 
ученицима 
првог 
разреда

Записници педагога, Ане Јеличић
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Трећи састанак тима 22. октобар 
2015.

Састанак • Чланови тима поднели су 
извештај о својим ученицима, 
који се налазе на списку ученика 
из осетљивих група. Ученици 
редовно долазе у школу. Сарадња 
са родитељима је релативно 
д о б р а . Нема п р им е ћ е н и х 
проблема у уклапању ових 
ученика са осталом децом . 
Уочавају се проблеми са учењем 
и наставници су изнели имена 
деце која имају недовољне оцене. 
Педагог је информисао остале 
чланове тима о разговорима које 
је водио са овим ученицима. 
Примећено је да сви наставници 
не одржавају часове допунске 
наставе према усвојеном плану. 
Најчешћи узрок је недостатак 
термина због великог броја 
часова ученика, у току седмице. 
Предложено је да се овај пропуст 
исправи тако што ће одељењске 
ст арешине раз говарати с а 
наставницима код којих ови 
ученици имају недовољне оцене 
и да им се скрене пажња на мере 
индивидуализације, које треба да 
предузму. О овом проблему 
детаљније ће се разговарати и 
а н а л и з и р а т и н а с е д н и ц и 
Одељењских већа. 

• Прикупљене су мејл адресе 
чланова овог тима и већина мејл 
адреса координатора осталих 
тимова. Координатор тима за 
заштиту деце од занемаривања и 
з л о с т а в љ а њ а , И в а н а 
Ма к с и м о в и ћ , п о с л а л а ј е 
„ П р и р у ч н и к – П р о г р а м 
превенције вршњачког насиља у 
ш ко л а м а “ , м а т е р и ј а л з а 
р а д и о н и ц е н а ч а с о в и м а 
одељењских старешина а односе 
се на побољшавање односа међу 
ученицима, што је такође задатак 
нашег тима. 

• Договорено је да сви учитељи и 
одељењске старешине доставе 
и з в еш т а ј е о п р им е ћ е н им 
проблемима код својих ученика, а 
који се тичу нове школске 
средине, да размисле и предложе 
мере за њихово отклањање.  

• План увођења нових наставника 
у посао је преузет из правилника, 
који већ постоји у нашој школи, а 
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Постављање паноа 
“Како учити“

Прва недеља 
новембра

Постављањ
е паноа 
“Како 
учити“

На сваком спрату и у школама у 
Ј е ж е в и ц и и Д у ш к о в ц и м а 
постављени су панои у ходницима, 
који сликовито прикзују начине за 
лакше учење.

Радионице педагога 
школе у петом разреду

Друга и трећа 
недеља 
новембра

Радионице 
педагога 
школе у 
петом 
разреду

П е д а г о г шко л е ј е о д р ж а о 
радионице у петим разредима на 
тему „Лепота различитости“ а 
одељењским старешинама је 
прослеђена презентација на тему 
„Толеранција“, која ће се пуштати 
н а ч а с о в и м а о д е љ е њ с к о г 
старешине.

Четврти састанак тима 25. новембар 
2015.

Састанак • Предвиђене активности са 
п р е т х о д н о г с а с т а н к а с у 
реализоване. Договорен је начин 
д аљ е ком у н и к а ц и ј е м е ђ у 
члановима. 
• Договорено је да анкета за 
ученике петог разреда садржи 
неколико кратких питања, која 
најбоље показују проблеме са 
којима се ученици сусрећу у 
н о в о ј школ с ко ј с р е д и н и . 
У ч и т е љ и ћ е т е п о д а т к е 
прикупити кроз разговор са 
у ч е н и ц и м а и њ и х о в и м 
родитељима 
• Ана Јеличић ће, за следећи 
састанак, поднети извештај о 
посети часовима, организовању 
радионица и разговорима са 
ученицима и родитељима

Анкета Друга недеља 
децембра

Припрема 
анкете

Припремљена су и одабрана 
питања за  анкету, која ће се 
поделити ученицима. Анкета ће 
садржати пет питања са понуђеним 
одговорима, где ће се ученици 
определити за једну могућност, 
која најбоље одсликава њихово 
мишљење, а шесто је питање 
отвореног типа, где ће ученици 
изнети, који је по њима, највећи 
проблем са којим се сусрећу у 
новој школској средини.
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Пети састанак тима 24. децембар 
2015.

Састанак • Ана Јеличић је поднела извештај 
о посети часовима и реализацији 
радионица у првом и петом 
разреду. Истакла је позитиван 
резултат радионица, чији је 
резултат бољи међусобни однос и 
разумевање ученика. Детаљан 
извештај налази се у ПП служби.  
• Зорица Агановић, одељењски 
старешина V1, иницирала је 
покретање акције помоћи за 
ученика њеног одељења, чија је 
мајка , самохрани родитељ , 
претрпела тешку саобраћајну 
несрећу после које је остала 
тежак иинвалид. Сви чланови 
тима су прихватили њен предлог 
и организоваће с е акци ј а 
прикупљања помоћи на нивоу 
целе школе. 
• У ч и т е љ и и о д е љ е њ с к е 
старешине поднеле су исцрпан 
извештај о ученицима који имају 
п р о б л е м е с а у ч е њ е м и 
понашањем као и о мерама које 
се спроводе на решавању тих 
проблема, а које су у складу са 
законом и правилником школе.

Анкета Друга недеља 
јануара

Анкетирање 
ученика

Анкетирани су ученици петог 
р а з р е д а а с а п р в а ц им а с у 
разговарали учитељи.
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Шести састанак тима 26. фебруар 
2016.

Састанак • Анализа анкете 
На прво питање да ли се у школи 
осећају сигурно, већина ученика је 
одговорила потврдно. Ученици 
који се у школи не осећају 
сигурно, као разлог томе наводе 
ученике осмог разреда који се јуре 
и гурају по ходницима, али и страх 
од тога да се са неким не потуку 
или да добију батине. 
Што се тиче односа са ОС и 
саджајима рада на ЧОС-у (што је 
било друго питање), већина 
уч еника на води д а с а ОС 
р а з г о в а р а ј у о а к т у е л н и м 
проблемима који их задесе у 
школи, о томе како треба да се 
понашају у школи, која су то 
правила понашања која треба да 
поштују и сл. Саджаји рада на 
ЧОС-у се највише своде на 
р а з г о в о р о и з о с т а н ц и м а , 
дисциплини али и на обраду 
садржаја које нису стигли да пређу 
на редовној настави. 
Велики број ученика на питање да 
ли разговара са ОС када има неки 
проблем, даје потврдан одговор. 
Други пак наводе да то зависи од 
врсте проблема, док има и оних 
ученика који сматрају да тиме 
оптерећују ОС и да му одузимају 
време. 
Четврто и пето питање у анкети су 
се односили на другарство и 
њихов међусобни однос. Доста 
лепих гестова су једни другима 
приређивали, али има и оних који 
немају такво искуство, па су од 
својих другара доживели и нешто 
што их је растужило. Најчешће се 
помињу вређање, исмејавање, 
оговарање, избегавање и свађе. 
Шесто питање је било питање 
отвореног типа, где је требало да 
напишу шта је њихов највећи 
проблем у петом разреду. Од 
предмета се најчешће помињу 
музичко и математика, затим 
о смаци ко ј и их г ур а ј у по 
ходницима, обимно градиво за 
учење , мењање кабинета а 
повезано са тим , гужве на 
степеницама и остављање ранчева 
на поду.
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Седми састанак тима 15. март 2016. Састанак Одељењскње с т ар ешине ће 
п о ј ач а т и в а с п и т н и р а д с а 
проблематичним ученицима  
На родитељским састанцима 
упутити родитеље да више 
анимирају децу, што се тиче 
школских обавеза 
На одељењском већу се договорити 
да наставници обрате пажњу на 
допунски рад са ученицима који 
слабије савладавају наставне 
садржаје

Решавање текућих 
проблема

12. април 
2016.

Састанак 
нове 
колегинице, 
помоћника 
директора и 
координато
ра тима

Н о в а к о л е г и н и ц а , И в о н а 
Даниловић, је захтевала промену 
ментора. Помоћник директрора и 
координатор тима су разговаралеса 
њом. У договору са Ивоном и 
колегиницом Сањом, која такође 
п р е д а ј е м у з и ч к у к ул т у р у ,  
промењен је ментор.

Посета ученицима 
специјалног 
одељења

20. мај 2016. Дружење са 
децом из 
специјалног 
одељења

 Ученици V1 су на часу ТИО 
пр а вили "Слат ку ку ћ у " од 
с л а т к и ш а . Н а к р а ј у ч а с а 
проглашена је најлепша кућицa, 
ко ју су однели , з а ј едно с а 
предметима, које су израђивали на 
часовима ТИО, као поклон својим 
другарима, у специјално одељење 
наше школе и дружили се са њима. 
Овај мали знак пажње веома је 
обрадовао ову децу.  
Ученици V1 позивају остале 
ученике наше школе да чешће 
посећују ово одељење и да се више 
друже са овом децом.

Девети састанак тима 23. јун 2016. Састанак • анализа реализације плана 
тима за ову школску годину 

⋅ Све планиране активности су на 
време извршене и ученици као и 
нови наставници су имали пуну 
подршку свих чланова тима.  

⋅ Колеге, које због рада на терену 
или из неког другог разлога, 
нису могли да буду обавештени 
о састанцима и планираним 
акцијама обавештени су мејлом 

⋅ Посебно се истиче одговорност 
и озбиљан рад педагога школе, 
Ане Јеличић, која је реализовала 
велики број радионица и увек 
била спремна да са ученицима и 
њиховим родитељима, разговара 
о свим проблемима. 
• припрема извештаја
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12.2.  ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД ЗАНЕМАРИВАЊА И ЗЛОСТАВЉАЊА  
Руководилац:  Ивана Максимовић 

   
 Активности/теме

Време 
реализаци
је 

      
Начин реализације

    
   Резултати

  

     Састанак Тима 7. 9. 2015. 

    
    Долазак на 
састанак и 
присуство већине 
чланова Тима

     
    Упознавање са 
члановима Тима, 
договор о 
функционисању, 
састанцима и начину 
рада  
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    Упознавање 
наставничког 
већа са радом 
Тима за 
заштиту 
ученика од 
насиља, 
злостављања и 
занемаривања 

септембар 
2015. 

     
     Усмено излагање о 
планираном раду 
тима, упознавање 
са члановима тима 
и кратки коментари

      
     Боља и отворенија 
сарадња у каснијем 
деловању самих 
тимова, повезаност и 
јаснија комуникација 
међу запосленима и 
члановима других 
тимова 

„Индикатори 
остварености 
права детета у 
образовању“ 

   27. 9. 
2015.

     
    
    Семинар одржан у 
просторијама 
школе

  
    Детаљније 
упознавање са 
правима детета, 
начинима 
остваривања, 
проширено знање 
запослених и 
чланова Тима о овој 
теми 

  
 „Не газите туђе 
снове“

  
 
септем
бар 
2015.

      
     Емитовање филма 
на часовима 
одељенског 
старешине

     Развијање емпатије и 
толеранције према 
онима који су 
различити од нас, 
реакције деце које 
показују спремност 
за промене неких 
погрешних схватања 

   Састанак Тима    5. 10. 
2015.

    Долазак на 
састанак и 
присуство већине 
чланова Тима

      
      Разговор о 
ефикснијем 
функционисању 
Тима, подела 
основних дужности 
и одговорности у 
Тиму, договор о 
следећем састанку 
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    Састанак Тима   12. 10. 
2015.

     
     Долазак на 
састанак и 
присуство већине 
чланова Тима 

     
     Писање плана и 
програма рада 
Тима,уношење 
одређених измена у 
односу на претходну 
годину,    размена 
идеја 

Отварање 
странице Тима 
на фејсбуку 

  

Октобар 
2015. 

    
     Информисање 
ученика о врстама 
насиља, 
последицама и 
узроцима, 
објављивање 
акција и садржаја 
на ту тему, позив 
на сарадњу 

   
     
     Одзив, коментари, 
реакције корисника 
друштвене мреже, 
неколико идеја

     
    

 Појачан васпитни 
рад 

  
  

15. 10. 
2015. 

     
    Разговор са Луком 
Ковачевићем и 
Урошем 
Аћимовићем из 86, 
уз присуство 
психолога, 
координатора тима 
и разредног 
старешине 

     Праћење њиховог 
даљег понашања и 
опхођења према 
друговима, промена 
понашања двојице 
ученика и напредак 

„Да школа буде 
сигурна“  

18. 10. 
2015.

      
      
       семинар

     Јачање капацитета 
запосленог педагога 
у вези са насиљем и 
могућностима борбе 
против истог 
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Радионица у 
сарадњи са 
ужичким Центром 
за развој детета

Октобар 
2015.

     
     Рад са децом кроз 
радионице, 
окупљања и 
предвиђене 
активности 

   

    Јачање свести и 
капацитета деце

    Састанак Тима

  

11. 11. 
2015. 

   

     Разговор са 
члановима тима

     Договор о 
обележању Дана 
толеранције кроз 
одигравања утакмице 
између две смене и 
прича на часовима о 
значају и 
вредностима 
толеранције 

Фудбалска 
утакмица између А 
и Б смене 

19. 11. 
2015.

Одигравање утакмице 
у    школском 
дворишту уз 
присуство наставника

     Победа Б смене, 
скретање пажње 
ученицима на 
толеранцију (јер је 
Дан толеранције 
захватио распуст) и 
значаја спорта и 
стила здравог живота 

Формирање списка 
полазника на 
семинар „Ни 
црно ни бело“

   
 децембар

  
Састављање списка 
на основу приоритета  

  
   Списак учесника 
најпогоднијих за 
семинар 

„Ни црно ни бело“ 4.-  6. 12. 
2015. 

  
Семинар одржан у 
просторијама 
школе у трајању од 
3 дана  

    
    Развијање 
толеранције, јачање 
капацитета 
наставника у раду са 
децом разлићитих 
васпитних стилова, 
припадности и 
порекла 
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Састанак са 
родитељима ромске 
деце 

11. 12. 
2015.

   Разговор и састанак

    Размена идеја и 
информисање о 
могућностима 
пружања додатне 
подршке, њиховим 
потребама, начинима 
о повећању њихове 
интеграције; 
обраћање мајке са 
одређеним 
проблемом детета 
након састанка   

Састанак дела 
Тима са 
директором

  

15.12. 
2015.

Разговор и присуство 
састанку

    Појачано дежурство, 
идеја о бар једном 
дежурном у 
дворишту школе, 
информисање о 
активностима тима, 
начину реализације 
журки; о заштитној 
огради, поправци 
стубова унутар 
школе који 
представљају 
опасност, набавка 
јелке за Н. Годину, 
промена места 
паркинга школског 
аутобуса

    
     Договор са 
разредним 
старешинама о 
праћењу уписа у 
евиденцију 
прекршаја 
ученика

Децембар 
2015.

    
  Разговор са 
разредним 
старешинама 

  
     Постизање договора 
о начину кажњавања 
ученика и изрицања 
опомена приликом 2 
и више уписа на 
листу о евиденцији, 
увид у редовно 
спровођење ПВР-а  

!  82



ОШ „Петар Лековић“Пожега              Извештај o остварености Годишњег плана рада 
школе  

  Ванрдедна седница 
одељ.већа 86

  Састанак са 
наставницима 
одељ.већа 

    Договор о 
пооштреним мерама 
опхођења у вези са 
изласком са часова и 
понашања 
појединаца 

  Презентација о 
електронском 
насиљу послате 
разредним 
старешинама

Фебруар/ 
март 

   Презентовање 
садржаја на 
часовима

      Буђење свести 
ученика о насиљу и 
његовој озбиљности 

Састанак Тима
   
9. 02. 
2016. 

    Долазак на 
састанак тима, 
изношење идеја и 
предлога 

      Договор о акценту 
на електронско 
насиље због 
извесних проблема 
показаних у овом 
подручју

Одбојкашки турнир 
за ученике са 
примерним 
владањем

Март 
2016.

    
   Одигравање 
утакмица током 
дана месеца марта 
у сарадњи са 
наставником 
физичког Немањом 
Ојданићем  

      
   Јачање свести ученика 
о лепоти и значају 
спорта као и 
поштовању доброг 
понашања 

Онлине недеља 14- 20. 03. 

      
     Радионице, 
презентације 
координатора тима 
и наставнице 
Олгице Спасојевић 

    Упознање ученика са 
претњама и 
опасностима 
интернета, интернет 
насиља, радионице 
које су старији 
ученици одржали за 
ученике млађих 
разреда 
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„Безбедност на 
интернету“

21. 03. 
2016.

      

Предавање у 
Културном центру 

    Присуство већег дела 
ученика наше школе, 
могућност да питају 
компетентне особе и 
припаднике СУП-а 
Ужице и добијање 
информација о 
недоумицама које су 
имали 

„ Трговина људима“ Април 
2016. 

     Предавање у 
сарадњи са 
Полицијском 
управом Ужице у 
просторијама 
школе 

     
Продубљена свест и 
опрез код деце 

„Како радити са 
родитељима“

16. 17. 04.      Семинар 
(присуство 
координатора тима 
и Марине 
Јанковић)

Јачање комепетенција о 
значају сарадње са 
родитељима

Организација журке 
у сарадњи са 
Парламентом

22. 04. 
2016. 

    Организација 
журке и дежурство

   Разонода, музика и 
дружење насупрот 
насиљу

Родитељски 
састанак везан за 
опасност 
интернет 
насиља

14. 04. 
2016.  

21. 04. 
2016. 

     
    Одржавање 
родитељског 
састанка, 
наставнице 
Марина Јанковић и 
Олгица Спасојевић

     Информисање 
родитеља о 
безбедности деце на 
интернету и 
опасностима од 
електронског 
насиља, добијање 
повратне 
информације о 
ученицима, као и од 
ученика касније 

    Програм рада 
разредних 
старешина 
допуњен темама 
за превенцију 
родно заснованог 
насиља 

Јуни 2016.   Послати мејлови 
одељенским 
старешинама

Повећане могућности, 
нове идеје 
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12.3. ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
Руководилац:  Моника Јовићевић 

 Упитник о 
безбедности 
ученика 

Јуни 2016.  Подела упитника 
ученицима шестог 
разреда

Обрада упитника, 
извештај, повратне 
информације од 
ученика

Праћење 
поблематичних 
ученика и 
њиховог 
понашања

Током 
године

  Увид у евиденцију, 
разговор са 
родитељима, 
ученицима, 
наставницима, 
разредним 
старешинама 

     Правовремене 
реакције, 
информације о 
учницима, 
побољшање и 
напредак у 
понашању

Индивидуални 
разговори са 
ученицима који 
показују проблеме 
у понашању

Током 
године

    
   Сусрети и састанци 
са ученицима који 
показују извесне 
проблеме у 
понашању 

Повратне информације, 
договори о напретку 
и промени 
понашања, 
поправљене оцене из 
владања 
појединцима 

Редован увид у 
евиденцију о 
ученицима

Током 
године

  
Прегледање 
евиденција о 
ученицима из 
дневника

 Редовно праћење и 
увид у понашање, 
напредак или проблем, 
редовно извештавање 
родитеља

Састанак Тима Јуни 2016.
  
Долазак на састанак, 
учешће

   Анализа рада тима у 
претходној школској 
години, размена 
идеја, акциони план 
за следећу годину

Активности/теме Време реализације Начин 
реализације:

Резултати:
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И з р а д а п л а н а и 
програма рада тима за 
школску 2015/2016. 
годину

VIII Састанак Тим-а за 
ИО

Из р а д а п л а н а и 
програма рада тима 
з а ш к о л с к у 
2015/2016. годину

Упознавање НВ  и 
Ђачког парламента 
са програмом рада 
за текућу школску 
годину

октобар Седница 
Наставничког 
већа и ђачког 
парламента

Информисањ НВ  и 
Ђ а ч к о г 
парламента с а 
програмом рада 
за текућу школску 
годину

Анализа актуелне 
школске ситуације: на 
почетку, током  и на 
крају школске године: 
-број ученика којима 
је потребна додатна 
подршка и врст а 
додатне подршке 
- броју и профилу 
кадра стучним за 
спровођење ИОП-а

Током школске 
године, на крају 
класификационог 
периода и првог 
полугодишта

Састанак Тим-а за 
ИО

Анализа актуелне 
школске ситуације: 
на почетку, током  и 
на крају школске 
године и давање 
предлога мера за 
даљи рад

Анализа стања : 
-број ученика  који 
понављају разред, 
долазе из друге 
с р е д и н е , 
маргинализоване, 
з а п у ш т е н е , 
злостављане деце

Током школске 
године, на крају 
класификационог 
периода и првог 
полугодишта

Састанак Тим-а за 
ИО

Анализа актуелне 
ш к о л с к е 
с и т у а ц и ј е : н а 
почетку, током  и 
на крају школске 
године и давање 
предлога мера за 
даљи рад

Формирање б а з е 
податаке: 
- б р о ј д е ц е с а 
сметњама у развоју 
-број надарене деце 
-Редовно ажурирање 
базе

Током школске 
године, на крају 
класификационог 
периода и првог 
полугодишта

Састанак Тим-а за 
ИО

Формирана база 
података и 
давање предлога 
мера за даљи 
рад

Сагледавање потреба 
з а и з р а д о м и 
применом ИО у 
првом разреду и по 
потреби и осталим 
у току школеске 
године

Током школске 
године, на крају 
класификационог 
периода и првог 
полугодишта

Састанак Тим-а за 
ИО, наставника 
разредне наставе  
и од ељен с ки х 
старешина

Давање предлога 
мера за даљи 
рад са 
ученицима 
којима је 
потребно ИО
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Пружање додатне 
п о д р ш к е 
ученицима

Током школске 
године

Састанак Тим-а за 
И О , 
индивидуализова
н р а д с а 
у ч е ницима од 
с т р а н е 
н а с т а в н и к а 
разредне наставе 
и п р едм е т н и х 
наставника

Напредак ученика 
у образовању

П р а ћ е њ е 
н а п р е д о в а њ а 
ученика

Током школске 
године

Састанак Тим-а за 
И О , 
индивидуализова
н р а д с а 
у ч е ницима од 
с т р а н е 
н а с т а в н и к а 
разредне наставе 
и п р едм е т н и х 
наставника

Напредак ученика 
у образовању

С а р а д њ а с а 
наставницима при 
к о н ц и п и р а њ у 
ИОП-а, праћење 
р е а л и з а ц и ј е , 
евалуација 

Током школске године Састанак Тим-а за 
ИО, Наставници

Напредак ученика 
у образовању

Едукација ученика из 
редовне популације о 
сузбијању предрасуда 
о корисницима ИОП: 
- к р о з о б а в е з н е 
изборне предмете 
-кроз ваннаставне 
активности 
-путем пројектних 
школских активности 
- р е а л и з а ц и ј о м 
радионица 
-кроз ангажовање 
У ч е н и ч к о г 
парламента

Током школске године Ча с од ељењско г 
старешине, састанак 
Ђачког парламента, 
Информатичарска и 
новинарска секција, 
Р а д и о н и ц е П П 
службе

С у з б и ј а њ е 
п р е д р а с уд а о 
к о р и с н и ц и м а 
ИОП-а:

Ј а ч а њ е 
п р о ф е с и о н а л н и х 
к о м п е т е н ц и ј а 
наставника путем: 
-предавања 
-саветодавно 
- у п у ћ и в а њ е м н а 
стручну литературу 
- о р г а н и з о в а њ е м 
семинара

Током школске године Предавања, 
семинари, 
Информисање 
електронским 
путем и 
састанак са ПП 
службом

Ј а ч а њ е 
професионалних 
ко м п е т е н ц и ј а 
наставника 
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12.4. ТИМ ТЕХНИКА 

Назив установе  ОШ „Петар Лековић“     
Име и презиме АКТИВ ТИО     
Радно место   наставник ТИО     
Година/период  за који се извештај пише  2015/2016.    

Анализа рада тима и 
р е а л и з а ц и ј е 
програма, вредновање 
резултата рада

Током школске године Састанак Тим-а за 
ИО

Анализа рада тима и 
р е а л и з а ц и ј е 
п р о г р а м а , 
в р е д н о в а њ е 
резултата рада и 
давање предлога 
мера за даљи рад

Евалуација програма 
и предлог за израду 
програма за наредну 
школску годину

На крају школеске 
године

Састанак Тим-а за 
ИО

Предлог за израду 
п р о г р а м а з а 
наредну школску 
годину

ст
ру
чн
о 
ус
ав
р
ша
ва
ње 
у 
ус
та
но
ви

Назив активности

Ниво 
( стру
чни 
актив, 
веће 
идр.)

Време 

Б
ро
ј 
бо
до
ва
/
са
ти

Реализ
атор

Начин 
учествовања 
(присуство, 
излагање, 
ауторство, 
координисање, 
вођење, остало 
)

Документ у 
установи који 
доказује 
реализацију

11. септембар- 
Констутивни 
састанак

Тим 
техник
а 

11.9.20
15.

1 Актив 
ТИО

Присуствои 
учешће

Записник

-15.септембар -
Светска акција-
Очистимо свет 

Тим 
техник
а 

15.9.20
15.

2 Актив 
ТИО

Припрема и 
реализација

Фотографије и 
евиденција у 
дневнику 

-22. септембар –
 Светски дан без 
аутомобила 

Тим 
техник
а 

22.9.20
15.

4 Актив 
ТИО

Припрема и 
реализација

Фотографије и 
евиденција у 
дневнику
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-09. новембар  
„ Светски дан 
проналазача“ 

- Посета фестивалу 
науке 

-Упознавање са 
пропoзицијама за 
тамичење 
-Одабир такмичрске 
дисциплине 
-Разматрање идеје 
-Алгоритам израде 
модела 
-Израда скице 
модела 
-Израда модела 

Тим 
техник
а и  

- 
Коорд
инациј
а са 
остали
м 
Струч
ним 
већим
а 

Тим 
техник
а 

Тим 
техник
а 

Тим 
техник
а 

Тим 
техник
а 

Тим 
техник
а

9.11.20
15. 

5.12.20
15. 

11.12.2
015. 

12.201
5. 

4 

8 

1 

1 

1 
1 

1 

1

Актив 
ТИО  

Актив 
ТИО и 
остала 
Стручн
а већа 

Актив 
ТИО  

Актив 
ТИО  

Актив 
ТИО  

Припрема и 
реализација

Фотографије и 
евиденција у 
дневнику  
http://goo.gl/
W3jIkg 
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-Израда модела 
-Израда 
документације 
-Техничка провера 
модела пред 
такмичење 

Важност 
коришћења 
обновљивих извора 
енергије 

-5.март- Светски 
дан енергетске 
ефикасности 

- "онлајн недеља” 

-22.април-Дан 
планете Земље 

-03. 05. – Дан Сунца 

-Месец математике 

-6.06.-Дан заштите 
животне средине 

Тим 
техник
а 

Тим 
техник
а 

Тим 
техник
а 

Школа 

-Тим 
техник
а 

- Тим 
техник
а 

- Тим 
техник
а и 
настав
ници  
српско
г 
језика 

- Тим 
техник
а 

-Тим 
техник
а и 
актив 
у 
Јежев
ици 

- Тим 
техник
а и 
актив 
матем
атичар
а у 
Јежев
ици 

1.2016. 

2.2016. 

2.2016. 

29. 2. 
2016. 

7.3.201
6. 

14-20.3
.2016. 

22.4.20
16. 

14.05.2
016. 

9.5.201
6. 

6.06.20
15.

2 

6 

2 

2 

2 

10 

6 

4 

2

Актив 
ТИО 

Актив 
ТИО  

  
Актив 
ТИО и 
"Еко 
школа" 

Актив 
ТИО и 
остала 
Стручн
а већа 

Актив 
ТИО  

Припрема и 
реализација

Фотографије и 
евиденција у 
дневнику 
http://goo.gl/
W3jIkg 
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13. ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНИХ АКТИВА  
13.1.СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ  
Стручни актив за развојно планирање одржао је током школске године одржао четири 
састанка на којима је донет Акциони план за унапређење рада школе за школску 
2015/2016. годину. На основу анализе реализације Акционог плана која је обављана 
квартално, закључено је следеће: 
- У Годишњи план рада школе уграђен је Програм заштите ученика од занемаривања и 
злостављања. Спроведена је едукација о врстама насиља. Одељењске старешине су 
размењивале радионице на ову тему. Пројекат вршњачка едукација је у току. 
-  Планиран је и обележен Дан толеранције на нивоу Општине, 20.11.2015. године. 
- Годишњи планови наставника, као и оперативни планови  углавном нису прилагођени 
специфичностима одељења. 
- Делимично остварено планирано опремање школе наставним средствима. 
- Ученима је омогућен нови начин учења на «Мудл платформи», која је постављена на 
сајту школе користи се за наставу српског језика и техничког и информатичког 
образовања. Виртуелну учионицу користе наставници биологије и математике. 
- израђено је шездесет пет  ИОП-1 и један иоп-2 , за ученике којим је потребна посебна 
друштвена подршка, а похађају редовну наставу. 
- Школски простор још увек није прилагођен ученицима са сметњама у развоју. Нису 
постављене рампе или лифт. 
- Током другог полугодишта одржана обука наставника за рад на рачунару (основни 
ниво), обуку је прошло седам наставника. 
- Наставничка канцеларије и просторије управе школе опремљене су новим 
намештајем. 
- Донет је Акциони план за унапређење рада школе за школску 2016/2017. годину. 

13.2. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
Стручни актив за развој школског програма бавио се анализом остварености стандарда 
знања на основу постигнућа ученика на тестовима провере знања који су примењивани 
до другог класификационог периода. 
Методом случајног избора анализирати структуру теста – 1. Да ли садржи задатке са 
сва три нивоа (основни, средњи и напредни) предвиђена стандардима постигнућа и да 
ли задаци имају одговарајуће ознаке са ког су нивоа? 2. Да ли постоје додатни задаци за 
талентовану децу и задаци са захтевима прилагођеним деци која раде по ИОП-1 или 
ИОП-2? 3. Да ли је одређен потребан број бодова за сваку оцену 4. Да ли је урађена 
анализа колики проценат ученика је савладао градиво са основног, средњег и напредног 
нивоа? 
Резултати анализе за млађе разреде су следећи: 

СРПСКИ ЈЕЗИК: 
НАУЧИЛИ СМО ИЗ ЈЕЗИКА – УПОТРЕБА ВЕЛИКОГ СЛОВА: 
1.тест садржи задатке са сва три нивоа а задаци немају ознаку за основни и средњи и 
напредни ниво 
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2.Постоје додатни задаци за талентовану децу као и задаци прилагођени деци која раде 
по плану индивидуализације 
3.За сваку оцену је одређен број бодова 
4.Урађена је анализа: 80%-основни ниво, 60%-средњи ниво, 30%-напредни  
ПРЕДЛОГ МЕРА: интезивирати рад на увежбавању програмских захтева из правописа 
ЗАКЉУЧАК: већина ученика примењује стечена знања о употреби великог почетног 
слова 

МАТЕМАТИКА: 
САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДВОЦИФРЕНИХ БРОЈЕВА 
1.Тест садржи задатке са сва три нивоа  предвиђена стандардима постигнућа а задаци 
немају ознаке са ког су нивоа 
2.Постоје задаци за талентовану децу(додатни задаци) као и задаци за децу која раде по 
плану индивидуализације 
3.За сваку оцену је одређен број бодова 
4.Урађена је анализа:70%-основни,50%-средњи ниво,20%-напредни 
ПРЕДЛОГ МЕРА: потребно је да ученици који слабије напредју редовно долазе на 
допунску наставу; појачати рад код куће 
ЗАКЉУЧАК: већина ученика сабира и одузима двоцифрене бројеве 

СВЕТ ОКО НАС  
КРЕТАЊЕ У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ 
1.Тест садржи задатке са сва три нивоа предвиђена стандардима постигнућа а задаци 
немају ознаке са ког су нивоа 
2.Постоје задаци за талентовану децу као и задаци за децу која раде по плану 
индивидуализације 
3.Одређен је потребан број бодова за сваку оцену 
4.Урађена је анализа:80%-основни ниво,60%-средњи,30%-напредни  
ПРЕДЛОГ МЕРА: потребно је да ученици приликом учења користе уџбенике и друге 
изворе знања, редовно раде домаће задатке 
ЗАКЉУЧАК: задовољени су сви искази који описују шта ученици знају и умеју на 
одерђеном нивоу 

14.1. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

Чланови педагошког колегијума:  
 1. Биљана Павловић 
 2. Олгица Спасојевић 
 3. Мирјана Матеничарски 
 4. Наталија Диковић 
 5. Војислав Недељковић 
 6. Немања Ојданић 
 7. Зорица Агановић 
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 8. Марина Јанковић 
 9. Данијела Василијевић 
  

Директор је редовно организовао и водио састанке на којима су донете битне одлуке и 
договори за успешнији рад и унапређење образовно-васпитног рада. 

15. ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА ШКОЛЕ 

15.1. ИЗВЕШТАЈ РАДА ШКОЛСКОГ  ПЕДАГОГА 

У школској 2015/16. години педагог је реализовао свој рад у девет области: 
     - планирање и програмирање ОВ рада; 
     - праћење и вредновање ОВ рада;  
     - рад са наставницима; 
     - рад са ученицима; 
     - рад са родитељима; 
     - рада са директором, стручним сарадницима, пед. асистентом и  прат. ученика; 
     - рад у стручним органима и тимовима; 
     - сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом 
локалне   
       самоуправе; 
     - вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање. 

Са ученицима је обављено 98 разговора.Најинтензивнији рад је био са ученицима 
којима су изречене васпитне,односно васпитно дисциплинске мере.Поред 
индивидуалних саветодавних разговора,педагог је организовао часове радионичарског 
типа са ученицима.У одељењима VI1 ,VI2 ,VI 3 организоване су радионице ''Утицај 
вршњака на ставове''.У одељењу V2 ''Лепота различитости'' и ''Причам ти причу''. 
У оквиру тима за подршку ученицима у прилагођавању школском животу,чије  je 
педагог члан,у одељењима првог разреда је одржано предавање на тему прилагођавања 
школском животу и радионица''Конструктивно решавање проблема''.У оквиру истог 
тима,за ученике петог разреда је спроведена анкета у циљу сазнавања њихових 
потреба,интересовања и проблема са којима се сусрећу са преласком у пети разред. 
На часовима одељенског старешине су одржане радионице: у V разреду(матична школа 
и издвојена одељења) су се односиле на методе и технике успешног учења,у VII разреду 
предавање и разговор о електронском насиљу.Ученици VI и VII разреда су гледали 
филм ''Не газите туђе снове'',коме је основна тематика електронско насиље. 
Након обележавања Светског дана борбе против сиде у оквиру Ученичког 
парламента,чији је координатор педагог,у одељењима VII разреда се на по јдном часу 
одељенског старешине посебна пажња посветила овој тематици.Гледали су и 
едукативни филм из области превенције хив-а,''Дечак који се стидео''(Црвени крст).У 
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сарадњa са фирмом ''always'',зa девојчице шестог разреда је одржано предавање на тему 
пубертета. 

 Са родитељима је обављено је 39 разговора.  

У оквиру педагошко- инструктивног рада са наставницима педагог је обавио 30 
индивидуалних саветодавних разговора са наставницима или одељенским старешинама 
у вези проблематике групе ученика или појединих ученика ( углавном је реч о односу 
према школским обавезама,појединим наставницима и другим ученицима). 

У периоду од априла до јула 2016.године,педагог је тестирао 61 будућег првака.Том 
приликом од сваког родитеља су прикупљени подаци о ученику и породици.Обзиром на 
посебност сваког детета,сваки родитељ је добио савет како би своје дете припремили 
што боље за полазак у школу.У сарадњи са директором школе,психологом и будућим 
учитељима првог разреда,орзганизован је родитељски састанак за родитеље будућих 
ђака првака,на којем су добили све потребне информације о упису,тестирању.У циљу 
упознавања школе,предшколци су заједно са педагогом и васпитачима,обилазили 
просторије нове школе и упознавали се са радовима и активностима старијих ученика. 

У циљу што уједначенијих одељења V разреда,педагог је од учитеља прикупио 
карактеристике будућих петака.Одељенске старешине петог разреда су у писаној форми 
добили све неопходне податке о ученицима и њиховој породици. 

У одељењима VIII разреда,ученици су радили тест професионалног интересовања и на 
основу резултата педагог је саветовао о избору занимања.За родитеље будућих 
средњошколаца,у сарадњи са директором и одељенским старешинама ученика VIII 
резреда,одржан је родитељски састанак на коме су родитељи добили све потребне 
информације око уписа деце у средње школе. 

Посећено је 23 часа и већина наставника је добила повратну информацију у писаној 
форми у виду предности и препорука за даљи рад. Након тога је са психологом 
извршена анализа и резултати су изнети на седници Наставничког већа у јуну. 

У оквиру области рада са директором,педагог је континуирано током године заједно са 
психологом и помоћником директора,имао састанке са циљем организације,реализације 
и унапређивања образовно-васпитног рада. 
  
У школској 2015/2016.г.,педагог је у оквиру стручног усавршавања похађао 
акредитоване семинаре:''Ни црно ни бело'',''Савремени приступ оцењивању 
ученика'',''Да нам школа буде сигурна'',''Индикатори остварености права детета у 
образовању''.У организацији удружења ''Сретење'' Пожега,похађао је обуку 
''Дискриминација и механизми заштите од дискриминације''.Укупно,педагог је остварио 
119 сати стручног усавршавања,од тога 63 у установи и 56 ван установе. 
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Педагог је био члан пет тимова,а координирао је Ученичким парламентом.Парламент је 
организовао хуманитарне журке током године,обележио Дан толеранције(турнир у 
малом фудбалу).Светски дан права детета је обележен у сарадњи са луткарском 
секцијом и извођењем представе деци нижих разреда.У области професионалне 
оријентације,педагог је присуствовао мини сајму образовања ''Знање је пут,одабери 
смер'' на коме су се представиле пожешке средње школе.''Дан девојчица'' је обележен 
посетом пожешкој фирми ''Инмолд'',где су ученици имали прилику да виде пример 
дуалног образовања. 

У школској 2015/2016.г. педагог је сарађивао са следећим институцијама:Центар за 
социјални рад(највише због деце која имају проблема у понашању и одсуство 
родитељске контроле),Школска управа у Ужицу(на захтев су прослеђене информације у 
задатим табелама-ученици који имају проблема у понашању;слепа и слабовида 
деца).Због неопходности података за прављење упоредне анализе успеха ученика на 
полугодишту средњих школа,педагог је сарађивао са Гимназијом ''Свети 
Сава'',Пољопривредном школом ''Љубо Мићић'' и са Техничком школом у Пожеги.На 
захтев Општине писана је Стратегија образовања за Основне школе,тако да је педагог 
сарађивао са ОШ''Емилија Остојић'' из Пожеге. 

Са педагошким асистентом и психологом  одржан је  родитељски састанак са 
родитељима ромских ученика у циљу утврђивања подршке коју очекују да им од стране 
школе буде пружена. 

Са ппсихологом школе је извршена анализа успеха који су остварили ученици при 
преласку у средњу школу и резултати су презентовани на седници Наставничког већа. 

Педагог је написао решења откуцао решења о раду и на седницама одељенских већа је 
водио записник. 

За ученике који су радили по принципу индивидуализације,педагог је са предметним 
наставницима написао педагошке профиле и предложене мере индивидуализованог 
рада.` 
О свом раду педагог редовно води евиденцију у следећој документацији: 

- дневна евиденција о раду,  

- евиденција о  индивидуалном раду са ученицима ( у оквиру ње и рад са 
родитељима и   

  наставницима), 

- протоколи са посета часовима/активностима, 

- документација о извршеним анализама, истраживањима и извештаји, 

- друга прописна документац                                                                                             
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         Подносилац извештаја:  

          Ана Јеличић 

15.2. ИЗВЕШТАЈ РАДА ШКОЛСКОГ  ПСИХОЛОГА 
У школској 2015/2016. години психолог je реализовао свој рад у девет области: 

     - планирање и програмирање ОВ рада; 
     - праћење и вредновање ОВ рада;  
     - рад са наставницима; 
     - рад са ученицима; 
     - рад са родитељима; 
     - рада са директором, стручним сарадницима, пед. асистентом и  прат. ученика; 
     - рад у стручним органима и тимовима; 
     - сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом 
локалне самоуправе; 
     - вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање. 

Обављено је 145 разговора са ученицима, који су се тицали различите тематике, а 
посебно је био интензиван рад са ученицима са којима се спроводи појачан васпитни 
рад и онима који су желели саветовање у вези са својим будућим занимањем. На основу 
резултата ТПИ психолог је саветовао ученике одељења VIII4 и VIII5. Tестирани су 
предшколци, са свим родитељима обављени разговори и, у складу са утврђеним 
нормама, формирана одељења I разреда. На часовима одељењског старешине су 
одржане радионице: у V р. су се односиле на технике учења и безбедност на интернету, 
у VI р. на безбедност на интернету, у VIII р. на одабир будућег занимања. Такође, 
ученици VI р. су гледали и филм Црвеног крста „Не газите туђе снове“, који је био 
повод за разговор о електронском насиљу и разговарали о утицају вршњака. 

Са родитељима је обављено 39 разговора. Психолог је, заједно са одељењским 
старешином VI4, одржао радионичарски родитељски састанак на тему утицаја 
интернета, након чега је задат упитник којим је испитано како су оценили састанак.  

Обављено 30 раговора са наставницима, од чега је највећи број био са приправницима. 
Посећано је 13 часова, од којих је 9 било код приправника и нестручно заступљеног 
кадра. Највећи број наставника је добио повратну информацију у писаној форми. 
Посебно су приправници упућени у неопходност индивидуализације наставе и 
ослањања на стандарде приликом оцењивања. Након тога је са педагогом извршена 
анализа и резултати су изнети на седници Наставничког већа у јуну. 

Сарадња са локалном самоуправом и њеним институцијама је остваривана током целе 
године. Интензиван контакт је постојао са Центром за социјални рад и Црвеним крстом. 
Са колегама из Центра је психолог контактирао због великог броја ученика који су 
корисници њиховох услуга. Са Црвеним крстом се сарађивало организовањем 
предавања о болести зависности; обележавањем Европског дана борбе против трговине 
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људима, тиме што су волонтери о овој теми разговарали са ученицима VIII р., а 
организован је и крос, путем кога су ученици прикупили новац. У објекту „Лептирић“ 
предшколске установе “Олга Јовичић - Рита“ психолог је, у сарадњи са члановима Тима 
за заштиту ученика од злостављања и занемаривања, одржао предавање о појави 
агресивностии код деце на раном узрасту.  

Психолог је присуствовао семинарима Ни црно ни бело, Индикатори остварености 
права детета у образовању, Знањем до донација у 2016.г. Присуствовао је радионици о 
„E- twinningu“, а као члан Интерресорне комисије једнодневној обуци.   

Као члан Тима за професионалну оријентацију ученика, био је један од организатора 3. 
мини сајма образовања Знање је пут – одабери смер на коме су се представиле пожешке 
средње школе  а родитељи и деца су упозната са помоћи коју пружа Национална служба 
за запошљавање. Настављена је сарадња са компанијом „Инмолд“ и, поводом Дана 
девојчица, организоване су 3 посете ученика VIII разреда овом предузећу.  
У оквиру Тима за самовредновање, учествовао је комплетној анализи података и 
писању акционог плана за унапређење области настава и учење. 

У пројекту „Еко-школа“ у коме је учествовала школа, психолог је заједно са Т.Илић и 
Д.Додић координирао еко патролом. 

Са педагошким асистентом је написан педагошки профил за ученика ромске 
националности, испланиране теме и одржан родитељски састанак са родитељима 
ромских ученика у циљу утврђивања подршке коју очекују да им од стране школе буде 
пружена. 

Са педагогом школе је извршена анализа успеха који су остварили ученици при 
преласку у средњу школу и резултати су презентовани на седници Наставничког већа. 

Са административним радником школе су попуњени ШОП и ШОК обрасци на почетку 
године. 

Марија Костандиновић  

15.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ  

Школска библиотека ради у матичној школи у Пожеги и издвојеним одељењима 
у Душковцима и Јежевици. Најважнији циљ рада школске библиотеке и библиотекара је 
подстицање читања и развијање информационе писмености. Библиотека располаже 
фондом од 8517  књига, од чега је у току прошле године обогаћена са 163 нова наслова. 
Садржи: дела из програма матерњег језика, дела из осталих предмета, сликовнице, 
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приручну литературу, уџбенике и приручнике за све предмете као и књижевну и 
научно-популарну литературу.  

Корисници библиотеке су: ученици, наставници, сарадници као и остали 
запослени у школи. Све књиге су заведене у књиге инвентара за монографске 
публикације. Задуживање корисника библиотеке врши се преко свезака за свако 
одељење. Води се књига инвентара, свеска уписа, дневна статистика и др. Програм рада 
школске библиотеке обухвата: образовно-васпитну делатност, библиотечко-
информациону делатност, културну и јавну делатност, стручно усавршавање и остале 
активности.  

Ђаци наше школе радо посећују библиотеку како за читање обавезно 
предвиђених дела школске и домаће лектире тако и књига које нису предвиђене 
наставним планом и програмом. Таквих књига је све више, а број деце која читају расте.  

Tоком школске 2015/2016. године школски библиотекари су планирали своје 
активности, уређивали простор библиотеке, сређивали књиге и ознаке на полицама, 
водили статистику коришћења фонда (месечну и годишњу), посећивали стручне 
скупове, инвентарисали поклоњене и купљене књиге. Припремали смо и сакупљали 
материјал за школски лист, организовали смо разне свечаности, песничке часове, слали 
текстове за интернет презентацију школе, припремали и организовали прославе важних 
годишњица. Наш рад је приказала и ТВ Пожега. 

Редовно пратимо педагошку и стручну литературу, учествујемо у семинарима и 
стручним саветовањима за школске библиотекаре, сарађујемо са Градском библиотеком, 
присуствујемо трибинама за школске библиотекаре. Сваког месеца школски 
библиотекари набављају и инвентаришу нове књиге, препоручују и издају књиге 
ученицима, водећи евиденцију у свескама. Табеларно ћемо издвојити и посебне 
активности спроведене у току протекле године: 

месец Садржаj рада

септембар
Добродошлица првацима

Конституисање Библиотекарске секције

Припрема и обележавање 26.септембра, Европског дана страних језика

октобар
Спровођење акције за ученике и наставнике „Поклони књигу школској 
библиотеци“

Организовање трибине о здравој исхрани поводом Светског дана здраве 
хране

Посета Сајму књига у последњој недељи октобра, пошто смо са 
ученицима, наставницима и стручним сарадницима сачиниле списак  
књига за набавку
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Присуство конференцији за библиотекаре у Народној библиотеци Србије 
у организацији НБС и БДС

новембар
Вук некад и сад – израда паноа 

Нове књиге у нашој библиотеци

Приказ омиљене књиге

  

 децембар

Припрема и реализација свечане доделе Књижевне награде „Момчило 
Тешић” у нашој школи 16.12. на годишњицу песниковог рођења

Сусрет са песником за децу, добитником награде

Организовање хуманитарне акције, продаје дечјих рукотворина у оквиру 
Новогодишњег вашара

јануар Објављивање литерарног конкурса „Светосавско звонце“

Помоћ у уређивању школског листа

фебруар Квиз за ученике у циљу припреме за Књижевну олимпијаду

Обележавање 21. фебруара, Дана матерњег језика 

Организовање књижевне вечери у склопу обележавања 100 година од 
рођења и 30 година од смрти Бранка Ћопића (у сарадњи са учитељима из 
специјалног одељења)

март
Израда накита и паноа поводом Дана жена

Препоручујем вам за читање 

Прикупљање радова за конкурс „Крв живот значи“

април Обележавање 2.априла, Дана књиге за децу

Уређење простора школске библиотеке разним порукама, којима се 
истиче значај читања

Изложба ускршњих јаја у сарадњи са наставницима ликовне културе и 
веронауке

Присуство стручном скупу за библиотекаре "IBBY Заједнички летњи 
програм читања" који организује Народна библиотека Пожега 

Припрема и обележавање 23.априла, Дана књиге 

мај
Посећивање и одржавање угледних часова

Организовање поставке поводом Дана словенске писмености
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ТАБЕЛАРНИ ИЗВЕШТАЈ О КОРИСНИЦИМА И ФОНДУ  

Школски библиотекари: 

Соња Столић, Олгица Спасојевић, Милка Дробњаковић, 
Вида Дамљановић, Зорица Ђокић и Душица Додић 

16. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА 
16.1. ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ   

Разговор о прочитаним делима

јун
Организовање дискусије у библиотеци Моја омиљена лектира 

Анализа рада школске библиотеке

КОРИСНИЦИ

број ученика 930

број ученика-корисника 520

број наставника 96

број наставника-корисника 35

осталих 5

БИБЛИОТЕЧКИ ФОНД

последњи број у 2014 /2015. год. 19720

број набављених књига 193

прави број књига 8532

УСЛУГЕ

број посета 3596

број услуга 3042
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Рад директора школе није у свему и до детеља конкретизован, нити уочљив као што је 
то рад наставника и других радника у школи. Док остали запослени, мање-више, имају 
сасвим конкретне обавезе, дотле рад директора карактерише разноликост послова, 
искрсавања нових и непредвиђених. Он учествује у раду органа управљања, припрема и 
води седнице Наставничког већа, учествује у раду Одељенских већа и стручних актива, 
ушествује у раду Савета родитеља, комисија, обавља саветодавни рад са ученицима и 
наставницима, сарађује са родитељима, организује финансијско-материјалне и 
административне послове, присуствује састанцима ван школе, посеђује часове 
наставника, ради на увођењу иновација у образовно-васпитни процес, бави се 
аналитичко-студијским пословима, планира струшно усавршавање запослених, 
афирмише школу свуда и на сваком месту. 
 Као директор школе, бавим се врло разноликом групом послова и покушавам да 
се стручно усавршавам у оквиру свих области које су важне за рад школе као што су: 
правно-нормативна акта којима се регулишу радно односи, измене у оквиру наставних 
планова и програма, финансирања школе, пегагошко-психолошка литература, иновације 
у настави. И током протеклих година мандата трудио сам се да пратим све иновације у 
свим областима, што кроз литературу, што кроз стручна усавршавања и кроз личне 
контакте и коминукацију. 
  

Редовни послови директора школе могу се сврстати у следеће групе: 

1. Руковођење васпитно-образовним процесом у школи 
2. Планирање, организовање и контрола рада школе 
3. Праћење и унапређивање рада запослених 
4. Развој сарадње са родитељима/старатељима, Школским одбором, синдикатима 
и   широм заједноцом 
5. Финансијско и административно управљање школом 
6. Обезбеђење законитости рада Школе 

Редовно сам присуствовао састанцима Актива директора школа. У оквиру различитих 
група послова , урадио сам следеће: 

• Узео сам учешћа у изради Школских програма и Годишњих планова рада 
школе за 2015/2016. годину који су донети у законском року 

• Учествовао сам у изради систематизације радних места 
• Урадио сам поделу предмета по наставницима и одељенским 
старешинама и расподелу осталих задужења 

• Издао сам решења о 40-очасовној радној недељи 
• Креиарао и пратио организациону структуру 
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• Упознавао сам запослене са организационом структуром , 
систематизацијом и описима послова и задатака 

• Редовно са достављао финансијске планове за планирање буџета 
општине, републике 

• Сарађивао сам са представницима синдиката 
• Обезбеђивао услове за стручно усавршавање и професионални развој 
наставника и стручних сарадника 

• Обавио сам велики број саветодавних разговора са наставницима, 
родитељима и ученицима наше школе 

• Посећивао часове наставника(Лепосаве Марјановић, Јелене Марић, 
Биљане Костић, Стевице Јанковић, Горица Митровић, Марина Јанковић, 
Душица Лучић-Димитријевић, Ивона Даниловић, Невена Благојевић, 
Сања Терзић-Јовановић, Ивана Максимовић, Саша Варагић, Петра 
Пантовића,  ) 

• Посећивао угледне часове(Наталије Диковић, Данијеле Василијевић, 
Татјане Илић, Душице Додић, Олгице Спасојевић ...) 

• Пратио сам процес самоевулације и евалуације рада наставника, стручних 
сарадника, наставног процеса и исхода учења 

• Редовно сам преко књиге обавештења информисао ученике о битним 
стварима у вези са школским и ваншколским активностима 

• Подржао сам свако учешће ученика и наставника наше школе у 
ваншколским активностима, у активном промовисању школе 

• Праћење реализације и резултата анализе постигнућа ученика 
• Учествовао сам у активностима Тима за самовредновање рада школе И 
других Тимова формираних на нивоу школе. 

• Припремао сам и водио седнице Наставничког већа 
• Учествовао сам у припреми седница и у раду Одељенског већа, Школског 
одбора, Стручних већа... 

• Подржао сам сваку иницијативу и био иницијатор многих пројеката 
• Информисао сам чланове колектива о свим битним питањима везаним за 
њихов рад   

• Ангажовао сам се око: - безбедности ученика; 

• Учествовао сам у организацији свих прослава, манифестација, семинара 
и такмичења која су се одржавала у нашој школи  

• Обавио сам инвентарисање школе у законском року  
• Учествовао и организовао припреме за обележавање школске славе 
Савиндана  

•  Разговарао сам у више наврата са ученицима – представницима Ђачког 
парламента Сарађивао сам са одељенским старешинама на решавању 
дисциплинских проблема појединих ученика 

• Обезбеђивао услове да школа буде здрава средина са високим 
хигијенским стандардима 

•  Подржао сам свако учешће ученика наше школе у ваншколским 
активностима , у активном промовисању школе 
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•  Свакодневно сам пратио и рад других служби у школи (педагошке, 
финансијско-административне, рад помоћног особља) 

• Учествовао на бројним састанцима директора школа на којима се 
решевало питање технолошких вишкова 

• Вршио надзор и управљање финансијским токовима 
• Стварао услове за ефикасан рад Савета родитеља 
• Прегледао сам дневнике рада и обављао сам инструктивни рад са 
наставницима око вођења евиденције 

• Прикупио сам индивидуалне планове рада наставника на време и 
извршио увид у исте 

• Обезбеђивао услове за увођење приправника у посао 
• Обезбеђивао услове за ефикасан рад Школског одбора 
• Обезбеђивао редовно извештавање родитеља/старатеља о свим аспектима 
рада Школе, резултатима и напредовању ученика 

• Развијање партнерства кроз учешће и реализацију регионалних, 
националних и међународних пројеката 

• Одржао сам родитељски састанак за родитеље ученика осмог разреда на 
тему Завршни испит 

• Својим примером да „ имам времена да свког саслушам“ покушао сам да 
утичем на чланове колектива развијањем толеранције; 

• Учествовао у праћењу пороцеса самоевалуације рада наставника, 
васпитача, стручних сарадника, настваног процеса и исхода учења; 

• Координирао рад стручних органа, тимова и самосталних извршилаца 
• Одржао други по реду, састанак са родитељима ученика осмог разреда на 
тему Завршног испита; 

• Одржао родитељски састанак са родитељима будућих првака; 
• Учествовао у припремама за обележавање педесет шест година Школе; 
• Учествовао у организацији Завршног испита; 
• Током летњег распуста претио извођење радова на реконструкцији подова 
у старој и новој школи;  

• Организовао одлазак наших ученика на разна такмичења; 
• Организовао припреме за почетак школске 2016/2017. године;  
• Текући послови 

16.1.1.ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНО-ПЕДАГОШКОМ НАДЗОРУ 

Директор са својим стручним сарадницима присуствовао је великом броју часова, 
ваннаставним активностима, допунским часовима и многим други активностима на 
нивоу школе предвиђеним Годишњим планом рада школе. Том приликом смо уочили 
следеће: 

Сваки наставник има Годишњи и оперативни план рада за свој премет сачињен у складу 
са прописаним планом и програмом и уз сарадњу са осталим члановима већа. Мали 
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број наставника недовољно уважава различите могућности и потребе ученика и то не 
наводи у годишњим и оперативним плановима. У већини случајева могућности за 
тимски рад се користе, али не у мери у којој би могло. 

Информације, упутства и питања наставника су добро осмишљена, прецизна и 
недвосмислена. Већеина наставника истиче циљ часа. Рационално се користи време, 
простор , наставна средства и дриги ресурси. Само мали број наставника користи 
скроман дидактички материјал. Такође, изузетно мали број наставника примењује 
фронтални облик рада. Средина за учење је подстицајана. Подстицати у школи што 
више међупредметну корелацију и тимски рад. 

Већина ученика има развијен однос према учењу и показују висок степен 
самосталности у раду. Ученици се оспособљавају да користе уџбеник, речнике, 
интернет, енциклопедије, и другу литературу. На малом броју часова се не примењују 
различити облици, методе и технике рада. Код одређеног броја ученика развијати 
одговорност према учењу . 

Оцењивању постигнућа ученик се обавља редобно и у континуитету, као резултат 
систематског праћења ученика. Оцењивање се обавља сагласно прописаном 
Правилнику о оцењивању. О критеријуму оцењивања наставници се договарају на 
нивоу стручног и одељенског веће. Наставници примењују формативно и сумативно 
оцењивање. Поштује се се договорени начи информисања о постигнућима ученика. 
Више радити на томе да ученици добиу повратну информацију о оцени. 

Директор школе 
Мишо Марковић 

16.2. ПОМОЋНИK  ДИРЕКТОРА 

У складу са Законом о основној школи и Статутом школе директор је део својих 
обавеза преносио на помоћника. Ове послове, у складу са решењем, обављала је 
Мирјана Анђелић – психолог.  

Током године извршено је: 
• Прикупљање и сређивање података за израду извештаја   
• Учешће у припреми и раду седница одељењских и Наставничког већа 
• Обрада и уношење података за у веб ценус 
• Израда распореда часова редовне наставе, изборних предмета  
• Израда распореда дежурстава наставника 
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• Израда распореда коришћења учионица 
• Координација слободних активности на обележавању значајних 
активности предвиђених школским календаром 

• Техничка подршка настави ( замена одсутних наставника) 
• Достављање тражених података и одговори по захтевима Школске управе 
• Увид у рад административно – техничке службе 
• Организација такмичења ученика и координација са другим школама 
• Спровођење активности у вези посета ученика предузећима и установама 
• Увид у материјално –техничку основу извођења наставе у појединим ИО 
• Формирање базе података ученика осмог разреда (за полагање завршног 
испита) 

• Учешће у организацији и реализацији завршног испита 
• Рад на изради Извештаја за школску 2014/2015. годину 
• Израда Годишњег плана рада за следећу школску годину. 

Помоћници директора обављали су и друге послове у складу са оперативним 
плановима као и пословима који су имали техничко-технолошки карактер са циљем 
стварања повољнијих услова за рад целе школе. 

17. ИЗВЕШТАЈ УПРАВНИХ ОРГАНА  

17.1. ШКОЛСКИ ОДБОР 

Састав Школског одбора:  

  

Име и презиме Ко је овлашћени предлагач

Лепосава Јанковић Локална заједница

Драган Ђокић Локална заједница

Бранкица Ивановић Локална заједница

Весна Стефановић Савет родитеља

Биљана Тошић Савет родитеља

Владан Јевтовић Савет родитеља

Наталија Диковић Наставничко веће

Снежана Мићовић Наставничко веће

Душко Раковић Наставничко веће
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У наведеном саставу Школски одбор је заседао до 7.7.2016. године, када је Решењем бр.
112-21/16 Скупштина општине Пожега именовала нове чланове испред локалне 
заједнице: 
1. Драган Ђокић (био и остао) 
2. Драган Перишић 
3. Славко Бановић 

Директор и стручне службе школе су пружиле максималан допринос и помоћ 
ШО-у у одржавању седница тако да ШО никад није дошао у позицију да због 
недостатка информација или помоћи неку од тачака предвиђену дневним редом скине 
са дневног реда. На седницама је, такође испољен висок степен сарадње директора 
школе и представника стручних служби школе, са једне стране и чланова ШО са друге.  
Све одлуке ШО-а су доношене једногласно. Није било нити једног предлога одлуке 

који гласањем није прихваћен, што говори о високом степену јединства унутар ШО-а, 
као и високом степену сардње и међусобног поверења са директором и стручним 
службама школе. 

Преседник Школског одбора је Владан Јевтовић. 
У току школске године одржано је 10 седница. 
o Доношење одлуке о усвајању Извештаја о раду школе за школску 2014/2015. 
годину. 

o Доношење одлуке о извештају директора школе о раду.  
o Разматрање Извештаја о припремљености школе за почетак школске године 
o Донет План рада за школску 2015/2016.годину. 
o Разматрана организација рада и коришћење сале за физичку културу и донешена 
одлука о издавању фискултурне сале. 

o Донете измене и допуне правилника и пословника. 
o Доношење Финансијског плана школе. 
o Усвајање Плана набавки за 2016. годину. 
o Доношење Плана јавних набавки за 2016. 
o Донете измене и допуне Плана јавних набавки и финансијског плана за 

2015-2016. 
o Усвајање Извештаја о остваривању плана стручног усаврашавања запослених у 
првом полугодишту 2015-2016. 

o Разматрање и доношење одлуке  о Извештају директора школе о свом раду за 
период септембар- јануар 2015-2016. 

o Усвојен Извештај о попису школске имовине. 
o Доношење одлуке о усвајању  Извештаја о пословању у 2015. години – завршни 
рачун. 

o Донета одлука о обележавању Дана школе.  
o Донете одлуке о додели јубиларних награда запосленима и награда најбољим 
ученицима. 

18. ИЗВЕШТАЈ  О ОСТВАРЕНОСТИ ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА 
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18.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 
  
Одељењске старешине су редовно одржавали планиране часове одељењског 

старешине. На овим часовима разматрано је понашање ученика, дисциплина, односи 
међу ученицима, припремање одењенских приредби, реализованне активности о  
очување животне средине, заштити здравља, помоћ ученицима који постижу слабији 
успех и ученицима лошијег материјалног стања. 
Током школске године сваки учитељ и одељењски старешина одржао најмање четири 

родитељска састанка. Одељењске старешине су својим плановима рада планирали 
садржај и осмислили вид сарадње. 
Реализовани су индивидуални састанци и разговори са родитељима.  

13.2. ЛИТЕРАРНО-НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА  
Координатор секције: Душица Додић 

месец Садржаj рада броj  
часова

септемба
р

Пријем нових чланова на основу интересовања и способности; 
ученици 4. разреда као чланови Редакције „Расадника“

1

Вежбање у писању вести и извештаја 1

Проширивање знања из теорије књижевности; књижевни родови 
и врсте

1

Врсте стилова; стилске фигуре 1

 октобар
Најдражи писци и дела 1

Обележавање Месеца књиге 1

Посета Сајму књига 1

Теме за литерарне радове:  
Да сам писац... 
Књижевни лик са којим сам се поистовећивао 
Уметнички доживљај једног књижевног дела 
У свету поезије 

1 

новембар
Читање и анализа литерарних радова 1
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новембар
Посета Градској библиотеци 1

Прикупљање литерарних радова за лист „Расадник” 1

Мотиви и теме наше народне лирске поезије 1

Народна књижевност – хумор у нашој народној епској поезији 1

  

 децембар

Уметничка поезија; читање и рецитовање одабраних песама уз 
продуљену анализу – сарадња са Рецитаторском секцијом

1

Теме за литерарне радове: 
Стојим задивљен пре књигама 
Књига ми помаже да упознам живот, људе, себе 
Лирска песма за мене писана 

1

Читање и анализа литерарних радова 1

Слање радова на литерарне конкурсе 1

јануар Литерарни пано за Савиндан 1

Литерарни конкурс о Св.Сави 1

Припрема ученика за учешће на Књижевној олимпијади 1

фебруар
Писање радова на тему „Крв живот значи” у оквиру сарадње са 
Црвеним крстом 

1

Нове форме и стилови 1

Мој коментар о несвакидашњој појави, личности или догађају 
(прожимање литерарног и новинарског стила писања) 

1

Речи - теме: Срећа, Тајна, Страх, Осмех, Брига;  
1

март

Уређење паноа са литерарним радовима поводом Дана жена 1
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март
Теме за литерарне саставе: 
Лик жене у нашој народној епској поезији 
Лик жене у нашој народној лирској поезији 
Жена- вечна инспирација уметничке љубавне поезије 

1

Тумачење и поређење антологијских љубавних песама;  
Припрема, избор песама за Светски дан поезије, 21.март 

1

Интервју са одабраном женском особом 1

април

-Обележавање Дана хумора кроз читање литерарних радова: 
Смех као лек, Весело срце кудељу преде, Бранислав Нушић – 
највећи српски комедиограф 

1

Сакупљање и избор радова за школски лист 1

Сређивање паноа поводом 23.априла, Дана књиге – читање 
радова о Шекспиру и Сервантесу поводом 400 година од њихове 
смрти 

1

Сарадња са ученицима млађих разреда 1

Анализа примера различите обраде једног мотива у односу на 
садржај, атмосферу, песничке слике: мотив вечери у песмама 
Ђуре Јакшића, Војислава Илића, Бранка Радичевића 

1

мај

Избор радова за пано поводом Дана школе 1

Књижевно дело по избору ученика; мотив родољубља у 
песмама: „Домовина“ Душана Васиљева, „Моја отаџбина“ 
Алексе Шантића, „Наслеђе“ Милана Ракића, „О пореклу“ 
Деснаке Максимовић 
„Отаџбина“ Ђуре Јакшића 

1

Расписивање литерарног конкурса поводом Дана школе 1

Изложба литерарних радова 1

!  110



ОШ „Петар Лековић“Пожега              Извештај o остварености Годишњег плана рада 
школе  

18.2. ЛУТКАРСКО-ДРАМСКА СЕКЦИЈА  
Координатор секције: Душица Додић 

јун
Резултати литерарног конкурса поводом Дана заштите животне 
средине 

1

Анализа активности и успешности рада секције и читање 
најлепших радова 

1

Укупно: 36

месец Садржаj рада броj  
часова

септемба
р

Увод у луткарство 1

Избор текста представе 1

Подела улога према: узрасту, таленту, гласовним могућностима и 
афинитетима

1

Читалачка проба 1

 октобар
Израда лутака 3

Избор музике 1

новембар
Осликавање предњег платна 2

Осликавање задњег платна 3

  

 децембар

Вежбе дикциjе и модулациjе 1 

Припремање Светосавске академије 1

Израда декора за приредбу 2

јануар Наступ у Културном центру поводом Савиндана 1

фебруар
Распоредне пробе: груписање лутака и реквизита на сцени 2
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18.3.  БИОЛОШКО-ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА 
Руководилац секције: Сања Парезановић                                                             

                                                                                                                    

фебруар
Гледање снимка луткарске представе 2

март
Позориште сенки 1

Обележавање Дана позоришта 1

април Звучни и светлосни ефекти 4

Вежбе анимације лутака 2

мај

Израда комплетног декора 1

Постављање декора 3 

јун
Изложба лутака  1

Анализа извештаjа о раду секциjе 1

Укупно 36

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈ

Е

РЕАЛИЗАЦИЈА

Теме: Формирање секције и 
договор о раду 
-Задужења према 
интересовањима ученика 
(истраживања, праћења 
промена, брига и заштита 
зелених површина у 
дворишту, богаћење 
цветног фонда новим 
биљкама, пресађивање 
собног биља, обезбеђивање 
природног материјала за 
редовну наставу…) 
-Oбележавање 16. 
септембра Дана заштите 
озонског омотача

      IX  месец 
7 часова

Секција је почела са радом  
4.9.2015. Ученици су добили 
задужења према планираним 
темама и њиховим 
интересовањима. 
-Дан заштите озонског омотача 
обележен је већ традиционално 
16.9.2015. као угледна 
активност. У реализацији су 
учествовали ученици седмог и 
осмог разреда чланови секције и 
направљена је корелација са 
ликовном културом и хемијом. 
Програм је осмишљен као 
вршњачка едукација и медијски је 
пропраћен од стране ТВ Пожега.
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4. октобар – Дан заштите 
животиња  
Фото дневник – по избору 
ученика животињска врста 
нашег краја  - изложба 
радова ученика 
Правилна исхрана –
припрема за обележавање 
Дана здраве хране 
16.октобра 

X месец 
5 часова

У обележавању Дана животиња 
учествовали су ученици шестог 
разреда. Обележавање овог 
датума се захваљујући  
креативности и ангажованости 
ученика претворило у још једну 
угледну активност. Приређена је 
изложба радова ученика о 
угроженим врстама у нашој 
земљи и кратка предавања 
ученика о угроженим 
животињама у нашој земљи.  
-5.10.2015 .у сарадњи са  
члановима удружења «Чувари 
природе»  чланови секције су 
ишли у Овчар бању поводом 
обележавања европског викенда 
посматрања птица.  
 -У припреми обележавања Дана 
здраве хране су учествовали 
ученици шестог разреда израдом 
нове пирамиде исхране  у склопу 
обележавања манифестације 
„Сточићу постави се“

 „Бактерије – убице или 
доброчинитељи људи“ 
Прикупљање података о 
заражености људи и 
домаћих животиња 
паразитским врстама 
Наша околина и њен 
изглед. Евидентирање у ком 
крају насеља људи највише 
загађују околину

XI месец 
3 часа

У реализацији прве теме 
учествовали су ученици петог 
разреда проширили сазнања о 
бактеријама- информацијама са 
интернета и из енциклопедија.   
Друга тема је била за ученике 
шестог разреда и у склопу 
додатне наставе. Посета 
Ветеринарској станици није 
реализована због обима посла 
ветринарске службе.  
Проучавање околине су преузели 
ученици осмог разреда што је у 
склопу пројеката које раде за 
редовну наставу.  Резултате 
истраживања приказали су у виду 
презентацијe
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- Е к о л о ш к а а к ц и ј а 
„Спасимо јелке“ 
-Претварам старо у ново – 
Израда рециклираних 
украса и честитки 

          
      XII месец 

 2 часа 

-Традиционална активност 
чланова секције - спровођење 
анкете у школи какву јелку ките 
за Нову годину и упознавање са 
подацима колико се посече јелки, 
колики је еколошки значај 
зеленог фонда и  како се негује 
жива јелка са кореном да би се 
посадила после Нове године.  
- Направљен је  новогодишњи 
накит од рециклираног 
материјала  којим су ученици 
окитили пластичне јелке у својим 
учионицама. 

У првом полугодишту одржано је 17 састанака  
Број ученика који су учествовали у раду секције 24. Списак ученика који су 
учествовали у појединачним извештајима за сваку активност и у записнику о раду 
секције. 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ

Наша околина и њен 
изглед. Евидентирање у ком 
крају насеља људи највише 
загађују околину  

II месец 
 1 час 

Активни учесници на задату тему 
су били ученици осмог разреда 
који су кроз пројекте на редовним 
ч а с о в и м а у ч е с т в о в а л и у 
и с т р аживању з а г а ђ ено с ти 
животне средине у свом крају 
(улици, насељу,селу,…)  
Своја истраживања су приказали 
у виду презентација .
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 Обележавање Дана шума 
 Богаћење цветног фонда 
новим биљкама 

Учешће у акцији Сат за 
нашу планету 

III месец 
        2 часа 

Обележен је Дан пролећа и Дан 
шума Ученици 5.разреда  бавили 
су се текућим одржавањем цвећа 
у биолошком кабинету и 
савладавањем техника 
вегетативног размножавања цвећа 
у школским условима. 
Извршене су припреме за учешће 
школе у акцији Сат за нашу 
планету  
25.3.2016.Поводом учешћа наше 
школе у акцији Сат за нашу 
планету, ученице осмог разреда 
Сара Чолаковић и Милица Савић 
8/3 гостовале на ТВ Пожега 
заједно са ученицима Техничке 
школе и професорком Јелицом 
Миросавић. Тематску изложбу 
радова у холу школу припремили 
ученици седмог и осмог разреда 
чланови секције.У реализацији 
активности учествовали  су и 
наставници техничког и 
информатичког образовања 
организовањем  изложбе радова 
на тему енергетске ефикасности.

Обележевање Дана планете 
Земље 
Брига о птицама -израда и 
план постављања кућица за 
птице 

IV месец 

2 часа

Ученици осмог разреда су 
прикупили радове и направљена 
је тематска изложба поводом 
Дана планете Земље 
Ученици ше с то г р а з р ед а , 
традиционално сваке године 
праве кућице за птице које 
по стављамо у с арадњи с а 
представницима еколошког 
друштва Чувари природе.
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18.4. ЛИКОВНА СЕКЦИЈА   
Руководилац секције:Валерија Арсов 

Годишњи фонд часова:36 
Број чланова:12 ученика из свих одељења 
Активности ликовне секције: 

- Обележавање недеље 
оралне хигијене 
-Учешће на наградном 
конкурсу Покрета горана  

V месец  
 2 часа 

-Ученици седмог разреда су 
остварили сарадњу са 
стоматолошком службом 
поводом обележавања недеље 
оралног здравља. 
-Ученици петог,шестог и седмог 
разреда су учествовали на 
наградном конкурсу Покрета 
горана Србије- поводом 
обележавања Дана заштите 
животне средине- израдом 
ликовних и литерарних радова на 
задату тему

Обележавање Дана заштите 
животне средине 
 Презентација о протеклом 
раду и активностима 
секције и планови за 
следећу школску годину 

VI месец  
3 часа

5.јун  2016. је обележен у 
сарадњи са наставником ликовне 
културе Војиславом 
Недељковићем. Приређена је 
изложба радова ученика којом су 
остали ученици школе упознати о 
потреби обележавања овог 
важног датума и  приказана је 
презентација на тему 
угрожености  и заштите животне 
средине. 
На последњем састанку 
приказана је и презентација о 
протеклом раду, извршена је 
анализа рада секције и 
предложене су активности за 
следећу школску годину.

У другом полугодишту одржано је 10 састанака секције. Укупан број састанака 27.   
Реализовани су сви предвиђени садржаји уз измену и допуну у складу да 
актуелним дешавањима. Заинтересованост и ангажовање ученика у раду секције је 
и ове године била за сваку похвалу. 
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1. час-  4.9.2015. –Положај облика у простору, овладавање вештинама и техникама 
цртања. 
2. час- 11.09.2015 –Положај облика у простору, наставак рада, вежба. 
3. час- 18.9.2015.- Положај облика у простору, наставак рада, вежба. 
4. час-25.9.2015.-Конструкција облика у прстору, цртање по моделу, туш. 
5. час-9.10.2015 – Израда скица за ликовни конкурс „ Украсимо нашу школу“. 
6. час-17.10.2015.-Израда радова на тему “Стрип“ , борба против насиља и 
дискриминације. 
7. час-22.10.2015.- Мртва природа, композиција, цртање, обрада. 
8.час-7.11.2015.-- Мртва природа, композиција, цртање, вежба 
9.час-13.11.2015-  Мртва природа, композиција, цртање, вежба 
10.час.-20.11.2015.-Посета градској галерији. Изложба „Уметничко дело у доба 
ремедиције“ КЦ Пожега 
11.час-27.11.2015.-Цртање по гипсаном моделу, оловка, обрада 
12.час.-4.12.2015.- .-Цртање по гипсаном моделу, оловка, вежба 
13.час.-11.12.2015.- Цртање по гипсаном моделу, оловка, вежба 
14.час-18.12.2015 – Основе сликања, правилна употреба палете 
15.час.-25.12.2015.- Посета градској галерији. Изложба фотографија Сретена Вуковић 
„Хиландар- неочекивано путовање“ КЦ Пожега 
16. час - 15.01.2016.-Израда радова на тему „Борба против дуванског дима “ 
17.час-22.01.2016.-Поставка изложбе ликовних радова поводом Савиндана 
18.час 25.1.2016.-Посета Народном музеју у Ужицу, изложба П.Пикаса 
19.час-19.2.2016. – Примењена уметност, израда честитки, обрада 
20.час-26.2.2016.- Примењена уметност, израда честитки, обрада 
21.час – 04. 3.2016.- Примењена уметност, израда честитки,вежба  
22.час- 11.3.2016.-Поставка изложбе у холу школе 
23.час-18.3.2016.-Посета градској галерији, изложба слукптура Д. Јовићевића Мацоле 
24.час-25.3.2016.-Израда скица за ЕКО знак 
25.час-01.4.2016.- Израда скица за ЕКО знак  
26.час-08.42016.- Огранизација дежурства на изложби Средње уметничке школе, хол 
школе П. Лековић  
27.час-15.4.2016.- Посета градској галерији, изложба „Кристализација“ Давор 
Громиловић 
28.час-22.4.2016.- Дан Планете Земље, учешће у изради реквизита 
29.час-6.5.2016.- Осликавање Васкршњих јаја  
30.час-13.5.2016.- Изложба поводом Дана школе, цртежи и слике Софије Миоковић, 
поставка 
31.час.-20.5.2016.- Мртва пророда, цртање, обрада 
32.час.-27.5.2016.- Мртва природа, цртање, вежба  
33.час-30.5.2016.- Мртва природа, цртање, вежба 
34.час-1.6.2016 – Портрет, сликање, обрада  
35.час-3.6.2016. – Портрет, сликање,вежба  
36.час-10.6.2016.- – Портрет, сликање,вежба 
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18.5. ИСТОРИЈСКА СЕКЦИЈА 
Актив наставника историје 

Сви садржаји предвиђени планом рада историјске секције од  су у потпуности 
реализовани у матичној школи и издвојеним одељењимаЈежевца и Душковци. 

Организоване су тематске изложбе:Дан примирја у Првом светском рату, Дан сећања на 
жртве Холокауста,истраживања везана за локалну историју... 

Посебно треба издвојити изузетно припремњене садржаје везане за прославу јубилија 
-100 годишњице од почетка Првог светског рата и 200 година од подизаља Другог 
српског устанка 

18.6. СПОРТ И СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ 

- 11.10.2014. Дечија недеља-турнири у рукомету, одбојци,кошарци и малом фудбалу за                                         
ученике VII иVIII разред 
- 1.4.2016. Општинско такмичење у кошарци (девојчице и дечаци) 
- 5.4.2016. Окружно такмичење у кошарци (девојчице) 
- 5.12.2015. Општинско такмичење у одбојци (девојчице и дечаци) 
- 20.11.2015. Општинско такмичење у малом фудбалу – девојчице и дечаци 
- 25.11.2015. Окружно такмичење у фудбалу -  девојчице,  Чајетина 
- 19.11.2015. Окружно такмичење у пливању, Ужице 
- 21.3.2016. Међуокружно такмичење у малом фудбалу, Крагујевац 
- 23.4.2016. Спортски дан у млађим разредима 
- 15.5.201. Пролећни крос 

19. ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА  
 Школске 2015/2016. године екскурзије нису реализоване. 

20.ПРОЈЕКТИ КОЈИ СУ РЕАЛИЗОВАНИ У ШКОЛИ 

20.1. ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА УЧЕНИКА НА ПРЕЛАЗУ ИЗ 
ОСНОВНЕ У   СРЕДЊУ ШКОЛУ 

Послови из ове области реализовани су у оквиру обавезне наставе, ваннаставних 
активности и других облика образовно-васпитног рада организованих у оквиру школе. 
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У млађим разредима учитељи су највећи део планираних садржаја реализовали 
кроз програм света око нас, природе и друштва, српског језика, затим у оквиру часова 
одељењског старешине.  

У старијим разредима поред обавезне наставе реализована су и планирана 
предавања   одељењских старешина. 
Сајам образовања, под називом Знање је пут – одабери смер, организован 

19.3.2016.г. На њему су се представиле пожешке средње школе – Техничка, 
Пољопривредна и Гимназија, које су у учионицама организовале простор у циљу 
најефикаснијег упознавања ученика и родитеља са постојећим профилима. Осим школа, 
свој штанд је имала и Национална служба за запошљавање, чији је представник 
саветовао заинтересоване о факторима на које се приликом овог избора треба ослањати 
и дате су информације о суфицитарним и дефицитарним занимањима. И родитељи и 
ученици су попуњавали евалуационе листове, на основу којих би се следеће школске 
године, приликом организације новог сајма, отклонили постојећи пропусти. 
     Са ученицима се на часовима одељењског старешине разговарало о важности 
ваљаног избора средње школе и задати су тестови професионалних интересовања, како 
у матичној школи, тако и у издвојеним одељењима у Јежевици и Душковцима. На 
основу примењених тестова, ђаци су добили повратне информације. 

     У мају месецу су представници Техничке школе „Радоје Љубичић“ из Ужица, 
Гимназије, Техничке школе из Пожеге, школе „Драгачево“ из Гуче, Уметничке школа из 
Ужица представили свим одељењима VIII р. свој рад и упознали са специфичностима 
учења у њима.  

     Крајем године, Тим је на одељењском већу предложио теме из ове области којима 
треба да се измени план рада одељењског старешине VII и VIII р.и које би биле 
реализоване како од стране чланова Тима, тако и самих одељењских старешине.   

20.2.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ „ЕКО ШКОЛЕ“  
 

 

О Ш „Петар 
Лековић“ из Пожеге 

је 1. децембра 2015. године званично ушла у ред школа у којима се 
спроводи међународни програм „Еко школе“, тако да смо постојећи Програм 
прилагодили захтевима из Упутства за спровођење Међународног програма „Еко 
школе“ у Србији. 
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Интелектуални власник међународног програма Еко школе је FEE (Foundation 
for Enviromental Education), чији је једини овлашћени представник и национални члан 
организација „Амбасадори одрживог развоја и животне средине“. Програм је подржан 
од Програма УН за животну средину (УНЕП) и Организације УН за образовање, науку 
и културу (УНЕСКО). У Републици Србији међународни програм „Еко-школе“ 
подржава Министарство просвете, науке и технолошког развоја „као пројекат који има 
за циљ заштиту животне средине и промовисање образовања за одрживи развој“. 
Покровитељ међународног програма Еко-школе у Србији је Министарство здравља. 
 На састанку су јасно дефинисане активности. Чланови Одбора Еко-школе су у 
наредном периоду: 

-одабрали ученике за Еко-патролу; 
-поставили еко-паное у матичној школи и издвојеним одељењима; 
-уредили Еко-кутак на улазу у матичну школу; 
-поставили канте за селектовање отпада; 
-анализирати прикупљене податке и утврдити чињенично стање у школи, школском 

дворишту и издвојеним одељењима; 
-организовали изложбе од рециклажног материјала и ревије еко-модела; 
-успоставили сарадњу са Агенцијом за рециклажу; 
-сарађивали са  општинском Еколошком канцеларијом; 
-сарађивали са ЈКП Пожега; 
-сарађивали са са Еколошким удружењем „Чувари природе“ из Пожеге, које се, 

између осталог, бави заштитом птица (подручје наше општине погодно за bird watching 
– посматрање птица). 
Еко-патрола је у школској 2015/2016. години обављала следеће задатке: 
-попуњавање Упитника за процену стања животне средине 
-прикупљање старог папира, флаша и лименки 
-мапирање и фотографисање дивљих депонија у околини; 
-извештавање о стању на терену;  
-постављање кућица за птице, израђених на часовима ТиИО;  

-украшавање јелке са бусеном (декорација од рециклажног материјала)  
Добили смо подршку Општине Пожега, па је члан нашег Одбора и Ненад 

Матијевић, представник општинске Еколошке канцеларије.  

Време 
реализације Активности и задаци

Носиоци 
активности
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септембар

- Договор о пројектима на састанку Еко- 
одбора и седници Наставничког већа 

- Договор о активностима Еко одбора, Еко 
патроле и о сарадњи са локалном заједницом 

- Формирање еко патроле, доношење плана 
рада у сарадњи са Еко-одбором школе 

-Упознавање Савета родитеља школе са 
програмским корацима и избор представника 
родитеља за чланове Одбора еко – школе 

-Конкурс за најбољи лого Еко-школе 

-Постављање еко-паноа у матичној школи и 
издвојеним одељењима; 

-Попуњавање Упитника за процену стања 
животне средине; 

-Прикупљање старог папира, флаша и 
лименки; 

-Мапирање и фотографисање дивљих 
депонија у околини; 

-Извештавање о стању на терену;  

-Анализа прикупљених података и утврђивање 
чињеничног стања у школи, школском 
дворишту и издвојеним одељењима; 

-Обележавање значајних еколошких датума: 
• 16. септембра, Светског дана заштите 
озонског омотача; 

• 22. септембра, Европског дана без 
аутомобила; 

• 25. септембра, Дана руда и минерала  

-Координатор 
пројекта 
-Директор 

-Еко-одбор 

-Наставници 
ликовне културе 

-Еко-патрола 

-Еко-одбор 
-Еко-патрола 

Наставница 
биологије Сања 
Парезановић 
  
Наставница хемијe 
Душица Лучић 
Димитријевић, у 
сарадњи са 
фирмом 
„Carmeuse“ 
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октобар

-Покретање „eTwinning“-пројекта „Our Eco 
Story“ 

-Седнице Еко-патроле и Еко-одбора 

-Акција прикупљања старог папира, флаша, 
тетрапака и лименки;  

-Пригодно обележавање дана: 
• 4. октобра, Светског дан заштите 
животиња 

• 16. октобра, Дана здраве хране и Дана 
хлеба 

• 17.октобра, Дана борбе против сиромаштва 
• 18. октобра, Дана пешачења 

• 20.октобра, Дана јабука 

• -Месечне анализе сакупљања, селектовања, 
мерења и збрињавања отпада 

Олгица 
Спасојевић, 
наставник српског 
језика (оснивач и 
координатор 
пројекта),  
Сања 
Парезановић, 
наставник 
биологије и Јелена 
Алексић, 
наставник 
енглеског језика 

-Сви запослени и  
ученици школе 

новембар

-Обавештавање јавности и медија (локална и 
регионалне телевизије и радио станице) 

-Уређивање Еко-кутка на улазу у матичну 
школу; 

-Постављање канти за селектовање отпада; 
-Организовање изложбе од рециклажног 
материјала и ревије еко-модела; 
-Успостављање сарадње са Агенцијом за 
рециклажу; 
-Сарадња са  општинском Еколошком 
канцеларијом; 
-Сарадња са ЈКП Пожега; 

Пригодно обележавање еко-датума: 
• 3. новембра, Светског дан чистог 
ваздуха; 

• 4.новембра, Дана борбе против 
климатских промена; 

-директор и 
уредништво 
школског листа 
„Расадник“ 

-Еко-патрола 

-еколошки 
инспектор 

-ЈКП Пожега 

-Еко-одбор 

-Еко-патрола 

Наставница 
географије 
Весна 
Стефановић 
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децембар -Обележавање Међународног дана планина, 11. 
децембра; 

-Конкурс за најлепше укрешену учионицу у 
духу Новогодишњих празнике (еколошки 
украси) 

-Израда чепоћилима 

-Украшавање јелке са бусеном (декорација од 
рециклабилног материјала) и акција против 
бесправног сечења јелки 

-Реализација месечних акција прикупљања 
папира 

-„Најлепша новогодишња еко-учионица“ 

-Састанак координатора „Еко-школе“ у Високој 
школи струковних студија за менаџмент и 
пословне комуникације, 22.12.2015. у Сремским 
Карловцима 

-Наступ на 20.ЛУТКЕФ-у у Луткарском 
позоришту „Пинокио“ 24.12.2015. са представом 
„Еко-шума“ која говори о значају рециклаже и 
заштите шума. 

-Расписивање фото-конкурса „Да живим у 

смећу–нећу!“

Планинарско 
удружење 

Наставница 
географије 
Мирјана 
Матеничарски 

Фирма за 
рециклажу „Маја 
Мићић и остали“ 

Еко-патрола и 
представници 
Пољопривредне 
школе „Љубо 
Мићић“ 

Славица Матовић, 
координатор 
програма Еко-
школе у нашој 
школи 

Наставница 
српског језика 
Душица Додић и 
чланови Луткарске 
секције 

Наставница 
Олгица Спасојевић

јануар Организација радионице и предавања на тему 
сепарације и рециклаже отпада са гостима из 
Министарства животне средине или 
предузећа за рециклажу 

Расписивање конкурса за нај-еко-учионицу 

Отпад и збрињавање отпада -радионице и 
предавања по разредима 

Организовање еко дана, Националног дана 
без дуванског дима, 29.јануара и извођење 
скеча „Реци НЕ“ 

Сакупљање података, недељне и месечне 
анализе сакупљања, селектовања отпада

Еко-одбор 

Одељенске 
старешине 

Еко одбор 

Еко патроле 

Наставнице 
биологије: 

Драгана Луковић, 
Јелена Јовичић и 
Лабуда Вучићевић 
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фебруар Састанак са члановима еко патроле: задаци 
еко патроле, планирање активности за друго 
полугодиште 

Пригодно обележавање:  
• Дана зелене куповине (или Дана туризма),  
• 14. фебруара, Светског дана очувања 

енергије 

-Акције сакупљања, селектовања и збрињавања 
отпада 

- Еколошке активности на распусту и сарадња са 
Дечјим одељењем Градске библиотеке 

– Еко-квиз одржан 24.2. у Савременој гимназији у 
Београду

Еко-одбор 

Еко-патрола 

Тим „Техника“  

Учитељи, 
наставници и 
ученици 

Учитељица 
Горица 
Митровић 

Учесници квиза, 
наставница 
биологије 
Драгана Луковић и 
директор 

компанија Вип

март
-Праћење спровођења Програма 

-Учешће на конкурсима са еко-тематиком 

-Уређивање и допуњавање веб странице 

-Исправљање уочених грешака и пропуста 

-Обележавање значајних еко-датума у школи:  
• 5. марта, Дана енергетске ефикасности 
• 21.марта, Дана шума 

• 22. марта, Светског дана воде 

-Озелењавање сваке учионице и других 
просторија у школи биљкама (донетим од 
куће или добијеним донацијама) 

-Координатори 

-Тим „Техника“ и 
предузеће 
„Електромонтер“ 

-Наставница 
географије Весна 
Стефановић 

-наставно и 
ненаставно 
особље школе, 
ученици и 
њихови 
родитељи  
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април -Буђење врта - садња цвећа у школском 
дворишту; 

-Тематске радионице и сарадња са другим 
школама у развијању и јачању еколошке 
свести; 

-Обележавање: 
• 7. априла, Светског дана здравља 
• 22. априла, Дана планете Земље 

-Прикупљање, разврставање и коришћење отпада 
насталог у току извођења наставе; 

-Свакодневно чишћење школског дворишта и 
селектовање прикупљеног отпада; 

-Избор најбоље уређене учионице:  
„Нај-еко учионица“; 

-Надзорна посета нашој школи 25. априла 2016. и 
показна радионица рециклаже тетрапака.  

-Довршавање и слање радова од тетрапака за 
конкурс „Еко-пакет“ (тема:„Олимпијске игре у 
Рију“) 

 

Наставнице 
Татјана Илић, 
Душица Додић; 
наставно и 
ненаставно 
особље школе, 
ученици и 
родитељи 

Еко-патрола 

  Еко-одбор и 
еко-патрола 

Александра 
Младеновић и 
Милена 
Табашевић, 
представнице 
Амбасадора 
одрживог 
развоја 

наставнице 
Т.Илић и 
Д.Додић
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мај

-Праћење и оцењивање уредности 
унутрашњости школе и простора око школе - 
школског дворишта 

-Озелењавање и уређење школе и школског 
дворишта  

-Организација и спровођење Зелене контроле 
у граду и околини 

-Постављање кућица за птице, израђених на 
часовима ТиИО;  

-Организовање предавања: „Bird watching – 
посматрање птица“ 

-Пригодно обележавање еко-датума: 
• Међународног дана птица (9.маја) 
• Дана акције за климу (15.маја) 
• Дана фасцинације биљкама и уједно нашег 
Пројектног дана (18.маја) - 
представљање наших активности на 
градском тргу 

• Европског дана паркова (24.маја) 
• Дана лептирова (28.маја) 
• Светског дан борбе против пушења 

(31.маја) 

наставници 
ТиИО и ученици 

чланови 
Еколошког 
удружења 
„Чувари природе“ 
из Пожеге 

Еко-патрола 

Вида Дамљановић, 
Биљана Стишовић, 
Миленка Попадић, 
Горица Митровић 
и ученици

јун

Спровођење манифестација везаних за 
обележавање:  
• Светског дана заштите животне средине 

(5.јуна) 
• Дана Сунца (18.јуна) 
• Дружење са предшколцима 

Извештај о спровођењу програма у овој 
школској години 

Еко-одбор и еко-
патрола 

Наставница хемије 
Д.Лучић 

Димитријевић 

Координатори 

папир флаше чепови

децембар 2015. 230 kg 60 kg 90 kg

фебруар 2016. 250 kg  90 kg 100 kg

април 2016. 264 kg 150 kg 107 kg
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21. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА УЧЕНИКА 

- Систематски преглед ученика непарних разреда.  
- Систематски преглед зуба у школској стоматолошкој амбуланти свих ученика. 
- Вакцинација и ревакцинација. 
- Предавања зубарки о нези зуба. 
- Предавање девојчицама 6. разреда. 
У оквиру часова редовне наставе физичког васпитања, секција, часова одељењског 
старешине и посебно организованих радионица у сарадњи са Медицинским 
центром, Патронажном службом и запосленима у школској зубној оридинацији 
реализован је садржај здравственог васпитања.  

22.  ПОДМЛАДАК ЦРВЕНОГ КРСТА 

     У априлу месецу је школа узела учешће у кросу РТСа, приликом кога су ученици 
активирани на учешће у овој манифестацији током које је прикупљено 10.000 дин. за 
децу слабог материјалног стања. 

Заинтересовани ученици VI-VII разреда, током априла и маја прошли обуку за пружање 
прве помоћи повређеним лицима. 

Ове године у Школу подмлатка Црвеног крста Пожеге укључено је 6 ученика IV 
разреда. 

0

75

150

225

300

децембар 2015. април 2016.

папир
флаше
чепови
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23. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ 

На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, 
васпитача и стручних сарадника (Сл. гл. РС, бр. 86/2015), сваки запослени је доставио  
лични план стручног усавршавања, на основу кога је школа сачинила глобални план 
стручног усавршавања. 
На основу извештаја о реализацији личног плана професионалног развоја запослених 
можемо закључити да су наставници посветили начајна пажњу овој области што се 
може видети из следеће табеле: 

 
Име и презиме 

Унутар установе Ван  установе

Планирано Остварено Планирано Остварено

1 Александар Лакетић 44 53 20 0

2 Ана Јеличић 44 63 20 56

3 Анђелка Матијашевић 44  20  

4 Анкица Новаковић 44  20  

5 Анкица Станисављевић 44 109 20 24

6 Биљана Ђокић 44 47 20 52

7 Биљана Костић 44 18 20 17

8 Биљана Павловић 44 82 20 58

9 Биљана Стишовић 44 99 20 51

10 Богдан Попадић 44  20  

11 Борко Брковић 44  20  

12 Брана Леонтијевић 44 82 20 2

13 Бранка Мијаиловић 44 45 20 49

14 Валерија Арсов 44 131 20 33

15 Вера Богдановић 44 56 20 33

16 Весна Николић 44 109 20 24

17 Весна Стефановић 44 55 20 48

18 Вида Дамљановић 44 118 20 40

19 Владимир Илић 44 94 20 19

20 Војислав Недељковић 44  20  

21 Горица Митровић 44 126 20 28

!  128



ОШ „Петар Лековић“Пожега              Извештај o остварености Годишњег плана рада 
школе  

22 Данијела Василијевић 44 193 20 65

23 Десимир Марјановић 44 118 20 53

24 Драган Ковачевић 44 82 20 34

25 Драгана Луковић 44 193 20 26

26 Драгана Миливојевић 44  20  

27 Драгана Радовић 44  20  

28 Драгана Станковић 44  20  

29 Драгица Видаковић 44 80 20 23

30 Душица Додић 44 307 20 33

31
Душица Лучић 
Димитријев 44 90 20 40

32 Душко Полић 44  20  

33 Душко Раковић 44 96 20 10

34 Душко Ћеранић 44 78 20 15

35 Зоран Јовичић 44 80 20 18

36 Зоран Милосављевић 44  20  

37 Зорица Агановић 44 71 20 10

38 Зорица Ђокић 44 63 20 40

39 Ивана Максимовић 44 70 20 40

40 Ивана Марковић 44  20  

41 Ивона Даниловић 44 41 20 16

42 Јелена Алексић 44 99 20 49

43 Јелена Гојгић 44 141 20 3

44 Јелена Јовичић 44 181 20 16

45 Јелена Марић 44 102 20 59

46 Катарина Ивановић 44 8 20 76

47 Катарина Павловић 44 94 20 18

48 Лабуда Вучићевић 44 53 20 0

49 Лепосава Марјановић 44 74 20 8

50 Љубица Николић 44 0 20 28
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51 Марија Вујичић 44  20  

52 Марија Костандиновић 44  20  

53 Марија Сарван 44 86 20 30

54 Марина Јанковић 44 100 20 48

55 Марина Миливојевић 44 88 20 56

56 Марина Павловић 44 53 20 24

57 Милан Вукојичић 44 72 20 18

58 Милан Златковић 44  20  

59 Миланка Спаић 44 78 20 34

60 Миленка Попадић 44 94 20 57

61 Миливоје Росић 44 118 20 53

62 Милијана Илић 44 105 20 24

63 Милка Дробњаковић 44 24 20 4

64 Мирјана Анђелић 44 100 20 6

65 Миодраг Кнежевић 44  20  

66 Мирјана Матеничарски 44 33 20 16

67 Момчило Мајсторовић 44  20  

68 Моника Јовићевић 44 93 20 72

69 Надежда Крупниковић 44  20  

70 Наталија Диковић 44 381 20 99

71 Невена Благојевић 44  20  

72 Немања Ојданић 44  20  

73 Никола Радојевић 44  20  

74 Никола Филиповић 44  20  

75 Олгица Драговић 44 101 20 24

76 Олгица Спасојевић 44 344 20 19

77 Оливера Димитријевић 44  20  

78 Оливера Дробњак 44  20  

79 Петар Пантовић 44  20  
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Анализирајући приоритетне области стручног усавршавања које је прописао Министар 
просвете и науке РС, можемо рећи да су скоро све области биле заступљене током 
претходних пет година осим области – Избор, израда, прилагођавање и употреба 
уџбеника, другог дидактичко-методичког материјала и других извора знања за одређени 

80 Петар Тановић 44  20  

81 Рада Дрндаревић 44  20  

82 Радивоје Матовић 44  20  

83 Радица Радовић 44 17 20 35

84 Радмила Војск 44 97 20 49

85 Радојко Максимовић 44 50 20 0

86 Радојко Тошић 44 78 20 0

87 Радосава Тодоровић 44  20  

88 Сања Парезановић 44 167 20 35

89 Сања Терзић Јовановић 44 20 20 16

90 Саша Варагић 44  20  

91 Светлана Никитовић 44  20  

92 Светлана Поповић 44 80 20 18

93 Славица Вранић 44  20  

94 Славица Матовић 44 15 20 58

95 Словенка Мићић 44 72 20 2

96 Снежана Крсмановић 44 17 20 47

97 Снежана Мићовић 44  20  

98 Снежана Прпа 44 86 20 18

99 Снежана Радивојевић 44 87 20 24

100 Соња Столић 44 171 20 80

101 Стевица Јанковић 44 54 20 3

102 Татјана Илић 44 177 20 0

103 Тијана Ковачевић 44  20  

  Укупно 4532 6659 2060 2183

  %  146.93  105.97
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наставни предмет, односно васпитно-образовну област. Зато смо се определили за ову 
област као приоритет у наредној школској години. 
Када је реч о компетенцијама наставника, од четири дефинисане, три су биле веома 
фреквентне током претходног периода, четврта најређе присутна компетенција за 
комуникацију и сарадњу одабрана је за наредну школску годину као приоритет. 

24. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

24.1.САВЕТ РОДИТЕЉА 

Савет родитеља сачињавао је по један представник сваког одељења школе, што 
значи да је ове године у свом саставу имао 63 члана.  
Председник Савета је била је Биљана Тошић  
Током школске године Савет је одржао пет састанка на којима је разматрано:  

• Извештај о раду школе за школску 2014/2015. 
• Годишњи план рада за 2015/2016. годину. 
• Давање сагласности на изборне предмете и избор уџбеника. 
• Разматрање и давање предлога о намени коришћења средстава 
прикупљених од донатора, родитеља ученика и других извора. 

• Успех и дисциплина ученика. 
• Остваривање Годишњег плана. 
• Учешће родитеља у вредновању рада школе. 
• Учешће родитеља у екстерној евалуацији. 
• Мере за стварање повољнијих услова за рад ученика. 
• Осигурање ученика. 
• Избор фотографске радње за фотографисање ученика. 

24.2. РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ 
Редовно су одржавани родитељски састанци на почетку школске године, на 

квалификационим периодима, приликом организовања екскурзија и наставе у природи. 

Свакодневно је било омогућено родитељима да дођу на индивидуалне разговоре 
са одељењским старешином и стручним сарадницима. 

Родитељи су учествовали и у уређењу школских учионица и опремању 
наставним средствима, а на Дан просветних радника нашли су се у улогама наставника. 
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24.3. САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ  

Припадници саобраћајне полиције имали сусрета са ученицима 1. разреда на 
тему: Безбедност у саобраћају. 

Остварена је сарадња са педијатријском, стоматолошком и патронажном  
службом Дома здравља, Центром за социјални рад. 

Сарадња Ученичког парламента и Канцеларије за младе Пожега. 

У циљу стварања материјално-техничких услова за што успешније остварење 
васпитних задатака, школа је остварила добру сарадњу са Скупштином општине, 
Месним заједницама, Дирекцијом за изградњу, привредним субјектима и 
Министарством просвете науке и технолошког развоја.    

У циљу лакше адаптације будућих првака сарађивали смо са предшколским 
установама „Бамби“, „Пчелица“ и „Лептирић“ организоване су посете предшколаца 
школи. 

Одржане су презентације Гимназије, Пољопривредне и Техничке школе из 
Пожеге, Техничке школе из Лучана, Ваздухопловне школе из Београда, Уметничке 
школе из Ужица ученицима осмог разреда.  

25. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

25.1.ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ 

17.1 Извештај о раду Тима за самовредновање рада школе за школску 2015-2016. год 

Активности/теме Време 
реализац
ије 

Начин 
реализације:

Резултати:
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Први састанак тима 25.9.2015. Састанак тима

Чланови тима за 
самовреддновање рада 
школе су: 

Мишо Марковић,Сања 
Парезановић,Наталија 
Диковић,Марија 
Костадиновић,Биљана 
Тошић ,Михајло 
Боловић.Координатор је 
Биљана Стишовић 

-анализиран је извештај 
екстерних евалуатора 

-Чланови тима су 
разматрали начине 
остваривања плана 
унапређења квалитета 
рада у установи за 
2015/2016.годину 

Донесен је и усвојен план 
рада за школску 
2015/2016.годину

Други састанак тима 13.11.2015. Састанак тима

-Упитником ће бити 
испитани по :два 
одељења 4.разреда,
5.разреда,6. разреда , 7. 
разреда и ученици 
издвојених  

одељења у Јежевици и 
Душковцима. 

Упитником за наставнике 
ће бити обухваћено око 
половине наставника.  

-Чланови тима су 
саставили питања која 
ће садржати упитници 
за ученике и наставнике 

- Договорено је да 
упитнике треба 
поделити у фебруару 
у складу са планом

!  134



ОШ „Петар Лековић“Пожега              Извештај o остварености Годишњег плана рада 
школе  

Подела упитника 
фебруар Окупљање 

задужених 
чланова тима

Подела упитника 
ученицима и 
наставницима

Трећи састанак тима 8.4.2016. Састанак тима

Обрађени су упитници 
-Анализа резултата 
добијених путем 
упитника 

-договорено је да се 
настави са анализом 
упитника за ученике на 
следећем састанку

Четврти састанак тима 18.5.2016. Састанак тима -Анализирани су упитници 
за ученике 

-Упоређивање резултата 
-Чланови тима су на 
састанак донели 
обрађене резултате 
упитника за 
ученике.Говорило се о 
добрим и лошим 
старанама добијених 
резултата који треба да 
послуже за израду 
акционог плана. 

-Договорено је да се на 
следећем састанку 
приступи састављању 
извештаја.
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26. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМA  ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

26.1. ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ 

Пети састанак тима 6.6.2016. Састанак тима

Чланови тима су на овом 
састанку приступили 
састављању извештаја 
ораду тима.У извештају 
се налазе резултати 
добијени анализом 
упитника. 

-Договорено је да се на 
следећем састанку 
настави са сатављањем 
извештаја радакао и 
сачињавањем акционог 
плана

Шести састанак тима 20.6.2016. Састанак тима

Чланови тима су на овом 
састанку наставили са 
састављањем извештаја 
о раду тима.У извештају 
се налазе резултати 
добијени анализом 
упитника,успеха 
ученика као и резултата 
завршног испита мале 
матуре.Извештај се 
налази као посебан 
документ рада тима.

Седми састанак тима
27.6.2016. Састанак тима

Чланови тима су на овом 
састанку завршили са 
састављањем извештаја 
о раду тима 

Чланови тима су донели 
акциони план који 
садржи предлоге за 
даљи рад школе  

Извештај тима,као и 
акциони план ,налазе се 
каопосебни пратећи 
документи.
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У холовима школе реализовани су тематски прикази литерарних радова, ликовне 
изложбе, изложба радова насталих на часовима Основи техничког и информатичког 
образовања. 

Свечани концерт је одржан у сали Културног центра за госте школе, ученике, 
родитеље и грађане поводом Дана школе  

Ове школске године објављен је један број школског листа „Расадник“  

26.2. ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ 

Локална Телевизија и Радио Пожега и Регионалне телевизије пропратиле су све 
битне и занимљиве активности у школи, успехе ученика на такмичењима и јавне 
наступе ученика: концерте, приредбе, Светосавски квиз, позоришне представе, 
такмичења ученика, приредбе, концерте, тематске дане, Међуокружну олимпијаду 
основних школа и друге активности ученика и запослених. Објављени су текстови у 
дневним листовима, Просветном прегледу и на сајту школе. 
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