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На основу надлежности и одговорности директора установе из
члана 62. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013),
Светлана Смиљанић, директор Основне школе
„Јеврем Обреновић“ у Шапцу доноси

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА

Уводни део
У основној школи „Јеврем Обреновић“ у школској 2015/2016. години било је 52 одељења, од
чега у матичној школи 32, а у издвојеним 20 одељења. Имали смо 1068 ученика, у матичној школи
805, а у издвојеним одељењима 263 ученика. Наша школа има 7 издвојених одељења, што је једна од
значајних специфичности. Било је 116 запослених радника у протеклој школској години стручан,
млад и мотивисан кадар. У прилогу документа дат је преглед запослених на одређено и неодређено
време.
На основу функционално интегрисаних знања, способности и вештина директор је успешно
управљао, организовао, руководио и контролисао рад школе. Директор школе је своје активности
спроводио на основу чл. 5 и чл. 62 Закона о основама система образовања и васпитања /Сл. Гласник
РС бр 72/09:52/11 и 55/13) и на основу Правилника о Стандардима компентенција директора
установе образовања и васпитања (Сл. Гласник РС бр.38/2013).

Планирање и програмирање рада школе
Планирање и програмирање рада школе које је урађено на почетку школске године је било
главна смерница у раду школе и у току школске 2015/2016. године. У овој школској години је од
стране Министарства просвете, науке и технолопког развоја РС измењен календар у односу на
предходне године рада, те је друго наставно полугодиште почело 17. фебруара 2016. године.
Годишњи План рада школе, Извештај о раду школе, Извештај о раду директора разматрани су на
седници Наставничког већа 19.08.2015. године и дата сагласност. О свим документима школе је
разматрао Савет родитеља и дата сагласност. На седници Школског одбора одржаног 14.09.2015.
године усвојени су: Годишњи план рада школе за школску 2015/2016. годину и у деловодном
протоколу заведен под редни бројем 845 од 14.09.2015. године; Извештај о раду школе и у
деловодном протоколу заведен под редним бројем 843 од 14.09.2015. године; Извештај о раду
директора и у деловодном протоколу заведен под редним бројем 844 од 14.09.2015. године. Нови
петогодишњи Развојни план је усвојен под деловодним бројем 913. од 30.09.2015. Орган управљања
је донео и посебну одлуку о усвојеним документима који су заведени под деловодним бројем
915/1,914/1,910/1 од 12.09.2016. године.
Наставна година за ученике осмог разреда је завршена 31. маја 2016. године, а за ученике
осталих разреда 14. јуна 2016. године, иако је према каленару планирано за 15.јун 2016. године. Један
наставни дан, среда, није реализован што је условило извесно одступање у односу на планиран фонд
часова, како редовне, тако и ваннаставних активности.
Рекапитулација реализованих часова свих облика рада у 2015/2016.године.
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА У ОКВИРУ 24 ЧАСА НЕПОСРЕДНОГ
РАДА СА УЧЕНИЦИМА У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ

Бр.

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

Облици образовноваспитног рада

Обавезни наставни
предмети
Час разредног
старешине – одељ.
зајед.
Обавезни изборни
наставни предмети
Грађанско васпитање
Веронаука –
православни катихизис
Страни језик –
немачки
италијански
Физичко васпитање
изабрани спорт
Изборни наставни
предмети
Чувари природе
Народна традиција
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Од играчке до
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Цртање, сликање и
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прошлости
Информатика и
рачунарство
Хор и оиркестар
Допунска настава
Додатна настава
Турнири (спортом
против насиља)
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Културна и јавна
делатност школе
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матуру
Слободне активности у
продуженом боравку
Радионице П.О.
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824
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36
70
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-
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144
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36
36
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36
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36
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144

36
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720
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+23

279

282
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+3

234

234
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72

72
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6

Припремна настава за
такмичења
СВЕГА
Број наставника
Број часова по
наставнику

25525

25357

231

231

231

30658

30531

55888

54
565

85
658

31
81811111
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-323
+28

Планиране екскурзије и рекреативна настава у свим разредима су реализоване у другом
полугодишту према Годишњем плану рада школе 2015/2016. година. Извештаји су усвојени на
Наставничком већу, Савету родитеља и Школском одбору.
Ваннаставне активности су углавном остварене у складу са планираним .
Пробни завршни испит је организован за ученике осмог разреда 15. и 16. априла 2016. године
Завршни испит за ученике осмог разреда одржан је 15.16. и 17. јуна 2016. године и све активности су
реализоване према календару уписа.
Школска такмичења су одржана на почетку другог полугодишта како је и планирано, према
календару Министарства просвете.
У нашој школи одржано је Општинско такмичење из Историје.
У периоду од 25 – 26. августа 2016. одржан је летњи камп италијанског језика.Учешће у
радионици која је трајала два сата ( 17 – 19 часова) у оквиру наше школе била је организована за
наше ученике. Присуствовали су учесници 2. разреда, 3. разреда, 4. разреда и 5. разреда. С обзиром
на то да наведени ученици већ уче италијански језик, циљеви ове радионице били су проширивање
лексике везане за слободно време и одмор, упознавање са савременом италијанском музиком,
развијање вештине активног слушања, подстицање ученика на размишљање о квалитетном
провођењу слободног времена и развијање критичког става према популарним видовима забаве
(друштвене мреже, интернет, игрице, итд).
На предлог Стручних већа директор је урадио 40-часовну радну недељу, задужења наставника
за школску 2015/2016. годину, у току школске године на Наставничком већу анализирао је рад
Стручних актива и Тимова у школи, анализирао рад установе и акциони план за унапређивање рада
школе, анализирани кадровски услови и то на седници Наставничког већа одржаног 27.08.2015.
године. У прилогу документа Извештај о раду директора налазе се сви запослени на неодређено и
одређено време за 2015/2016. годину. На огласној табли се истичу све информације везане за живот и
рад установе: распред редовне наставе, допунске наставе, додатне, секције, слободне активности,
припремне наставе, дан отворених врата школе, дан отворених врата разредног старешине, распоред
писмених вежби, тестова, распоред звоњења, дежурства ученика, дежураства наставника.
Директор школе је у првом и другом полугодишту упознао Савет родитеља и Наставничко
веће са резултатима анкете – Задовољство сарадње родитеља са школом.
У току школске године сви стручни органи и Тимови радили су ефикасно и у складу са
плановима.

Покажимо разумевање за школу будућности !
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Праћење и унапређивање рада запослених
Директор школе је на почетку школске године обезбедио потребан број и
структуру запослених у установи. Током школске године нестручно је био заступљен један број
предмета (физика и математика). Посебну пажњу директор школе поклањао је приправницима
којима су одређени ментори који их уводе у посао. Сви наставници су на седници Наставничког
већа упознати са планом професионалног развоја и стручног усавршавања. Директор школе је
присуствовао угледним часовима, часовима редовне наставе у матичној школи и издвојеним
одељењима ( 43 часа), анализирао и на тај начин унапређивао и сопствено знање, али и
примереним сугестијама и образовно-васпитни рад у целини. У сарадњи са стручним
сарадницима директор школе је пратио и унапређивао целокупан образовно-васпитни рад у
школи.
Насиље – интервентне активности
У школској 2015/2016. години било је 3 случаја физичког насиља, 1 случај насиља
одраслог над учеником, 13 састанака Тима за заштиту деце/ученика од насиља, са 23 ученика
појачан васпитни рад од тог броја 16 у матичној школи, а 7 ученика у ИО Орид.
-Директорка је учествовала на свих 13 састанака Тима за заштиту деце /ученика од насиља.
-Учествовала у доношењу одлуке за покретање дисциплинског поступка за 3 ученика.
-Учествовала у раду са родитељима свих 23 ученика са којима је појачан васпитни рад и 3
ученика над којим је вршено насиље.
-Учествовала у инструктивном раду са наставницима.
Самовредновање квалитета рада школе
У оквиру ове области директор је:
1) Учествовала у избору кључне области вредновања – постигнућа ученика.
2) Била присутна на сва 4 састанка Тима за самовредновање.
3) Према утврђеном плану самовредновања пратила је реализацију додатне наставе (мотивацију
ученика и постигнућа на такмичењима).
4) Учествовала је у анализи резултата матурског испита и у избору приоритета за план акције.
5) Учешће у избору нове кључне области самовредновања – ресурси за школску 2016/2017. год.
Развојно планирање
У школској 2015/2016. урађен је петогодишњи Развојни план. Руководећи се стручним
упутствима саветника Министарства за Развојно планирање, стручни актив је у септембру
урадио предлог новог Развојног плана који је током целог првог полугодишта дорађиван и тек у
фебруару 2016. године усвојен. Имајући у виду да смо предходне године вредновали свих седам
кључних области квалитета рада, нови Развојни план је урађен на основу тог вредновања и
изабраних приоритета. Дакле, свака област је детаљно разматрана и на основу резултата
излистани су и изабрани приоритети за сваку од њих. У школској 2015/2016. години (друго
полугодиште) у оквиру Развојног плана урађено је следеће:
Урађен је нови план и усвојен на Школском одбору 30.09.2016.године.
Усвојени су Анекси Школског програма 2015/2016. као и Годишњи план рада школе.
Посећени и анализирани часови редовне наставе и предложене мере у циљу унапређивања
наставе.
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Реализовани и анализирани угледни часови као и резултати завршног испита и предложене мере
(у циљу постизања бољих резултата) у наредном периоду.
Aнализирали успех ученика који похађају допунску наставу и закључили да је неопходна већа
мотивисаност ученика.
- Констатовали смо да је неопходно разрадити план различитих врста подршке у циљу
веће мотивисаности и ученика и наставника за рад. Закључили смо да у наш школској 2016/2017.
години би требало унапредити међусобно уважавање и комуникацију запослених.
- У школској 2015/2016. запослени су се стручно усавршавали на организованим
семинарима. Већина је реализовала по два угледна часа у току године. У прилогу овог документа
следи списак стручног усавршавања запослених у школској 2015/2016. години.
- Доста је урађено на побољшању услова рада, посебно у ИО у Ориду, али и у матичној
школи.
Урађен је план акције за вредновану област постигнућа ученика који је Анекс Развојном
плану за школску 2016/2017. годину.
Директор школе је учествовао у свим активностима
везаним за развојно планирање у протеклој школској
години.
У школској 2015/2016. години 62 радника било
је запослено на одређено време.

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ОРГАНА ШКОЛЕ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА
У периоду за школску 2015/2016. годину одржано је једанаест седница Наставничког већа на
којим су разматрана питања значајна за целокупан рад школе.
Теме и закључци са седница:
Септембар
1. Ванредно полагање поправног испита организовану за ученицу петог
разреда (због болести);
2. Разматрање Акционог плана за преванцију насиља;
3. Информисање о новој области самовредновања рада школе;
4. Разматрање предлога приоритета за нови петогодишњи Развојни план;
5. Разматрање ИОП-а (ИОП2 и ИОП3);
6. Иницијално тестирање ученика;
7. Усвајање плана провере знања ученика;
8. Дан отворених врата школе;
9. Закључци са седнице Педагошког колегијума;
10. Текућа питања.
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Новембар
1. Анализа остварених резултата на крају првог класификационог периода;
2. Ученички парламент и вршњачки тимови за ПО;
3. Заштита деце – ученика од насиља –истраживање: како наши ученици користе
слободно време;
4. Резултати истраживања: Опасности на интернету;
5. Сарадња са установама локалне средине;
6. Активности у оквиру културне и јавне делатности школе;
7. Извештавање са семинара стручног усавршавања;
8. Текућа питања.

Угледни час

Јануар

1. Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта;
2. Осврт на рад тимова школе – извештавање појединих тимова о реализованим
активностима;
3. Презентација искуства у раду са децом који раде по ИОП2 и ИОП3;
4. Извештавање са семинара стручног усавршавања;
5. Текућа питања.

Фебруар
1. Анекс Годишњег плана и програма рада школе;
2. Статистички извештај педагога;
3. Извештај о раду педагога и психолога;
4. Извештај о раду директора;
5. Извештај анкете - Задовољство родитеља о сарадњи са школом:
6. Предлог стручних већа за избор уџбеника школске 2016/2017.године;
7. Текућа питања.
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Март
1. Предлози стручних већа за избор уџбеника школске 2016/2017. године;
2. Организација излета, екскурзија и наставе у природи;
3. Продајна изложба за Ускрс (постављање подова у Ориду);
4. Резултати истраживања узрока изостајања ученика са наставе;
5. Извештавање са семинара стручног усавршавања;
6. Јевремови дани – обележавања 200 година од доласка
Јеврема Обреновића у Шабац;
7. Закључци са седнице Педагошког колегијума;
8. Текућа питања.

Април
1. Анализа остварених резултата на крају трећег класификационог периода;
2. Анализа пробног завршног испита ученика за 8. разред;
3. Изборни предмети за школску 2016/2017. годину;
4. Уџбеници;
5. Дан школе;
6. Продајни Ускршњи базар;
7. Текућа питања.
Јун
Прва седница
1. Успех и дисциплина ученика осмог разреда на крају школске године;
2. Информације о разултатима такмичења наших ученика;
3. Доношење одлуке о додели диплома „Вук Караџић“ и посебних диплома
ученицима осмог разреда и избор за ђака генерације;
4. Извештавање са семинара стручног усавршавања;
5. Текућа питања.
Друга седница
1. Резултати поправних испита ученика осмог разреда;
2. Успех и дисциплина ученика осмог разреда после поправних испита;
3. Текућа питања.
Трећа седница
1. Успех и дисциплина на крају школске године;
2. Доношење одлуке о превођењу ученика од I до IV разреда;
3. Инклузивно образовање – искуства и евалуација рада;
4. Доношење одлуке о додели диплома најбољим ученицима;
5. Усвајање извештаја о реализацији екскурзија и наставе у природи и предлози
дестинација за следећу годину;
6. Извештај о резултатима полагања матуре;
7. Закључци са седнице Педагошког колегијума;
8. Евалуација рада Наставничког већа;
9. Текућа питања.
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Август
Прва седница
1. Разматрање извештаја Годишњег рада школе, школске 2015/2016. године;
2. Разматрање Плана рада школе за нову школску годину (2016/2017. год.);
3. Извештај о раду директора школе;
4. Анализа организационо – техничких припрема за почетак рада у наредној школској
години;
5. Организација припремне наставе;
6. План стручног усавршавања;
7. Анализа приоритета и предлога Плана акције за следећу годину на основу резултата
самоврдновања и Развојног плана;
8. Екскурзија - допуна;
9. Анализа кадровских услова;
10. Извештај анкете - Задовољство родитеља о сарадњи са школом.;
11. Текућа питања.

Друга седница
1. Резултати поправних испита и верификација успеха;
2. Упознавање са Правилником стручног усавршавања;
3. Подела предмета на наставнике и кадровски услови;
4. Планови и документација за школску 2016/2017. годину;
5. Формирање Библиотечког одбора;
6. Извештај о упису у средње школе;
7. Текућа питања.
Одржано је:
- 11 седница Одељењских већа;
- 6 седница Стручних већа учитеља;
- 6 седница Стручних већа за област српског језика;
- 4 седнице Стручних већа за област страних језика;
- 5 седница Стручних већа за област предмета природних наука физика, математика;
- 8 Техничко и информатичко образовање;
- 7 Хемија и биологија;
- 7 Историја и географија;
- 4 Стручна већа за област физичког васпитања;
- 4 Стручна већа за област музичке и ликовне културе .
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На Одељењским већима и Стручним већима бавило се питањима од значаја за целокупан
рад школе.
Одржане су 4 седнице Педагошког колегијума чији су закљуци
презентовани осталим члановима Наставничког већа.
Огледни час из историје „Дан примирија у Првом светском рату-вршњачка
едукација“, на предлог ученика ОШ „Јеврем Обреновић“ и наставнице Јелене Јеврић.

Огледни час из историје
ОШ „Јанко Веселиновић“ и
ОШ „Јеврем Обреновић“

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНА УПРАВЉАЊА
Одржано је 10 седница Школског одбора на којима се бавило следећим питањима:
Септембар
Прва седница:
1. Усвајање записника са предходне седнице;
2. Анализа и усвајање Годишњег извештаја рада школе за 2014/2015. годину;
3. Анализа и усвајање извештаја о раду директора школе;
4. Анализа остварених програмских задатака за прошлу школску годину;
5. Усвајање Годишњег плана рада школе за 2015/2016. годину;
6. Извештај о резултатима самовредновања свих седам кључних области за шк. 2014/2015;
7. Разматрање предлога приоритета новом развојном плану за 2015/16- 2019/20.годину;
8. Средства за обезбеђивање вишег квалитета образовања;
9. Продужен боравак, бесплатни уџбеници;
10. Именовање комисије за избор најповољнијег понуђача за давање у закуп школске
кухиње – закуп;
11. Разно.
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Септембар
Друга седница:
1. Усвајање записника са предходне седнице;
2. Нови петогодишњи Развојни план 2015/2016.2015/2016. 2019/2020.год.
3. Измена Финансијског плана и усвајање ЦЕНУСА;
4. Измена Плана набавке и усвајање Правилника о набавкама;
5. Усвајање Правилника о раду;
6. Захтев директора
тора школе Школском одбору;
7. Разно.
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Децембар
1. Усвајање записника са предходне седнице;
2. Именовање комисије за попис финансијске комисије, за попис нефинансијске
имовине и комисије за попис уџбеника;
3. Извештај о утрошеном ученичком динару;
4. Извештаји инспекција;
5. Давање сагласности за набавку школског намешта и санацију подова у Ориду.
6. Разно.
Јануар
1. Усвајање извештаја са предходне седнице;
2. Усвајање финансијског плана за 2016. годину;
3. Усвајање извештаја о попису имови
имовине за 2015. годину;
4. Приговор на одлуку по конкурсу;
5. Разматрање понуде за санацију подова у Шапцу и Ориду;
6.Лице
Лице за безбедност и здравље на раду;
7. Разно.
Фебруар
1. Усвајање извештаја са предходне седнице;
2. Усвајање извештаја о пословању школе за 2015. годину и завршног рачуна за 2015.
годину;
3. Усвајање Плана набавки за 2016.год.;
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4. Извештај о раду директора школе;
5. Избор уџбеника за школску 2016./2017. годину;
6.Анекс
Анекс Годишњег плана рада за 2015/2016. годину;
7. Анализа сарадње са друштвеном средином;
8. Активности око обележавања Дана школе;
9. Разно.
Март
1.
2.
3.

Усвајање записника са предходне седнице;
Поступање Школског одбора по записнику Републичке просветне инспекције;
Разно.

Април
1. Усвајање записника са предходне седнице;
2. Солидарна помоћ за преминулог запосленог колегу Милана Мирковића;
3.Предлози
Предлози Стручних већа за избор уџбеника;
4. Разно.

Мај
1. Усвајање записника са предходне седнице;
2. Измена Финансијског плана за 2016. го
годину;
3. Адаптација санитарног чвора у Ориду и подношење захтева за доградњу школе у
Шапцу;
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4. Извештај са пробног завршног испита за ученике 8. разреда;
5. Упутство за реализовање завршног испита за ученике 8. разреда;
6. Договор око прославе матуре за ученике 8. разреда;
7. Извештај о реализованим излетима, екскурзијама и настави у природи;
8. Релације за екскурзије од 1. до 8. разреда и настави у природи;
9. Награде за најбоље ученике и ђака генерације;
10. Сагласност Школског одбора за ангажовање адвоката;
11. Разно.
Јун
1. Усвајање записника са предходне седнице;
2. Извештај са завршног испита за ученике 8. разреда;
3. Извештај о изведеним екскурзијама од 1. до 7. разреда;
4. Именовање чланова Комисије за утврђивање запослених за чијим је радом престала
потреба;
5. Поступање Школског одбора по записнику просветне инспекције бр.614-1-77/16-05
од 09.06.2016. године;
6. Разно.
Август
1. Усвајање записника са предходне седнице;
2. Приговор запосленог Школском одбору;
3. Измена финансијског плана;
3. Разно.

Огледни час из историје
ОШ „Јанко Веселиновић“ и ОШ „Јеврем Обреновић“
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА
Одржано је 4 састанка Савета родитеља и то:
Септрмбар
1. Усвајање записника са предходне седнице;
2. Конституисање Савета родитеља;
3. Годишњи извештај о раду школе;
4. Извештај о раду директора школе;
5. Остварени програмски задаци за прошлу школску годину;
6. План рада школе за 2015/2016. годину;
7. Извештај о разултатима самовредновања;
8. Разматрање предлога приоритета новом развојном плану за 2015/16,- 2019/20.годину;
9. Осигурање ученика;
10. Средства за обезбеђивање вишег квалитета образовања;
11. Исхрана ученика;
12. Продужени боравак, бесплатни уџбеници;
13. Разно.
Новембар
1. Усвајање записника са предходне седнице;
2. Извештај о утрошеним ученичким средствима;
3. Избор Туристичке агенције за извођење екскурзија и наставе у природи;
4. Разно.
Март
1. Усвајање записника са предходне седнице;
2. Разматрање успеха и дисциплине ученика школе на крају првог класификационог
периода;
3. Организација припремне наставе у школи;
4. Укључивање родитеља у реализовање ваннаставних активности;
5. Активности из области професионалне оријентације и сарадња са локалним
установама;
6. Рад продуженог боравка;
7. Избор уџбеника за школску 2016/2017.годину;
8. Изборни предмети који ће се у школи учити следеће школске године;
9. Текућа питања.
Мај
1. Усвајање записника са предходне седнице;
2. Разматрање успеха и дисциплине ученика на крају трећег класификационог периода;
3. Упознавање са резултатима процеса вредновања и самовредновања квалитета рада
школе;
4. Евалуација инклузивног образовања;
5. Евалуација активности из посебног протокола од заштити деце од
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насиља;
6. Извештај са пробног завршног испита;
7. Предлози за реконструкције у школи;
8. Припрема школе за наредну школску годину;
9. Извештај са екскурзије
курзије ученика 8. разреда и наставе у природи;
10. Релације за екскурзије од 1. до 8. разреда и наставе у природи за следећу школску
годину;
11. Текућа питања.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
Радом ученичког парламента координира школски педагог. Одржано је 13 састанака
Ученичког
ничког парламента на којима се дискутовало о предлогу уџбеника за наредну школску
годину, бавило се анализом успеха и владањем ученика, организовањем хуманитарних акција,
активностиима
тивностиима везаним за обеле
обележавање Дана школе, Ноћ музеја, анализом изведених екскурзија,
професионалном оријентацијом, прославом матуре, посетом парка науке и низом других
активности утврђених планом рада ученичког Парламента за прошлу школску годину .

Детаљан извештај стручних органа и тела саставни је део Извештаја о раду школе.
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Руковођење процесом васпитања и учешће детета у васпитно
васпитнообразовном процесу у школи
На почетку школске године директор је упознао наставно особље са изменама Закона о
основама система-образовања и васпитања: 35/2015, 68/2015. На основу законске регулативе
приступило се планирању свих облика образовно-васпитног
образовно
рада.
Наставно особље је своје планове рада стварало тимски и наставу реализовало у складу са
образовним и другим потребама ученика. Такође се стручно усавршавало у току школске године
према предвиђеном плану. У ОШ „Јеврем Обреновић“ поштују се права ученика, родитеља и
наставника. Са протоколом од заштите деце ученика од насиља упознати су сви учесници
образовно-васпитног
васпитног процеса. Сва правила понашања проистичу из правилника о понашању
ученика. Јавно су истакнута правила понашања у учионицама, холу школе, фискултурне сале
(све ово се односи и на издвојена одељења). У школи се у оквиру Тима
има за заштиту
з
ученика од
насиља, злостављања и занемаривања реагује на било коју врсту злостављања. У току школске
године превентивни рад на спречавању насиља реализује се у разним ваннаставним
активностима (на одељењској заједници, настави, спортским активностима,
активностим представама у
граду). Рађено је и истраживање о вршњачком насиљу. У школи се поштују правила понашања и
тај начин се ствара здраво и радно окружење у којима ученици уче. Ученици слабијег
материјалног стања (11 ученика), добили су на коришћење бесплатне уџбенике. Један пакетић
пуно љубави, традиционална хуманитарна акција за Новогодишње и Божићне празнике,
продајана изложба за Ускрс и хуманитарна журка за Нову годину
го
– помоћ за материјално
угрожену
жену децу. Наши ученици су учествовали у обележавању Дечје недеље,
не
Чивијаде, Дан
здраве хране, Дана школе, Вече
ече страних језика, прослави Светог Саве, промоцији школе у
институцијама града- јавни часови, обележавања Дана државности.
Продужен боравак имао је промоцију како у школи тако и у предшколској установи. За ученике
уч
са посебним потребама израђени су и реализовани индивидуални-образовни
индивидуални образовни планови како за
децу са посебним потребама тако и за надарену децу. Директор школе обезбеђује примену
програма учења и инсистира да наставници у току свог рада имају индивидуални приступ,
уважавају специфичности и посебности сваког ученика и примену диференциране наставе.
Такође, директор школе пратио је и подстицао ученике на рад и резултате. На почетку
школске године урађени су иницијални тестови у складу са стандардима, постигнућима и
урађена је њихова анализа у циљу прилагођавања тестова и побољшања постигнућа ученика. У
складу са Правилником о оцењивању наставно особље води педагошку документацију о
праћењу и напредовању постигнућа ученика. На крају полугод
полугодишта
ишта и школске године урађена је
анализа педагошке документације.
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Сарадња са родитељима (старатељима, органом управљања и широм
заједницом)
У току школске године директор школе велику пажњу посветио сарадњи са родитељима и
њиховом активном укључивању у живот и рад школе. У школи ефикасно функционише Савет
родитеља који је благовремено упознат са свим активностима рада школе. Све примедбе,
конструктивне идеје са Савета родитеља који су активно учествовали и у изради Развојног плана
школе се уважавају у циљу унапређења рада школе. У току школске године родитељи су се
редовно обавештавали : Извештај о раду директора школе, утрошку ученичког динара,
предложеним инвестицијама, извештајима резултатима и напредовању њихове деце, разултатима
пробног завршног испита, а и о резултатима завршног испита. Директор школе је присуствовао
на два родитељска састанка, а и примао родитеље и ученике ради решавања питања и проблема
везаних за школу. Савет родитеља је упознат у првом полугодишту, а и на крају године о анкети
„Задовољство сарадње родитеља са школом“, о анкети је такође упознато Наставничко веће и
Школски одбор, све у циљу отклањања примедби сагледавање доброг, а све у циљу побољшања
сарадње са родитељима и квалитета рада школе.
У циљу спречавања насиља, злостављања и занемаривања директор је приствовао на
свим састанцима Тима за заштиту деце од насиља. Такође је била и сарадња са ЦК у оквиру
програма „Програм борбе против трговине људима“.
Добру сарадњу директор школе остварује и са Школским одбором који је правовремено и
добро информисан о свим актуелним збивањима у школи. У току године одржано је 10 седница
Школског одбора на којима је усвојен Годишњи извештај о реализацији васпитно-образовног
програма за претходну школску годину 2015/2016. као и Годишњи план и програм за ову
школску годину 2016/2017. На састанцима Школског одбора вршена је анализа постигнућа
ученика, реализације наставе у природи, реализација екскурзије, организација матурске вечери и
усклађивање законских аката. Такође Школски одбор је био обавештен о свим инспекцијским
надзорима. Једино су биле наложене мере од просветне инспекције за први надзор 13.10.2015.
године, други надзор 13.10.2015. године и трећи надзор 10.06.2016. године.
Школа као институција не функционише изоловано тако да је у сталној комуникацији са
ресорним министарством, Школском управом Ваљево, Министарством просвете науке и
технолошког развоја, Градском управом, градским институцијама и организацијама. Сарадња са
Градском управом је реализована кроз активности договорене на састанцима са начелницом
Одељења за друштвене делатности.
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ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА
КОРИШЋЕЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА
У ТОКУ ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ
У сарадњи са шефом рачуноводства израдио је предлог финансијског плана за 2015.
годину који је разматран на Школском одбору. Такође је израђен План инвестиција за 2015.
годину. У оквиру одобрених апропријација директор школе ефикасно управља финансијским
ресурсима тако што планира финансијске токове, приходе и расходе, издаје благовремене и
тачне налоге за плаћање рачуна и наплате.
Поред финансијских директор је ефикасно управљао и материјалним ресурсима.
Распоређивао материјалне ресурсе на начин који обезбеђује оптимално извођење наставног
процеса. Директор школе надзире и спроводи поступке јавних набавки које спроводи установа и
стара се о њиховој законитости.
Ефикасно управљање финансијским и материјалним ресурсима и омогућава несметано
одвијање наставног процеса. Директор школе је обезбедио ажурност и тачност
административних процеса и њихово систематично архивирање у складу са законом.
У Министарству просвете, науке и технолошког развоја такође је конкурисано са
пројектом за замену крова и доградњу матичне школе, а у издвојеном одељењу Орид за санацију
мокрог чвора и дела фискултурне сале. Школа је поднела пројекат у оквиру конкурса за
енергетску ефикасност у Министарству просвете, а такође је поднела пројекат за опремање
школе школским намештајем.
Основна школа „Јеврем Обреновић“ је у 2015-ој години, пред почетак грејне сезоне
прерасподелом одобрених средстава од Градске управе у Шапцу: извршила санацију централног
грејања у издвојеном одељењу у Ориду (репарација котла) у укупном износу 629.000 динара. За
потребе наставе физичког васпитања набављени су ормари за одлагање спортске опреме и
реквизита у износу 417.120,00 динара. Из средстава Министарства просвете, по конкурсу у
којем је учествовала наша Школа, у извојеном одељењу у Ориду је извршена замена столарије у
вредности од 4.365.046,08 динара.
Из ученичких средстава за виши квалитет образовања:
уплаћено је осигурање свих ученика у износу од
160.176,00 динара
извршена набавка бесплатних уџбеника у износу од
35.240,00 динара
за учила (глобус, бела табла ...) утрошено је
44.618,00 динара
за набавку школског намештаја утрошено је
35.000,00 динара
за набавку књига за школску библиотеку утрошено је
144.000,00 динара
Из сопствених средстава од закупа спортске хале и кухиње, Школа је утрошила:
набавку школског намештаја
124.720,00 динара
набавку завеса за учионице
75,974,00 динара
обуће за помоћне раднике
18.487,00 динара
дресови за ученике
21.120,00 динара
опрему за наставнике физичког васпитања
38.852,00 динара
штампање разног материјала
29.634,00 динара

На крају буџетске године, током новембра месеца у сарадњи са шефом рачуноводства сачињени
су финансијски планови за следећу 2016-т годину, и поднет Захтев за финансирање текућих
издатака и План инвестиција, који су достављени Одељењу за друштвене делатности, Градске
управе у Шапцу.
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У јануару месецу Школи су одобрена средства, од стране Града Шапца, за текуће
финансирање у износу од 18.747.944,16 динара
За инвестиције у реконструкцију крова матичне школе у Шапцу, Град Шабац је определио
средства у износу 2.500.000,00 динара
Сопствени приходи школе планирани су у износу од 710.000,00 динара
Приходи од донација физичких и правних лица, планирани су у износу од 200.000,00 динара.
Приходи од средстава прикупљених на име вишег квалитета образовања, планирани су у износу
од 800.000,00 динара.
Приходи од родитељског динара планирани су у износу од 1.020.000,00 динара.
Укупни планирани приходи Школе по свим тим основима чине 23.977.944,16 динара.
Финансијски план Школе усвојен је на седници школског одбора од 30.01.2016. године
Финансијски извештај за период од 01.01.-31.12.2015. године усвојен је на седници Школског
одбора од 25.02.2016. године, где је школа исказала буџетски суфицит од 474.000,00 динара.
Усвојен је План јавних набавки за 2016. годину. Школа је са Градском управом у Шапцу
учествовала у централизованој набавци електричне енергије, канцеларијског материјала,
средстава за хигијену и услуга дератизације. Спроведене су јавне набавке услуга ванлинијског
превоза ученика и запослених, радова на адаптацији мокрог чвора и санацији сале за физичко
васпитање у издвојеном одељењу Орид. Спроведена је јавна набавка угља за издвојена одељења
Школе.
Школа је за санацију подова и постављање ламината у матичној школи у Шапцу
потрошила:
из средстава добијених од стране Градске управе
187.952,00 динара
од прикупљених донација домаћих правних и физичких лица 139.388,68 динара
Школа је 30.05.2016. на седници Школског одбора извршила измену финансијског плана
за 2016-ту годину где су средства планирана за реконструкцију крова матичне школе
преусмерена на санацију сале за физичко васпитање и адаптацију мокрог чвора у издвојеном
одељењу у Ориду. У ту сврхе утрошено је 2.172.196,32 динара. Остатак средстава је опредељен
за санацију подова у издвојеном одељењу у Ориду, и замену осветљења у матичној школи у
Шапцу.
Школа је из добијених средстава од закупа сале и од осигурања у 2016-ој години утрошила:
за набавку школског намештаја
за санацију крова матичне (осигурање)

240.000,00 динара
210.778,00 динара

Из прихода од ученичког динара Школа је у 2016-ој години утрошила:
кречење учионица
замена осветњења у учионицама

140.002,00 динара
142.810,00 динара

О утрошку средстава ученичког динара поднет је извештај савету родитеља два пута у
току школске године на седницама одржаним 22-ог марта и 26-ог јула.
Школском одбору је детаљан извештај о утрошку школских прихода поднет два пута на
седницама приликом усвајања годишњег извештаја 25-ог фебруара и код измене финансијског
плана 30-ог маја.
Школи су накнадно одобрена средства од стране Министарства просвете у износу од
1.469.580,00 динара за замену школског намештаја. Одобрена средства нису утрошена до краја
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школске године већ је само спров
спроведен поступак јавне набавке, и 6-ог
ог септембра закључен уговор
са добављачем.
Наставници који су постигли запажене резултате на промоцији школе и такмичењу
добили су награде: Зорица Лазић
Лазић, наставник српског језика; Јелена Јеврић,
Јеврић наставник историје;
Драгољуб Арсеновић,, наставник математике; Марица Пријовић, наставник музичке културе.
Награду – књиге, добили су за постигнуте резултате на такмичењу: Вуковци, најбољи ученици
одељења, ученици у промоцији
оцији школе.
Наиме, школа је и ове године организовала свечану доделу награда ђаку генерације и носиоцима
Вукове дипломе су:
Нина Владисављевић
Николина Арсеновић
Александра Срдановић
Угљеша Гајић
Лука Ђукановић
Бранко Фемић
Мина Лазић
Иван Тодоровић

83
81
81
82
82
82
83
86

Најбоља међу најбољима, ђак генерације је Александра Срдановић
ученица VIII1 одељења. Њу је Наставничко веће школе изабрало на
основу примерног владања, просека 5,00 у свим разредима, али и
на основу бројних учешћа на такмичењима, међу којима се посебно
истиче српски језик – Књижевна олимпијада. Ученица је награђена
награђена са три вредне књиге(Сабрана
дела Јована Дучића, Боре Станковића, Историја Срба Светозара Ћоровића) и ручним часовником
и бесплатном екскурзијом за осми разред.
Свих седам Вуковаца добило је бесплатну екскурзију од школе и по две изузетно вредне
вредн
књиге (Сабрана дела Јована Дучића, Боре Станковића, Историја Срба Светозара Ћоровића).
Ћоровића
Посебно признање од школе и бесплатну екскурзију добили су сви ученици наше школе који
су освојили
или једно од прва три места од окружног до ррепубличког
епубличког такмичења, као и ученици који
су у оквиру културне-јавне
јавне делатности промовисали школу у току године.
Ове ученике школа је наградила за вредан и предан рад у протеклим годинама, и надамо се да
ће са истим ентузијазмом наставити даље школовање.
Осим „Вуковацаˮ, награде и похвале добили су и ученици млађих узраста. Сваки одличан
ученик школе добио је похвалу за одличан успех, а ђак одељења књигу примерену његовом
узрасту.
И ове године наш млади математичар Марко Рашковић,, ученик петог разреда освојио
освоји је
бројне награде на Републичком такмичењу: Математика – „“Архимедес“ 1. место; Интернет
олимпијада 1. место; математика - „Мислиша“ 2. место.
Александра Срдановић,
Срдановић, ученица осмог разреда освојила је на Републичком такмичењу
3. место српски језик - „Књижевна
жевна олимпијада“.
Лука Кандић,, ученик осмог разреда освојио је друго место на Републичком такмичењу
из физике.
Јања Јанковић,, ученица седмог разреда у области историје освојила је 2. место на
Републичком такмичењу.
Огњен Павловић,, ученик седмог разреда освојио је треће место на Републичком
такмичењу у области математике – „Архимедес“, а Александар Адакалић,
Адакалић ученик четвртог
разреда освојио је такође треће место.
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Софија Ненадовић,, ученица осмог разреда освојила је прво место у атлетици на
Републичком такмичењу.
Колектив школе поносно истиче да је ове године додељено ученицима преко сто књига
и надамо се да ће се тај број временом и повећавати. Драго нам је да су и наши суграђани
препознали рад, труд и залагање и поверили нам бригу о својој деци. За ову школску годину у
нашу школу уписан је 141 првак,
првак, а са задовољством истичемо да је у матичној
матичн школи уписано
117 првака, што је најбољи резултат у граду Шапцу. Трудићемо се да будемо још бољи и
успешнији и оправдамо указано нам поверење.
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Такмичења - збирно

2015/16.
Предмет

школско општинско

школска 2015/16. година

број награда на
општинском

окружно

број награда на
окружном

број награда на
републичком

републичко

Укупно
ученика

Укупно
ученика

I

II

III

Укупно
ученика

I

II

III

Укупно
ученика

I

II

III

1.

Српски језик
- граматика

67

26

2

4

3

9

3

-

3

2

-

-

-

2.

Српски језик
- Књижевна
олимпијада

12

10

6

3

1

10

4

3

3

6

-

-

1

3.

Математика

141

61

5

3

6

16

2

-

1

-

-

-

-

4.

Историја

71

26

2

1

5

8

1

-

1

1

-

1

-

5.

Енглески
језик

11

11

-

1

2

3

-

1

1

2

-

-

-

6.

Физика

20

12

-

1

-

6

1

-

-

1

-

1

-

7.

Биологија

87

24

-

-

-

24

2

5

5

-

-

-

-

8.

Географија

13

6

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

9.

Хемија

25

14

-

-

1

2

-

-

-

-

-

-

-

14

14

2

1

2

5

1

-

-

1

-

-

-

8

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

1

-

-

1

1

-

1

-

1

-

-

-

6

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

514

214

17

14

25

84

14

10

14

16

1

3

1

10.

11.
12.
13.
14.
15.

Техничко и
информатичко
образовање
Техничко и
информатичко
образовање
,,Шта знаш о
саобраћају”

Италијански
језик
Немачки
језик
Математика
- Мислиша
Математика
-Интернет
олимпијада

Укупно
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ИЗВЕШТАЈ О САРАДЊИ СА ИНСТИТУЦИЈАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
С обзиром да школа функционише као део система у сталној је комуникации са ресорним
министарством и органима локалне упра
управе
ве као и осталим институцијама и организацијама.
Током школске 2015/2016. године постојала је стална комуникација са Школском
управом Ваљево, којој припада ОШ „Јеврем Обреновић“ у Шапцу, а све у циљу праћења и
реализације активности Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Након састанка
са начелницом Школске управе Ваљево добијена су упутства око организовања завршног испита
за ученике осмог разреда, формирана је листа технолошких вишкова у школама и извршено
преузимање запослених за чијим је радом
р
у потпуности или делимично
чно престала потреба за
радом.
Сарадња са Граском управом је реализована кроз активности
активности договорене на састанцима са
начелницом
ачелницом Одељења за друштвене делатности Шабац.
Ученици наше школе су узимали учешће у манифестацијама које су организоване у граду,
били су гости других уснанова културе у граду где су се представљали кроз јавне часове,
приредбе, трубине, изложбе, обележавањем Дана школе, Ноћи музеја као и низом других
манифестација отворили су врата целокупном грађанству.

Дан школе

Ускршњи продајни базар

Вече страних језика

Ноћи музеја у Јевремовој школи
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ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ
Рад директора школе је током целе године усмерен на сталну комуникацију са
запосленима, родитељима ученика, директорима других школа и установа као и на сталној
афирмацији школе.
Заједно са секретаром школе директор је вршио усклађивање општих аката, Статута и
Правилника, са Законом.
У свом раду директор је обезбедио поштовање и примену прописа, општих аката и
документације установе. Велики број послова и активности којима се директор школе бавио у
периоду за који се подноси извештај није нашао у извештају иако су важан део свакодневног
живота и рада школе. Бављење тим пословима свакако се доприноси подизању квалитата рада
школе. Извештај о свом раду и раду школе презентован је на Наставничком већу, Савету
родитеља и Школском одбору.

Наставничко веће
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На основу члана 57. става 1. тачка 2) Закона о основама система образовања и
васпитања
( „Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15- аут.тумачење, 68/15 и 62/16 ОУС) и
члана 32. Статута школе, Школски одбор Основне школе „Јеврем Обреновић“ Шабац, на
седници одржаној 12.09.2016.године, донео је

ОДЛУКУ
I ДОНОСИ СЕ Извештај о раду директора школе за школску 2015/2016.
II Одлука ступа на снагу даном доношења

Образложење

Чланом 57, став 1. тачка 2) Закона о основама система образовања и васпитања
прописано је да Школски одбор доноси школски програм, развојни план, годишњи план
рада и усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању.
У складу са горе наведеним Школски одбор одлучио је као у изреци одлуке.

Председник Школског одбора:
_________________________________
Небојша Петронић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016.
ГОДИНУ УСВОЈЕН ЈЕ НА СЕДНИЦИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ДАНА 12.09.2016. ГОДИНЕ
И У ДЕЛОВОДНОМ ПРОТОКОЛУ ЗАВЕДЕН ПОД БРОЈЕМ 915, ОД 12.09.2016. ГОДИНЕ

У Шапцу, 12.09.2016, године

Директор школе
___________________________
Светлана Смиљанић

Председник Школског одбора
_______________________________
Небојша Петронић
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ПРИЛОЗИ
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Реализовани семинари у школској 2015/16. години
прво полугодиште

Бр.

Назив семинара

Каталошки број/
компентенције
приоритети

Трајање

Датум
реализације

Носилац активности/
реализатор

1.

Дечији страхови као
инхибитори
напредовања у развоју
и учењу

27 /К3 П2

1 дан8 бодова

31.10.2015

Снежана Васић, психолог ;
Милица Остојић, проф. разредне
наставе,

Милан Мирковић
Радмила Гајић
Љиљана Белић
Сандра Качаревић

2.

Диференцирана
настава

468 / К3 П8

1 дан8 бодова

01.11.2015.

Душко Бојић

Превентивнокорективни рад са
ученицима са
сметњама у развоју

324 /К3 П8

2 дана16 бодова

14. и15.11.2015

Милена Петровић, специјалиста
методике српског језика и
књижевности, мастер, педагошки
саветник, професор српског
језика и књижевности
проф. др Горан Недовић,; Срећко
Потић, дипломирани дефектолог,
асистент; Ивана Сретеновић,
дипломирани дефектолог,
стручни сарадник

Дисциплина и
партенерство
породице и школе мисаона активација,
комуникација,

92 /К4 П6

1 дан8 бодова

14.11.2015

3.

4.

Биљана Мирковић, стручни
сарадник и психолог; Вера
Јовановић, наставник правних
предмета

Учесници

Миланко Бошковић
Биљана
Милосављевић
Маја Марковић
Ђукић
Јелена Бурсаћ
Драгица Ћосић
Јасмина Машић
Судар

33

правила, управљање у
кризи

169 / К3 П1

2 дана16 бодова

21. и 22.11.2015

5.

Мала школа великог
здравља - вежбе и игре
духа и тела

377 /К2 П2

6.

Испитивање и
унапређивање умећа у
решавању тестова

2 дана16 бодова

21. и
22.11.2015 .

7.

Интерактивним
учењем до
функционалног знања

372/ К2 П2

1дан12 бодова

28.11.2015 .

8.

Обука за наставу
Грађанског васпитања

901/ К1 П1

1 дан 8 бодова

04.11.2015 .

9.

Усавршавање
компетенција

457/ К2 П1

2 дана16 бодова

28 .и 29.11.2015.

проф. др Павле Ковачевић; мр
Наташа Николић, професор
разредне наставе

Марко Бошковић
Жељко Пакић

Милена Петровић, специјалиста
методике српског језика и
књижевност,; Милева Мојић,
дипломирани педагог; Весна
Павловић, специјалиста
дидактичко методичких наука из
области ПиД, дипломирани
учитељ-мастер; Маријана
Неговановић Обрадовић,
професор српског језика и
књижевности
Жана Бојовић, доцент на
Учитељском факултету у Ужицу;
Јасна Максимовић, доцент на
Учитељском факултету у Ужицу;
Гордана Томоњић, професор
педагогије; Радица БлагојевићРадовановић, дипломирани
психолог
Зорица Димитријевић, стручна
сарадница, дипломирана
социјална радница; Марија
Вуловић стручна сарадница,
школски психолог-педагог,
педагошки саветник
Светлана Димитријевић,
професор разредне наставе;
Гордана Марковић Сакић,

Ана Рафаиловић
Бојан Бојић

Сарић Бранислав
Милићевић Вера

Дарко Костић

Славица Топић
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стручни сарадник-психолог

наставника за
савремено праћење и
вредновање
постигнућа ученика

Александра Павловић, професор
српског језика и књижевности;
Снежана Поповић, професор
разредне наставе, педагошки
саветник; Весна Петровић,
професор разредне наставе,
педагошки саветник
др Јелена Ћалић, научни
сарадник; мр Драгана
Миљановић,; мр Јелена
Ковачевић-Мајкић; мр Ана
Милановић Пешић, ; мр Милена
Панић; мр Марко В. Милошевић;
мр Милован Миливојевић,;
Драгољуб Штрбац, географ
мр Данијела Обрадовић, стручни
сарадник, психоло ; мр Мира
Јовановић, предавач струковних
студија

Сандра Качаревић
Јања Живковић

12.12.2015.

Ана Лукић, професор разредне
наставе; Мирјана Бојичић,
професор разредне наставе

Драгица Мереник
Драгана Спремић
Тања Пакљанац

25. и
26.12.2015.

мр Мира Јовановић, предавач
струковних студија; мр Данијела
Обрадовић, стручни сарадник,
психолог

Љубица
Максимовић
Ивана Глигорић

10.

Од игре до уметностидрамски метод у
настави

680 /К4 П4

1 дан 8 бодова

28.11.2015.

11.

Како се заштитити од
природних непогода

586/К1 П5

2 дана16 бодова

05. и 06.12.2015

12.

Даровито дете у школи
и шта са њим

338 / К4 П4

2 дана 16 бодова

05. и 06.12.2015.

13.

Од открића до
дефиниције-збирне и
градивне именице

662/К1 П1

1 дан12 бодова

14.

Наставник на делу у
превенцији вршњачког
насиља и креирању
позитивне школске
климе

112/К4 П1

2 дана16 бодова

Светозар Чекић
Раде Бошковић

Марина
Јездимировић
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Реализовани семинари у школској 2015/16. години
друго полугодиште
Бр.

Назив семинара

Каталошки број/
компентенције
приоритети

Трајање

1.

Дечији страхови као
инхибитори
напредовања у развоју
и учењу

27 /К3 П2

1 дан8 бодова

Диференцирана
настава

468 / К3 П8

Дисциплина и
партенерство
породице и школе мисаона активација,
комуникација,
правила, управљање у
кризи

92 /К4 П6

Испитивање и
унапређивање умећа у
решавању тестова

377 /К2 П2

2.

3.

4.

Датум
реализације

04.06.2016.

1 дан8 бодова

1 дан8 бодова

10.04.2016.

08.05.2016

2 дана16 бодова
25. и 26.06.2016.

Носилац активности/
реализатор
Снежана Васић, психолог ;
Милица Остојић, проф. разредне
наставе,

Милена Петровић, специјалиста
методике српског језика и
књижевности, мастер, педагошки
саветник, професор српског
језика и књижевности
Биљана Мирковић, стручни
сарадник и психолог; Вера
Јовановић, наставник правних
предмета

Милена Петровић, специјалиста
методике српског језика и
књижевност,; Милева Мојић,
дипломирани педагог; Весна
Павловић, специјалиста

Учесници

Драгана Спремић
Оливера Живановић

Зорица Којић
Олгица Рајковић

Љиљана Белић
Соња Јосиповић

Драгица Ћосић
Јелена Божић
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5.

6.

7.

Усавршавање
компетенција
наставника за
савремено праћење и
вредновање
постигнућа ученика
Од игре до уметностидрамски метод у
настави

457/ К2 П1

Даровито дете у школи
и шта са њим

338 / К4 П4

2 дана16 бодова
14. и15.05.2016

680 /К4 П4

1 дан 8 бодова
07.05.2016

2 дана 16 бодова
04.-05.06.2016

8.

9.

10.

Од открића до
дефиниције-збирне и
градивне именице

662/К1 П1

Наставник на делу у
превенцији вршњачког
насиља и креирању
позитивне школске

112/К4 П1

климе
Ефикасним учењем до
бољих резултата

363/ К2 П2

1 дан12 бодова

2 дана16 бодова

1 дан8 бодова

28.08.2016.

07. и 08.05.2016

28.05.2016

дидактичко методичких наука из
области ПиД, дипломирани
учитељ-мастер; Маријана
Неговановић Обрадовић,
професор српског језика и
књижевности
Светлана Димитријевић,
професор разредне наставе;
Гордана Марковић Сакић,
стручни сарадник-психолог

Александра Павловић, професор
српског језика и књижевности;
Снежана Поповић, професор
разредне наставе, педагошки
саветник; Весна Петровић,
професор разредне наставе,
педагошки саветник
мр Данијела Обрадовић, стручни
сарадник, психоло ; мр Мира
Јовановић, предавач струковних
студија
Ана Лукић, професор разредне
наставе; Мирјана Бојичић,
професор разредне наставе

Биљана Гајић

Дејан Макевић
Радмила Гајић
Катарина Гајић

Зорица Којић
Маја Марковић Ђукић
Ана Вујковић
Зорица Стевановић
Вукосава Маринковић

мр Мира Јовановић, предавач
струковних студија; мр Данијела
Обрадовић, стручни сарадник,
психолог

Слађана Обрадовић

Светлана Алексић, координатор
програма, стручни сарадникпсихолог; Снежана Рајковић,

Светлана Тошић
Зорица Лазић
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11.

Дигитално добановине у настави
страних језика

703 /К2П1

1 дан8 бодова

02.04.2016.

12.

Музичка култура и
модерне технологије

759 /К2П1.

2 дана16 бодова

09.0410.04.2016.

13.

Методе, поступци и
технике
превазилажења
конфликата у процесу
образовања

482/ К4П9

1 дан8 бодова

21.05.2016.

14.

Зимски сусрети
учитеља
-Математика у малом
-Учитељи у свету
линија, боја и облика
-Сингапурска
математика
-Интердисциплинарна
амбијентална настава
-Учитељ у свету
огледала -

реализован већи
број семинара/
радионице

1 дан8 бодова
за сваку
радионицу

12.03.2016.

стручни сарадник- педагог,
педагошки саветник; Марија
Васић, стручни сарадникпсихолог; Јелица Димић, стручни
сарадник- психолог и наставник
психологије
мр Марина Миловановић,
наставник шпанског језикa;
Марина Радић Бранисављевић,
наставник италијанског језика;
Дарија Лунић, мастер, наставник
италијанског језика; Марина
Васић, наставник јапанског језика
и књижевности
Лери Менгер, наставник музичке
културе, ОШ „Први мај“,
Владимировац; Јован Сандић,
наставник информатике, СШ
„Светозар Милетић“, Нови Сад
проф. др Милан Миљевић; проф.
др Марија Костић; доц. др
Владимир Џамић, мр Софија
Вукићевић, асистент

Савез учитеља Републике Србије
у сарадњи са локалним
друштвима учитеља ЦСУ Шабац

Јасмина Машић Судар
Ивана Глигорић
Ана Рафаиловић
Наталија Бајић

Марица Пријовић

Јасмина Богојевић
Снежана Мраовић

Марина Јездимировић
Милан Мирковић
Рада Гајић
Оливера Живановић
Татјана Пакљанац
Биљана Милосављевић
Сандра Качаревић
Љиљана Белић
Маја Марковић Ђукић
Олица Рајковић
Зорица Којић
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Интердисциплинарна
настава у
амбијенталним
учионицама
-Од игре до уметностидрамски метод у
настави
-Рад одељењских
старешина и
одељењских заједница
-Примена радионица
на родитељским
састанцима у
савременој образовној
установи
-Дисциплина и
партнерство школе и
породице
-Диференцирана
настава
-Планирање
професионално
развоја и управљање
каријером

15.

Систематизација
градива у настави
математике

Драгана Спремић
Цеца Којић
Наташа Јовановић
Вукосава Маринковић
Зорица Стевановић
Ана Вујковић
Снежана Тодоровић
Драгана Милићевић
Катарина Гајић
Дејан Макевић
Миланко Бошковић
Зорица Милошевић
Александар Брдаревић
Бранислав Сарић
Јања Живковић
Драгица Ћосић
Јасмина Станојчић
Драгица Мереник
Вера Милићевић

259/ К1

1 дан – 8
бодова

мај 2016.

ЦСУ Шабац

Драгољуб Арсеновић
Слађана Недељковић
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Реализовани семинари у школској 2016/17. години
прво полугодиште

Бр.

Назив семинара

1.

Усавршавање
компетенција
наставника за
савремено праћење и
вредновање
постигнућа ученика

2.

Комуникација у
ћорсокаку као
потенцијални
безбедносни ризик –
како избећи и
разрешити конфликт
на конструнктиван
начин
Социјална
компетентност као
претпоставка успешне
социјализације
ученика
Кажимо не

3.

4.

Каталошки број/
компентенције
приоритети

Трајање

Датум
реализације

Носилац
активности/
реализатор

Учесници

463 К2/П2

2 дана / 16
бодова

22-23.10.2016. /
9 часова

ЦСУ Шабац

Јелена Јеврић и Раде Бошковић

1 дан / 8
бодова

22.10.2016. / 9
часова

ЦСУ Шабац

Слађана Недељковић

85 К3/П4

1 дан / 8
бодова

23.10.2016. / 10
часова

ЦСУ Шабац

Милена Мирчић,ДаркоКостић,
СоњаЈосиповић

40 К3/П4

2 дана / 16

29-30.10.2016 /

ЦСУ Шабац

Драгица Ћосић ,

111 К4/П5
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електронском насиљу

бодова

9 часова

Александар Брдаревић

5.

Превенција
неправилног држања
тела кроз иновације у
настави физичког
васпитања

832 К2/П1

1 дан / 8
бодова

30.10.2016. / 9
часова

ЦСУ Шабац

Катарина Гајић, Радмила Гајић и
Воја Костадиновић

6.

До функционалног
знања применом
метода и техника у
интерактивној настави

368 К2/П1

1дан / 8
бодова

06.11.2016. / 9
часова

ЦСУ Шабац

Марина Јездимировић,Маја
Марковић ,
Зорица Којић

Организација и
реализација
интегративне наставе у
амбијенталним
учионицама

419 К2/П3

1 дан / 8
бодова

19.11.2016. / 9
часова

ЦСУ Шабац

Наташа Туменко,Милица Бобић,
Дарко Костић

Вршњачко учење и
концептуална настава
природних наука
Чувајући природу
чувамо себе –
eколошко васпитање
деце
Управљање емоцијама
у раду са
децом/ученицима
Компетентан
наставник и педагог за
инклузију у савременој

632 К2/П3

1 дан / 8
бодова

19.11.2016. / 9
часова

ЦСУ Шабац

Милена Мирчић и Мира Теодоровић

970 К1/П1

1 дан / 8
бодова

19.11.2016. / 9
часова

ЦСУ Шабац

Драгана Милићевић,Снежана
Тодоровић,
Зорица Стевановић и Ана Вујковић

138 К4/П4

2 дана / 16
бодова

26.-27.11.2016.
/ 9 часова

ЦСУ Шабац

Божица Димитријевић

315 К3/П1

1 дан / 8
бодова

26.11.2016. /
9 часова

ЦСУ Шабац

Биљана Милосављевић,Вера
Милићевић,

7.

8.

9.

10.

11.
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школи

Ивана Јанковић

12.

Хоризонтално
учење/усавршавање
наставника – ослонац
за бољa постигнућа
ученика

502 К4/П2

1 дан / 8
бодова

17.12.2016. / 9
часова

ЦСУ Шабац

13.

„Инклузивно
образовање и
индивидуални
образовни план“

287К2/П8

2 дана / 16
бодова

24/25.12.2016.

ОШ „Јеврем
Обреновић“,
ЦСУ Шабац

Јована Димић

1. Сандра Качаревић
2. Дејан Макевић
3. Татјана Пакљанац
4. Оливера Живановић
5. Миланко Бошковић
6. Вера Милићевић
7. Љиљана Белић
8. Биљана Милосављевић
9. Катарина Гајић
10. Драгана Спремић
11. Биљана Гајић
12. Мирјана Теодоровић
13. Радмила Гајић
14. Марина Јездимировић
15. Ана Рафаиловић
16. Ивана Јанковић
17. Мирјана Марковић
18. Ана Вујковић
19. Мирјана Лазић
20. Раде Бошковић
21. Зорица Стевановић
22. Јелена Ђорђић
23. Јелена Мишковић
24. Јелена Божић
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14.

25. Бранислав Сарић
26. Светозар Чекић
27. Милена Мирчић
28. Душко Бојић
29. Вука Маринковић
30. Драгица Мереник
Активно учење –
настава 1-базични
ниво
Активно учење –
настава 2-напредни
ниво

К2П2

16+24

16-1718.12.2016.

Министарство
просвете, науке
и технолошко
развоја и
ОШ „Јеверем
Обреновић“

1. Војкан Вечериновић
2. Ивана Смиљанић
3. Маја Томић
4. Светлана Тошић
5. Зорица Лазић
6. Наташа Туменко
7. Јасмина Машић Судар
8. Мирјана Марковић
9. Славица Топић
10. Александар Бркић
11. Сандра Качаревић
12. Татјана Пакљанац
13. Милан Зорбић
14. Арсеновић Драгољуб
15. Јелена Мишковић
16. Ивана Јанковић
17. Ивана Павловић
18. Зорица Стевановић
19. Ана Вујковић
20. Наталија Бајић
21. Божица Димитријевић
22. Маја Марковић Ђукић
23. Јелена Божић
24. Биљана Гајић
25. Слађана Обрадовић
26. Соња Јосиповић
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27. Стефани Вечериновић
28. Мирјана Јездимировић
29. Јелена Ђорђић
30. Олгица Рајковић
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СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ ОШ "ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ"
НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ - НАСТАВНО ОСОБЉЕ

Редни
број

Регистарски
број
радника

Име и презиме

Проценат ангажовања

1

2

4

5

1

36309

Милица Бобић

наставник техничког образовања, 40%

2

37170

Сандра Качаревић

3

39099

Гордана Милошевић

4

41319

Јасмина Машић Судар

5

42369

Снежана Тодоровић

професор разредне наставе, 100%

6

42372

Зорица Стевановић

професор разредне наставе, 100%

7

74683

Наташа Туменко

8

83533

Душко Бојић

9

83536

Дејан Макевић

професор разредне наставе, 100%

10

83539

Марина Јездимировић

професор разредне наставе, 100%

11

83541

Драгица Дедовић

наставник српског језика, 100%

12

83542

Вера Милићевић

наставник разредне наставе, 100%

13

83543

Наташа Јовановић

професор разредне наставе, 100%

14

83550

Милена Мирчић

15

83551

Драгољуб Арсеновић

16

83554

Љиљана Белић

17

83555

Зорица Лазић

18

83556

Татјана Пакљанац

19

83557

Јелена Јеврић

20

83559

Нада Довраговић

21

83569

Миланко Бошковић

професор разредне наставе, 100%

22

83571

Вукосава Маринковић

наставник разредне наставе, 100%

23

83572

Воја Костадиновић

24

83575

Светлана Тошић

25

83576

Славица Лукић

наставник математике, 100% (+10% одређено)

26

83582

Жељко Пакић

наставник физичког васпитања, 100%

27

83583

Мирјана Ракић

наставник енглеског језика, 100%

28

83584

Aна Ивковић

наставник ликовне културе, 40%

29

83586

Драгица Ћосић

30

83593

Марица Пријовић

31

83594

Зорица Којић

професор разредне наставе, 100%

32

83600

Оливера Живановић

професор разредне наставе, 100%

33

83601

Бранислав Сарић

наставник разредне наставе, 100%

34

83602

Драгана Спремић

35

83604

Слађана Недељковић

36

83608

Раде Бошковић

37

83609

Драгица Мереник

професор разредне наставе, 100%

38

83611

Радмила Гајић

професор разредне наставе, 100%

39

83612

Светозар Чекић

наставник географије, 100%

професор разредне наставе, 100%
наставник историје, 20%
наставник енглеског језика, 33% (+23% одређено)

наставник српског језика, 100%
наставник техничког образовања, 100%

наставник биологије, 100%
наставник математике, 100% (+10% одређено)
наставник разредне наставе, 100%
наставник српског језика, 100%
професор разредне наставе, 100%
наставник историје, 100%
спремачица, 100%

наставник физичког васпитања, 100%
наставник српског језика, 100%

професор разредне наставе, 100%
наставник музичке културе, 100%

професор разредне наставе, 100%
наставник математике, 100% (+10% одређено)
наставник географије, 100%
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40

83613

Катарина Гајић

професор разредне наставе, 100%

41

83614

Јасмина Станојчић

наставник разредне наставе, 100%

42

83615

Александар Брдаревић

наставник разредне наставе, 100%

43

83616

Мирјана Теодоровић

44

91461

Биљана Милосављевић

професор разредне наставе, 100%

45

98915

Олгица Рајковић

професор разредне наставе, 100%

46

109391

Драгана Милићевић

професор разредне наставе, 100%

47

110518

Слободанка Милосављевић

48

113395

Ана Рафаиловић

наставник енглеског језика, 100%

49

114962

Александар Бркић

наставник информатике, 30%

50

117162

Цеца Којић

професор разредне наставе, 100%

51

120327

Божица Димитријевић

наставник италијанског језика, 56%

52

122950

Маргита Кекић

наставник информатике, 50%

53

124812

Славица Топић

наставник српског језика, 100%

54

127955

Јања Живковић

професор разредне наставе, 100%

55

130581

Наталија Бајић

наставник немачког језика, 100%

56

131352

Љубица Максимовић

наставник музичке културе, 40%

57

132726

Maja Марковић-Ђукић

професор разредне наставе, 100%

58

133847

Јелена Божић

59

127955

Јања Живковић

професор разредне наставе, 100%

60

130581

Наталија Бајић

наставник немачког језика, 100%

61

131352

Љубица Максимовић

наставник музичке културе, 40%

62

132726

Maja Марковић-Ђукић

професор разредне наставе, 100%

63

133847

Јелена Божић

64

136598

Саша Теодоровић

65

138137

Јелена Ђорђић

66

141002

Бојан Бојић

67

157537

Ивана Павловић

наставник историје и грађанског, 80%

68

166275

Ивана Смиљанић

наставник ликовне културе, 100%

наставник биологије, 100%

наставник хемије, 35%

наставник хемије, 100%

наставник хемије, 100%
наставник физичког васпитања, 30%
наставник енглеског језика, 100%
наставник енглеског језика, 100% (неплаћено)
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СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ ОШ "ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ"
НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ - НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ

Редни
број

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Регистарски
број
радника

2
83535
83547
83553
83559
83561
83565
83568
83570
83574
83578
83580
83581
83587
83589
83605
83610
83617
104188
117390
144135
151738
153228

Име и презиме

4
Љубиша Враштановић
Бранка Ранковић
Миланка Милошевић
Нада Довраговић
Душанка Марушић
Аница Шешић
Јасмина Богојевић
Миланка Пантелић
Драган Милошевић
Светлана Смиљанић
Славица Ђурић-Лазић
Дејан Којић
Јасмина Теодоровић
Војкан Вечериновић
Милена Бошковић
Снежана Мраовић
Данијела Лазаревић-Лазић
Станка Поповић
Драгана Ђуричић
Данијела Симић
Ненад Батановић
Саша Лазић

Проценат ангажовања

5
ложач, 100%
спремачица, 100%
спремачица, 100%
спремачица, 100%
сервирка, 20%, спремачица, 80%
спремачица, 100%
педагог, 100%
спремачица, 80%; ложач 20%
спремачица, 100%
директор, 100%
спремачица, 100%
спремачица, 50%
спремачица, 100%
помоћник директора, 100%
спремачица, 100%
психолог, 100%
секретар, 100%
ложач, 70%; спремачица, 30%
спремачица, 100%
сервирка 100%
домар, 100%
шеф рачуноводства, 100%
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СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ ОШ "ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ"
НАСТАВНО ОСОБЉЕ -- НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Редни број

Регистарски
број
радника

Име и презиме

Проценат ангажовања

1

2

4

5

1

103974

Слађана Обрадовић

2

109684

Ана Вујковић

3

123606

Владимир Недељковић

85 % наставник

4

144397

Катарина Перић

60 % наставник

5

145522

Саво Лазић

6

145877

Биљана Гајић

7

149496

Зорица Милошевић

8

151947

Ненад Миловановић

20% наставник

9

152465

Ивана Глигорић

67 % наставник

10

155336

Сања Живић

78 % наставник

11

160341

Дарко Костић

55 % наставник

12

160343

Биљана Анђелковић

100 % наставник

13

160980

Анастасија Бабовић

20 % наставник (пород. боловање)

14

162053

Михаило Симић

35 % вероучитељ

15

169234

Марија Арсовска

85 % наставник

16

158055

Соња Јосиповић

100 % наставник

17

155034

Марко Бошковић

30 % наставник

18

174429

Тања Ђукић

19

147219

Зоран Пантић

20

174175

Давид Јовановић

21

147218

Јелена Срећковић-Поповић

40% наставник

22

173557

Марко Јашић

100 % учитељ

23

37113

24

176138

Александар Вечериновић

100 % наставник (замена)

25

176139

Јелена Бурсаћ

100 % наставник (замена)

26

160591

Милош Злокас

100 % наставник

27

177097

Кристина Миловановић

100 % наставник (замена)

28

170968

Катарина Симић

60 % вероучитељ (замена)

29

168208

Бојан Спасојевић

50% наставник

30

174270

Страхиња Петровић

31

177476

Стефани Вечериновић

32

177798

Мирјана Јездимировић

33

173716

Даница Топаловић

45 % наставник (замена)

34

148712

Данило Стефановић

100 % наставник (замена)

35

177764

Милан Јовановић

36

146000

Драгана Илић

37

135947

Обрад Мирковић

38

144392

Марија Гајић Симић

100 % учитељ

39

180831

Зоран Милинковић

90 % вероучитељ (замена)

Јулијана Недић

28 % наставник
100 % учитељ

100 % вероучитељ
100 % наставник
100 % учитељ

100 % наставник (замена)
50 % наставник
20% наставник (замена)

100 % учитељ (замена)

100 % наставник (замена)
100 % учитељ (замена)
100 % учитељ (замена)

80 % наставник
90% наставник (замена)
100% наставник
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СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ ОШ "ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ"
НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ -- НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Редни број

Регистарски
број
радника

Име и презиме

ПОТПИС

1

2

4

5

1

109926

Јелена Алексић

100 % административни радник

2

143871

Сузана Ристић

100 % библиотекар

3

154562

Ангелина Смиљанић

100 % библиотекар

4

155894

Верица Бурсаћ

100 % спремачица (замена)

5

169230

Биљана Марковић

100 % спремачица (замена)

6

169231

Ивона Станчетић

100 % админ. радник (пород боловање)

7

173424

Татјана Пантић

8

174275

Славица Кнежевић

100 % спремачица (замена)

9

171440

Мирјана Симић

100 % спремачица (замена)

10

159575

Зорица Николић

70 % спремачица

11

169460

Оливера Петровић

100 % спремачица (замена)

12

177228

Дивна Павићевић

100 % спремачица (замена)

13

178037

Живана Ненадовић

100 % спремачица (замена)

14

179968

Витомир Лазаревић

100% домар

15

172817

Нада Благојевић

100 % спремачица (замена)

16

140217

Сања Ђанковић

100 % спремачица (замена)

17

180394

Радоје Кузмановић

18

166871

Рада Лукић

19

180832

Раде Петровић

20

180830

Жељка Петковић

50 % спремачица (замена)

21

133976

Јасмина Устић

100 % спремачица (замена)

22

178256

Снежана Милисављевић

100 % спремачица (замена)

23

178256

Снежана Милисављевић

100 % спремачица (замена)

100 % админ. радник (замена)

100% домар (замена)
100 % спремачица (замена)
100% домар (замена)
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