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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Школска 2015/2016. је била година значајних планова и активности чији
је циљ био усмерен на побољшање услова рада, остваривање још бољих образовноваспитних резултата и промовисање школе. Рад је организован преко школских тимова
чији је задатак био већа партиципација као и подела одговорности запослених.
Ученици и наставници наше школе су и у протеклој школској години остварили
значајне резултате у различитим сегментима рада и промовисали школу на оригиналан
начин.
Школску 2015/2016. годину обележиле су следеће активности:
ПЕДЕСЕТ ПЕТ ГОДИНА ПОСТОЈАЊА И РАДА ШКОЛЕ;
РЕАЛИЗАЦИЈОМ ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈА ПОЈЕДИНИХ ТИМОВА И
ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА ПРОМОВИСАЛИ СМО ШКОЛУ ТОКОМ ЦЕЛЕ
ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ, ;
УСВОЈИЛИ СМО НОВИ ПЕТОГОДИШЉИ РАЗВОЈНИ ПЛАН
ОДРЖАЛИ СМО СВЕТОСАВСКУ АКАДЕМИЈУ;
ПРИПРЕМИЛИ СМО И У ШАБАЧКОМ ПОЗОРИШТУ ИЗВЕЛИ ПРЕДСТАВУ
ПОВОДОМ ДАНА ШКОЛЕ, под називом„ЈЕВРЕМОВИМ СТОПАМА“ ;
УЧЕСТВОВАЛИ СМО НА КАРНЕВАЛУ ОДРЖАНОМ У НАШЕМ ГРАДУ,
ДЕВЕТОМ ФЕСТИВАЛУ НАУКЕ, НАУЧНОМ КАМИОНУ;
СВЕЧАНО СМО ПРИМИЛИ ПРВАКЕ У ШКОЛУ И ТИМ ПОВОДОМ У
ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ ИХ ПОЗДРАВИЛИ ПРЕДСТАВОМ „ПУТОВАЊЕ“;
САРАЂИВАЛИ СМО СА КУЛТУРНИМ И ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА У ГРАДУ У
ЦИЉУ ПРОМОЦИЈЕ ШКОЛЕ;
РАДИЛИ СМО КАО МЕНТОРСКА ШКОЛА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА
„ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА НА ПРЕЛАСКУ У СРЕДЊУ ШКОЛУ“;
ИНИЦИРАЛИ СМО САЈАМ ОБРАЗОВАЊА У ГРАДУ ;
ОРГАНИЗОВАЛИ СМО ХУМАНИТАРНУ АКЦИЈУ У ШКОЛИ ПОД НАЗИВОМ
„ЈЕДАН ПАКЕТИЋ-ПУНО ЉУБАВИ“;
ПРИПРЕМИЛИ СМО И ОДШТАМПАЛИ ОСМИ БРОЈ ЧАСОПИСА ''ТРАГОВИ'';
У ШКОЛИ СМО РАЗЛИЧИТИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА ОБЕЛЕЖИЛИ СЛЕДЕЋЕ
ДОГАЂАЈЕ: ЧИВИЈАДА, ДЕЧЈА НЕДЕЉА, ЕВРОПСКИ ДАН ЈЕЗИКА, СВЕТСКИ
ДАН ДЕТЕТА, СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ AIDS-a, НОВУ ГОДИНУ, БОЖИЋ,
СВЕТОГ САВУ, ДАН ЗАЉУБЉЕНИХ, СВЕТСКИ ДАН ШУМА И ВОДА, СВЕТСКИ
ДАН ЗДРАВЉА, ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ, УСКРС, СВЕТСКИ ДАН ЦК, СВЕТСКИ
ДАН БЕЗ ДУВАНА, СВЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ДАН
ШКОЛЕ,ДАН ПРИМИРЈА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ, У ШКОЛИ СМО У
ПРОТЕКЛОЈ ГОДИНИ ОРГАНИЗОВАЛИ И ВЕЧЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА, ЛЕТЊИ
КАМП ИТАЛИЈАНСКОГ ЈЕЗИКА,КЊИЖЕВНО И ХОРСКО ВЕЧЕ , НОЋ МУЗЕЈА...
У ШКОЛИ СМО РЕАЛИЗОВАЛИ ПРОГРАМ ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА;
РАДИО ЈЕ УСПЕШНО ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК;
У РАДУ ШКОЛЕ АКТИВАН ЈЕ БИО И УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ;
РЕКОНСТРУИСАЛИ СМО ШКОЛСКЕ ОБЈЕКТЕ У ОРИДУ И МАТИЧНОЈ ШКОЛИ.
ЗНАЧАЈНО ЈЕ ИСТАЋИ да је ове године општи успех ученика као једном од
показатеља у процесу самовредновања кључне области постигнућа ученика оцењен
оценом ТРИ. Доста добре резултате,поред успеха,остварили смо и на такмичењима у
појединим областима од општинског до републичког нивоа. Резултати такмичења
приказани су у посебној табели овог документа.

Школске 2015/2016. од 135 ученика осмог разреда, само два ученика који су изашли на
матуру нису уписани у првом кругу, иако су положили завршни испит.
Рад и потребно време посветили смо у протеклој школској години
самовредновању квалитета рада школе бавећи се једном од кључних области
ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА.
У оквиру Развојног плана део планираних активности за прву годину је реализован.
Живот и рад школе не би се могао замислити без УЧЕШЋА И САРАДЊЕ са
родитељима, јавним, културним и другим институцијама.
Сарадња школе са месном заједницом, локалном самоуправом, као и другим
значајним институцијама (Културни центар,Музеј,Историјски архив,Позориште,
Библиотека шабачка, Глас Подриња, Подрињске новине, Телевизија Шабац, РТВ
„АС“)обележили су и протеклу школску годину.
Важно је напоменути да смо у протеклој школској години настојали да
унапредимо образовно-васпитни рад примењујући у појединим областима
интерактивне методе учења.Такође је значајно да смо у школској 2015/2016.радили као
менторска школа у оквиру пројекта „Професионална оријентација на преласку у
средњу школу“.
Циљ нам је био, као и до сада, да радимо на одржавању доброг изгледа школе, на
побољшању услова рада, како у матичној школи тако и у осталим издвојеним
одељењима (колико су материјалне могућности дозвољавале), на заштити деце од
насиља, превенцији као и на подизању квалитета међуљудских односа у колективу.
Све је то сигурно добра мотивација и подстицај за даљи рад и још боље
резултате. Чињеница да је НЕДОСТАТАК ПРОСТОРА У ШКОЛИ отежавао
реализацију наставних и ваннаставних активности и у протеклој години, па потреба за
решавањем овог проблема остаје и даље наш ЗНАЧАЈАН ПРИОРИТЕТ.

Идејни нацрт плана
доградње школе у
Шапцу

овако би требало да изледа наша школа у будућности
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Услови рада у школи

а) Објекти наставног рада
Основна школа „Јеврем Обреновић” почела је са радом 1961. године. У школи је на
крају школске2015/16. године било 1068 ученика и 116запослених радника. Радило се у
две смене, у 52 одељења и 2 одељења у продуженом боравку. У протеклој школској
години у продуженом боравку билоје 40ученика( распоређених у две групе).
И протекле школске године уматичној школи је недостајао простор, како
учионички тако и канцеларијски,за реализацију бројних активности. Ово је кључни
проблем са којим се суочавамо дужи низ година и који значајно отежава реализацију
наставних и ваннаставних активности.
У матичној школи је 805 ученика и 32 одељења.У школи јечетрнаестучионица и
савремено опремљена фискултурна сала. Поред тога, једна учионица има функцију
дигиталног кабинета и савремено је опремљена информационим технологијама
(прикључак на интернет), као и три учионице за историју, физикуи информатику које
располажу интерактивним таблама и пројекторима.
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Овај број учионица није довољан за реализацију свих планираних активности у школи
па је потреба за проширењем и доградњом простора и даље значајан приоритет.
Школа у издвојеном одељењу у Ориду
основана је 1832. године и једна је од најстаријих
школа у Србији. То је осморазредна школа коју похађа
157ученика и има 9 одељења.
У школи у Ориду је 10 учионица, просторије су
наменског типа,и ово је издвојено одељење у којем
су услови за рад добри.Постоји кабинет за
информатику, тј. дигитална учионица. Поред тога у
школи је један рачунар и један штампач. У Ориду
је ове школске године реконструисана фискултурна сала,
убачена нова ПВЦ столарија, адаптиран је санитарни чвор,
окречене су учионице, обезбеђене нове клупе и ормари у
учионицама, што је значајно утицало на побољшање услова рада у школи.
Школа у Мишару основана је и почела са радом
1921. године и једна је од старијих школа у Србији.
Има 4 одељења од првогдо четвртог рaзреда
и укупно 62 ученика.Инсталирана је дигитална
учионица.Школа располаже са 3 учионице и
1 канцеларијом.Услови за рад у овом издвојеном
одељењу судобри. Школа је удаљена од
матичне школе 5 км.
Издвојено одељење школе у Мрђеновцу основано
је 1938. године. Рад у школи организован је у 2
комбинована одељења:први-трећи, други-четврти.
У ова два одељења има 12 ученика.
У школи су3 просторије (2 учионице и једна
просторија за предшколску групу). Школа располаже
са 2 рачунара и модемом за интернет.
После реконструкције услови за рад у Мрђеновцу су
добри.Ово издвојено одељење удаљеноје од матичне
школе 15 км.
Школа у Орашцу почела је са радом 1941. године.
Данас ово издвојено одељење ради као комбиновано
одељење првог и трећег разреда и има 4 ученика.
У овом издвојеном одељењу настава се изводи у
1 просторији која располаже једним рачунаром
и модемом за интернет.Поред ове просторије
користи се и једна мања канцеларија за учитеља.
Услови за рад су после реконструкције много бољи.
Школа у Орашцу
удаљена је од матичне 7 км.
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Школа у Предворици почела је са радом 1941. године.
Ради као неподељена школа од првог до трећег разреда
и броји 9 ученика. У овом издвојеном одељењу су две
учионице .У једној се изводи настава, а у другој су
предшколци .Има један рачунар и модем за интернет.
После реконструкције услови за рад у овом издвојеном
одељењу су знатно бољи. Школа је удаљена од матичне
школе 18 км.

Школа у Корману основана је 1943. године.
Настава од 2002. године се реализује у новој
школској згради са2 учионице, једном канцеларијом,
просторијом за предшколску групу и комплетним
санитарним чвором(у току 2011/2012. године постављен
је филтер за пречишћавање воде) и централно грејање.
Школа има 3 рачунара и модем за интернет.
У школи је 14 ученика.Услови за рад су изузетно
добри. Удаљена је од матичне школе 9 км.
Школа у Миокусу основана је 1941. године. Од
оснивања па све до 2009. настава се реализовала
у неколико неусловних објеката.
У токушколске 2009/2010. године отворена је и
почела са радом нова школска зграда, један од
најусловнијих и најлепших школских објеката на
овом подручју.Располаже са 1 рачунаром и
1 штампачем као и модемом за интернет.
У школи је5 ученика другог и трећег разреда.
Удаљена је од матичне школе 12 км.

Велики број (седам) издвојених одељења, је једна од
значајнијих специфичности наше школе.
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а) Наставна, техничка и друга средства
Из прегледа опремљености у матичној школи и издвојеним одељењима школа
располаже са значајним бројем наставних средстава утврђених нормативом –
3дигиталне учионице - 60 монитора и 10 кућишта, рачунари –50 монитора и 27
кућишта, 12 радио-CD-а, 1 разглас, мулти-медијални 6 пројектора,2 графоскопа,
2копир-апарата, 9 штампача -11 лап-топрачунара, 2 дигитална фото-апарата,3
телевизора, географске и историјске карте,17 белих табли, 3 интерактивне табле,
електронско звоно са интерном телевизијом, велики број реквизита за наставу
физичког васпитања добили смо прошле године захваљујући пројекту Црвеног крста
Шабац, који је донирала Кока-Кола (537 разноврсних реквизита – разних врста лопти,
столова за стони тенис, чуњева, вијача, стартних блокова, разних мрежа, препона за
трчање...).Захваљујући досадашњим донацијама и сопственим средствима, побољшана
је опремљеност школе.

Интерактивна табла у функцији на часу историје
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Кадровски услови
а) Квалификациона структура запослених радника

Степен
стручне
спреме

VII
VI
IV
III, II

Помоћни
Техн.
радници
Разредна Предм. Стручни Педаг. Админ. радниц и
сервирка Свега
настава Настава сарадници Руков. радници и

21
10

52
2

2
1
1

1
1

2
2
4

I
Свега

78
12
5
4

31

54

4

2

4

4

15
15

15
114

На основу табеларног прегледа, у школи јe следећа квалификациона структура
радника:
-седми степен стручне спреме 68% радника
-шести степен 11%
-четврти степен 4%
-други и трећи степен 4% и
-први степен 13%
У школи је у протеклој школској години радило 114 радника (81жена и 33
мушкарца).Овај број радника се у току године мењао због одсуства, замена и боловања
и у једном периоду било је и 116 радника.Од овог броја запослених, у продуженом
боравку ангажована су 2 учитеља.
Дакле, 78 радника са високом стручном спремом, 12 са вишом, 5 радника са средњом
стручном спремом, 4 квалификована радника (трећи степен стручне спреме) и 15
радника са првим степеном стручне спреме.
У школској 2015/2016. години у разредној настави био је ангажован 31 наставник (28
учитеља и тривероучитеља), 54 наставника у предметној настави, 4 стручна сарадника,
2 педагошка руководиоца, 4 административна радника и 4 техничка радника.
На одржавању чистоће, инвентара и осталим пословима, радило је 15помоћних
радникау школској 2015/2016. години.
б) Радни стаж запослених радника школе
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У оквиру квалификационе структуре запослених радника наше школе, сагледалисмо и
старосну структуру колектива на крају школске 2015/2016. године.

Радници
школе
Директор
Помоћник
директора
Стручни
сарадници
Разредна
настава,
Предмет.
Настава
Администра
ција
Технички и
помоћни
радници
Свега

до 10 11-20 21-25
год. год.
год.

26-30
год.

31-35 36-40
год.
год.
1

1
1

2

Свега M

Ж

1

1

1

1

1

4

1

3

1

31

5

26

5

12

6

5

2

34

9

5

5

1

54

21

33

2

1

1

3

1

3

7
49

4
27

19
114

5
34

14
80

3
14

2
14

2
6

1
4

Напомена:
до 10 година – 43% , до 20 година – 24% , до 25 година – 12%
до 30 година – 12% , до 35 година – 5% , до 40 година – 4%
На основу табеларног прегледа (радно искуство радника према радном стажу), видимо
да је од укупног броја запослених 49 радника са радним стажом до 10 година, 27
радника са радним стажом до 20 година, 14 радника са радним стажом до 25 година, 14
радника је са радним стажом до 30 година.
Шест радника у школској 2015/2016. години је са радним стажом до 35 година
и4радникa са радним стажом до 40 година.
У току школске 2015/2016. годинебило је радника на боловању и радника на
замени.
На крају школске 2015/2016. године у школи је било 116 запосленихрадника.
У току школске године остали смо без драгог и вредног колеге, учитеља Милана
Мирковића.
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Ученици
Број ученика по одељењима, разредима и школским јединицама на крају школске
2015/2016. године:

разр. од.
I
II
III
IV
св.
V
VI
VII
VIII
св.
укупно

Матична школа Шабац
Орид Орид
Миша Ораш. Корм. Предв Миоку Мрђен.
1
2
3
4 св. 1/2к2
2 Ук.
н3
2k2
н3
н4
2к2 Ук.уч. од.
29
26
27
25 107
1
1
18
1
4
1
4
136
5
29
18
21
22
90
1
1
19
4
7
4
3
128
5
24
23
22
23
92
3
3
13
3
4
1
1
2
119
11
24
26
24
26 100
6
6
12
2
3
123
8
106
93
94
96 389
11
11
62
4
14
9
5
12
506
29
28
27
26
28 109
26 /
26
135
5
24
25
28
25 102
24 24 48
150
6
23
28
28
29 108
17 17 34
142
6
24
27
25
21
97
17 21 38
135
6
99 107 107 103 416
146
62
4
14
9
5
12
23
805
157
263 1068
52

У школској 2015/2016. години наставу је похађало 1068 ученика (52 одељења и две
групе у продуженом боравку).
У матичној школи је укупно 805 ученика, a уиздвојеним одељењима школе – Ориду,
Мишару, Мрђеновцу, Орашцу, Корману, Миокусу и Предворици 263 ученика.
Из године у годину број ученика у матичној школи се константно повећава
захваљујући доброј организацији рада, квалитетном кадру а посебно креативном раду
продуженог боравка.

на часу физичког васпитања
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Ученици наше школе
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Извештај о раду Ученичког парламента

У школској 2015/2016. години Ученички парламент одржао је 13 састанака.
Парламент је бројао 24 чланa (ученици седмог и осмог разреда). Председник
парламента била је Јања Јанковић, заменик председника Дарко Мојић.
Састанци су одржавани последњег петка у месецу. Због тешкоћа око превозa
ученика,Парламент је радио на два места (у матичној школи и у ИО у Ориду),
састанци су одржавани истог дана и са истим дневним редом. Први састанак у
школској 2015/2016. години одржан је са свим члановима парламента у матичној
школи.

Ученички парламент
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Реализоване активности
На почетку школске године, на првом састанку конституисан
је Ученички парламент и изабрано руководство
Усвојен је статут Ученичког парламента
Усвојен пословник о раду
Чланови парламента упознати су са предложеним
активностима, тј. планом рада ученичке организације за
школску 2015/16. годину
Чланови парламента предлагали су нове идеје и сугестије у
циљу успешнијег рада
Чланови парламента су упознати са Годишњим планом рада
школе за 2015/16. годину, Развојним планом, Школским
програмом као и Конвенцијом о правима детета
Чланови парламента су у холу школе поставили пано ''То смо
ми'' и у току школске године га уређивали у складу са
планираним активностима
У оквиру обележавања Дечје недеље чланови парламента су
припемали и на часовима ОЗ реализовали презентације за
своје другове на тему „Деца и млади препоручују“ (у сарадњи
са заштитником грађана).

Време
септембар,
2015.

Ментор

октобар,
2015.
октобар,
2015.
октобар,
2015.

Психолог школе је за чланове парламента реализовао тему новембар,
Професионална интересовања ученика осмог разреда наше 2015.
школе
Анализирали смо успех ученика на крају првог полугодишта децембар,
и договарали се о различитим видовима пружања помоћи 2015.
најслабијим ученицима (бољи ученици помажу слабијима,
допунска настава, сарадња са стручним сарадницима, сарадња
са родитељима ових ученика ...)
На предлог Ученичког парламента у школи је традиционално
и ове године организована хуманитарна акција ''Један
пакетић-пуно љубави'' с циљем да сиромашне ученике
обрадујемо слаткишима за новогодишње и божићне
празнике.
Од прикупљених слаткиша направљено је 80 пакетића за наше
другаре којима су чланови парламента, уз пригодан програм,
поделили уочи Нове године.
Чланови парламента су иницирали и организовали
хуманитарну новогодишњу журку за ученике седмог и осмог
разреда. Прикупљена средства уложена су у побољшање
услова рада у школи.
У току године расписали смо конкурс за најкреативнију
одељењску заједницу у школи (пропозиције су биле истакнуте
на паноу Ученичког парламента).

Реализатори
Чланови
парламента

децембар,
2015.

Чланови
парламента
Ментор
Чланови
парламента
Ментор
Чланови
парламента
Ученици
матичне школе
Наставници
Ментор
Чланови
парламента
Психолог
Ментор
Чланови
парламента
Ментор

Чланови
парламента
Одељењске
старешине
Ментор

децембар,
2015.

Чланови
парламента
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Ученици и наставници су били упознати са овом активношћу
парламента. Најоригиналнији су били ученици 71 матичне
школе. Јања Јанковић је са својим другарима написала
сценарио за представу „Сви смо ми деца“. Представа је
припремљена и биће понуђена парламентима других школа у
следећој школског години.
Чланови Ученичког парламента су учествовали у
истраживању везаном за тему „Како учимо и на који начин се
припремамо за школу“. Представници Ученичког парламента
су спровели истраживања у својим одељењима, обрадили
податке на нивоу одељења, а резултате презентовали на ОЗ и
састанку парламента. Циљ овог истраживања био је да
утврдимо зашто ученици нису мотивисани да долазе на часове
допунске и припремне наставе који се организују у школи, већ
одлазе на приватне часове. Резултати овог истраживања
значајни су због вредновања квалитета рада школе и предлога
за унапређивање ове области.
Чланови парламента учествовали су у организацији
едукативних радионица за ученике четвртог разреда које је
реализовао Отворени парламент из Београда. Ученици су
добили симболичне поклоне.
У току школске године чланови парламента су на сваком
састанку износили своје идеје, предлоге о актуелним
питањима значајним за рад школе, а у складу са пословником
о раду парламента дискутовали и расправљали о бројним
питањима везаним за боље услове рада у школи (столови и
столице у дворишту школе, квалитетнија ужина у школи,
бољи услови у издвојеном одељењу у Ориду првенствено
фискултурна сала, ...). Поред тога чланови парламента су
учествовали у промоцији школе, обележавању Дана школе,
организацији и прослави матуре, дискутовали о екскурзијама,
уџбеницима,односу наставника техничког и информатичког
образовања, сарађивали са управом школе, а све у циљу
унапређивања образовно-васпитног рада.
Председник парламента је са још једним чланом парламента
матичне школе посетио ИО у Ориду и одржао заједнички
састанак са члановима парламента. Поред тога присуствовали
су и часовима редовне наставе у овом издвојеном одељењу.
Представници ученичког парламента посетили су Парк науке
(у Регионалном центру за стручно усавршавање на
Летњиковцу) заједно са вршњачким тимом за професионалну
оријентацију.
На крају школске 2015/16. године урађена је евалуација рада
Ученичког парламента и поднет извештај о раду у протеклој
школској години.

Ментор

фебруар,
март
2016.

Чланови
парламента
Ментор

март, 2016.

Чланови
парламента
Ментор

мај, 2016.

Чланови
парламента

јун, 2016.

Ментор
Чланови
парламента

јун, 2016.

Ментор
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План рада Ученичког парламента није реализован у потпуности. Остале су две
нереализоване активности: посета чланова парламента ОШ ''Јанко Веселиновић'' и
заједнички излет наставника са члановима парламента наше школе. Ове активности, по
одлуци чланова парламента, биће у плану за следећу школску годину

једна од активности Ученичког парламента

пано-Ученички парламент
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Социјална структура родитеља ученика
На основу статистичке евиденције у матичној школи већина родитеља је
запослена, мада се из године у годину примећује пораст незапослености (34%
родитеља, тренутно нема запослење).Од тога је знатно већи проценат мајки које
нису запослене. Око 5%породица су подстанари, док остали живе у породичним
кућама или сопственим становима.Око 8% породица ученика је
непотпуно.Код11% ученика родитељи су разведени. На основу статистичких
података1% ученика нема једног од родитеља.У издвојеним одељењима школе
родитељи
ученика се већином баве пољопривредом (око 90%), подстанара нема.
Разведених и непотпуних породица је око 5%.
Са високом стручном спремом у матичној школи је 16% мајки и 15% очева. Са
вишом стручном спремом 8% мајки и 7% очева. Са средњом стручном спремом
је 55% мајки и 57% очева. Квалификованих радника је 15% мајки и 16% очева.
Са основном школом 4% мајки и 3% очева. Без основне школе је 2% мајки и 2%
очева. У матичној школи имамо једног родитеља са магистратуром.
У издвојеним одељењима само 3% родитеља је са високом стручном спремом.
37% очева и мајки је са средњом стручном спремом и 24% родитеља са
основном школом.
У школској 2015/16. години било је 25 ученика ромске популације и 11 ученика
смештених у хранитељске породице.
У школи смо у протеклој години бринулио породичним условима ученика из
осетљивих група. Разноврсним акцијама и врстама подршке на нивоу одељења и
школе (књиге,школски прибор, одећа,бесплатна ужина, слаткиши,...) трудили
смо се да побољшамо услове живота ових ученика.
У школској 2015/2016. години било је 224 ученика путника. За све ђаке
путнике, као и њихове наставнике, Градска управа је обезбедила аутобуски
превоз, те су на време и безбедно стизали на наставу.

ученици путници
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Извештај о реализацији годишњег фонда часовa

у дворишту школе
На основу табеларног прегледа рекапитулације годишњег фонда часова
можемо закључити да је било значајних одступања у односу на планирани фонд
часова како обавезних тако и ваннаставних активности . До одступања је дошло јер
један наставни дан није надокнађен због организовања завршног испита. Дакле, један
наставни дан недостаје за ученике од првог до седмог разреда (среда). Остало је
нереализовано 323 часа.
Важно је напоменути да је у школској 2015/2016. години реализован велики број
часова слободних и културних активности. Већина планираних садржаја реализована је
у оквиру рада бројних секција(новинарска, историјска, географска, биолошка,
еколошка, саобраћајна, информатичка и техничка секција, велики и мали хор, ...)
допринели су угледу и промоцији школе као једном од приоритета проистеклих из
самовредновања квалитета рада школе.
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У школској 2015/2016. години организовани су поправни, разредни и матурски испит.
Поправни испит организован је у два рока (крајем јуна за ученике осмог разреда и
крајем августа за ученике од петог до седмог разреда).
За ученике осмог разреда поправни испит организован је пре полагања мале матуре. За
осмаке организована је и припремна настава из српског језика, математике, физике,
хемије, историје, географије и биологије.

угледни час у Мишару
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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
образовно- Планирано
васпитног рада

Реализован
о

Планирано

Реализован
о

I-IV
20561

V-VIII
20282

1044

1038

505
864

499
859

I-IV
наставни 20700

Обавезни
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
Лепо писање

Од
играчке
до
рачунара
Цртање, сликање и
вајање
Домаћинство
Хор (мали и велики)
Свакодневни живот у
прошлости
Информатика
и
рачунарство
Хор и оркестар
Допунска настава
Додатна настава
Турнири
(спортом
против насиља)
Секције

Свега
реализо
в ано

+
-

V-VIII
20177

40738

-244

816

806

1844

-16

324
684

323
681

822
1540

-7
-8

1152

1147

1147

-5

792
828

789
824

789
824

-3
-4

612
324
36

606
320
36

606
320
36

-6
-4

72

70

70

-2

36

1044
288

36

1044
288

144

144

144

288
36
36

283
36
36

283
72
36

-5

468

463

463

-5

36
1403
1061
144

36
1400
1050
144

36
2444
1338
144

-3
-11

718

720

720

+2
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Културна
и
јавна
делатност школе
Припремна настава за
матуру
Слободне активности у
продуженом боравку
Радионице П.О.
Припремна настава за
такмичења
СВЕГА
25525
Број наставника
Број
часова
по
наставнику

25357
31
818

630

653

653

+23

279

282

282

+3

234

234

234

72
231

72
231

72
231

30658

30531
54
565

55888
85
658

Организација рада школе

Општа организација рада школе
Образовно-васпитни рад реализован је у школској 2015/2016. години у складу са
ГОДИШЊИМ ПЛАНОМ РАДА ШКОЛЕ.
Настава и ваннаставне активности организоване су у 32 одељења у матичној школи
(16 у разредној и 16 одељења у предметној настави) и у 20 одељења у издвојеним
јединицама, што је укупно52 одељења.
Календаром образовно-васпитног рада основне школе за школску 2015/2016.
годину настава је у првом полугодишту почела у уторак1. септембра 2015. године, а
друго полугодиште почело је у среду17. фебруара 2016. године. Настава у другом
полугодишту за ученике од првог до седмог разреда завршена је у уторак 14. јуна 2016.
године, а за ученике осмог разреда у среду 1 . јуна 2016. године. Наставни план и
програм реализован је у току 36 петодневних наставних недеља или 179 наставних
дана, осим за ученике осмог разреда (34 петодневне наставне недеље или 170 наставна
дана).
У току протекле школске године наши ученици су ималијесењи, зимски, пролећни
и летњи распуст.
Настава у матичној школи је била организована у две смене. За све ученике смене
су се мењале на сваких седам дана.Активности у продуженом боравку реализоване су у
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-323
+28

преподневној и поподневној смени у складу са распоредом часова ученика од првог до
четвртог разреда.
У свим издвојеним одељењима настава се изводила у једној смени, осим у Мишару,
где је рад организован у две смене.
Редовна настава и друге ваннаставне активности реализоване су према распореду
часова утврђенoм на почетку школске године.Припремна настава организована је за
ученике осмог разреда који су полагали завршнииспит за упис у средње школе (135
ученика) као и за ученике који су упућени на полагање поправног испита(укупно12
ученика од V-VIII разреда).
За ученике осмог разреда организована је пробна матура(српски језик, математика и
комбиновани тест). У протеклој школској години организовани су поправни, разредни
и матурски испити.Ученици осмог разреда полагали су малу матуру у јуну. Резултати
са завршног испита саставни су део овог извештаја.
13. јуна организована је представа за ПРВАКЕ. Ученици и учитељи четвртог разреда
припремили су програм за будуће ученике наше школе под називом „Путовање“.
28.јуна, на Видовдан, подељена су сведочанства и књижице, а најбољи ученици су
награђени.
Свечани пријем првака у нашој школи
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА КУЛТУРНУ И ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ (ПРОМОЦИЈУ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА)
КООРДИНАТОР: ДраганаМилићевић
Бр.
Садржај реализованих активности у току године
1.

Носилац
активности

3.

Сати

Напомена :
Није
реализовано

Напомена:
Реализовано
нешто друго

Израда плана
чланови тима

2.

Време
реализације

-Сарадња са вртићима
-Дружење са предшколцима
-У току дружења водили смо разговор о нашој школи:
које активности има, језике које учимо, предности и
повољности у њој. Затим су деца певала песме на Милићевић Драгана
страним језицима. Показали су како рецитују и глуме. Тодоровић Снежана
Гости су били задовољни дружењем и боравком у
нашој школи. Продужени боравак се максимално
трудио да на најбољи начин промовише Основну
школу „Јеврем Обреновић“.
Обележавање Дечје недеље
-Поводом обележавања Дечије недеље организоване
су различите активности. Ученици су као и сваке
године, радо и са пуно заинтересованости
Милићевић Драгана
учествовали у овим активностима. Недеља
је
Тодоровић Снежана
започела изложбом ликовних радова и разговором о
дечијим правима и обавезама. Дружили смо се са
предшколцима из вртића „Слобода“ и заједно играли
уз модеран плес – зумбу. Организована је радионица

август

током године

октобар
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4.

5.

„Порука у боци“. Ученици су правили разне рибице
помоћу шаблона. У боци су исписане поруке: љубав,
срећа, слобода, толеранција, извини, опрости... Дечија
недеља је била успешна и испуњена креативним
радом и дружењем.
Светски дан здраве хране
У сарадњи са наставницом Миленом Мирчић
организована је радионица „Здрава храна“. Ученици
седмог разреда су презентовали воће и њихов
позитиван утицај на људски организам.Затим су
ученици продуженог боравка украшавали амбалажу
за воћну салату.Старији ученици су направили воћну
салату коју су касније сви конзумирали. Радионици Милићевић Драгана
су присуствовали школски психолог Снежана Тодоровић Снежана
Мраовић и педагог Јасмина Богојевић.
Еколошке радионице
Организоване су две еколошке радионице. Од
рециклираног материјала ученици су правили
огрлице, саксије, цветове, капице, корпице, слике од Милићевић Драгана
чепова...У оквиру ових радионица вођен је разговор о Тодоровић Снежана
очувању животне средине и развијању еколошке
свести.

октобар

новембар,
фебруар
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6.

7.

Сарадња са родитељима
-Радионица „Новогодишњи украси“. Циљ ове
радионице је да родитељи проведу своје слободно
време са децом на квалитетан начин у креативном
стваралаштву и дружењу.Заједно су правили разне
украсе за Нову годину: честитке, лампионе, јелкице,
капице... Показали су велику креативност и
маштовитост.Родитељи су били одушевљени и
изразили жељу да оваквих радионица буде што више ,
што ће нама бити циљ за следећу годину.Радионица је
успешно изведена на опште задовољство деце и
родитеља,као и нас учитеља.
Припрема и организација представе ( Културни
центар)
Представом „Чудна шума“ обележени су Јевремови
дани у нашој школи. Културни центар је био испуњен
гостима и родитељима.На почетку водитељ се
осврнуо на значај Јеврема Обреновића за наш град.
Познати ликови из бајке вук, црвенкапа, три прасета
и разне животиње су на необичан начин дочарали
живот у шуми.Сви мали глумци су били
костимирани, што је додатно допринело успеху наше
представе.Сцена је такође урађена заједничким радом
ученика и учитеља.Представа је пропраћена
медијским путем.

Милићевић
Драгана
Тодоровић
Снежана
Родитељи

Милићевић
Драгана
Тодоровић
Снежана
Рафаиловић Ана
Димитријевић
Божица
Топић Славица
Бајић Наталија
Јосиповић Соња
Живић Сања

децембар

Јануар,
фебруар,
март

,
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8.

9.

10.

Израда школског паноа
-У оквиру пано презентације урађен је пано „У сусрет
пролећу“. На једном паноу је корпа са пролећним
цвећем, урађена од салвета и папира у боји.На другом
весници и песме о пролећу. Ученици и учитељи
заједно су урадили пано који је красио ходнике школе
у месецу марту.
Презентација школе по вртићима
-У сарадњи са Предшколском установом „ Наше
дете“ обишли смо пет вртића. Током дружења
разговарали смо о предностима наше школе.
Другарима из вртића смо поделили беџеве које су
правили на часовима енглеског, италијанског и
немачког језика. Деца су показала како рецитују и
глуме. Размењивали смо своја искуства и осмехе.

Милићевић Драгана
Тодоровић Снежана

Милићевић Драгана
Тодоровић Снежана

Ускршња изложба (хуманитарна)
-Организована је продајна изложба. Учествовали су
ученици млађих разреда, наставници веронауке, Милићевић Драгана
ликовне културе и родитељи. Ученици продуженог Тодоровић Снежана
боравка су дали свој мали допринос. Правили смо
цветове од салвета и разне ускршње зеке.Сакупљена
средства биће употребљена за сређивање школе.

фебруар,
март

фебруар,
март

април
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11.

Родитељи нам причају о својим занимањима
Ова радионоца је организована у сарадњи са Тимом
за професионалну оријентацију. Ученици су упознати
са
занимањима
родитеља
својих
другара.
Представили су се ветеринар, физиотерапеут, фризер,
радник у пошти и наставник физике.Они су на један
занимљив начин описали своја занимања.
Родитељи су се радо одазвали и учествовали .

Милићевић
Драгана
Тодоровић
Снежана
Родитељи

мај
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА
Продужени боравак у школској 2015-2016. години похађало је 40 ученика.
Израда домаћих задатака и учење обрађених садржаја предвиђених планом и
програмом школе,била је основна активност.
Поред тога учили су стране језике кроз игру: енглески,италијански и немачки.
Слободно време у боравку је квалитетно искоришћено.
Организоване су радионице, представе, изложбе,посете,дружења...
Поводом Дечије недеље одржана је ликовна радионица „Порука у боци“,где је пренета
порука свој деци: љубав,срећа,толеранција...

Такође су нам у госте дошли предшколци из вртића „Слобода“.Заједно смо се дружили
и плесали уз звуке модерног плеса - зумбе.
Поводом Светског дана здраве хране у сарадњи са вршњачким тимом и наставницом
Миленом Мирчић,организована је радионица „Здрава храна“. Старији ученици су на
почетку говорили о значају здраве исхране за организам.Ученици из боравка су
правили амбалажу за салату. Касније су сви заједно дегустирали воћну салату.
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.
У сарадњи са родитељима одржане су радионице поводом новогодишњих
празника.Родитељи и њихова деца су заједнички правили новогодишње
украсе,честитке...
Те радионице за први и други разред су биле веома успешне.
Такође смо учествовали и у пано презентацији.Наш пано „У сусрет пролећу“ красио је
ходнике школе у месецу марту.Ученици су уз помоћ учитеља урадили корпу пуну
цвећа од салвета и папира у боји.

27

Дали смо свој мали допринос учешћем у „Јевремовим данима“.
Представа „Чудна шума“ је на веома занимљив начин приказала живот шуме кроз
ликове из бајки:вука,црванкапе, три прасета,зеца,ластавице,миша...
Водитељ се у уводном делу осврнуо на значај Јеврема Обреновића за наш град.Сала
Културног центра била је пуна задовољних родитеља и гостију.
Представа је и медијски пропраћена.

Одржане су и две еколошке радионице,где су ученици од рециклираног материјала
правили употребне предмете.
Од старих пластичних флаша правили смо наруквице,огрлице, вазе,кутије и слично.
Поред тога урадили смо јесењи, зимски,пролећни пано.
Учествовали смо у хуманитарној ускршњој изложби где су изложени цветови од
салвета и разне зеке од папира у боји. Изложба је била добро посећенаа учествовали су
сви ученици нижих разреда,наставници ликовне културе и веронауке.
Прикупљена новчана средства биће уложена у опремање школе.

Наши креативци
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У мају је организована радионица са тимом за професионалну орјентацију.
Родитељи су представили нека своја занимања. На тај начин ученици су стицали
основна сазнања о разним професијама на почетку школовања.

Ученици у продуженом боравку показали су да поред учења могу да буду веома
креативни у стварању,игрању,глуми,плесу .
На тај начин они развијају своје потенцијале и маштовитост.

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЕКСКУРЗИЈЕ

У току школске 2015/16. године реализоване су ђачке екскурзије према утврђеном
плану . Циљеви екскурзија су остварени, а ученици су реализоване екскурзије оценили
просечном оценом 4,5.
ПРВИ РАЗРЕД (упознавање ученика са знаменитостима Подриња)
Путни правац: Шабац – Текериш (Музеј у Текеришу и обилазак споменика) –
Троноша (обилазак манастира) – Тршић (Вукова кућа) – Бања Ковиљача
(планирана шетња и одмор у трајањо од око 1 сата) – Шабац
Екскурзија реализована 10.6.2016. године
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ДРУГИ РАЗРЕД
(упознавање ученика са знаменитостима Београда и околине)
Путни правац: Шабац – румска раскрсница – аутопут – Београд
– Калемегдан (шетња парком, посета ЗОО врту, ушће Саве у Дунав, обилазак
споменика Победника) – Кнез Михаилова улица (одмор, шетња сат времена) Авала (обилазак Споменика незнаном јунаку, обилазак Авалског торња) –
Београд – Шабац
Екскурзија реализована 3.6.2016.године
ТРЕЋИ РАЗРЕД
(упознавање ученика са знаменитостима ваљевске Подгорине)
Путни правац: Шабац – Коцељева – Бранковина (посета музеју, обилазак куће
Десанке Максимовић) – Ваљево (посета музеју, одмор, шетња сат времена) –
Петница (обилазак истраживачке станице, обилазак пећине) – Ваљево Коцељева – Шабац
Екскурзија реализована 3.6.2016. године
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
(упознавање ученика са знаменитостима Војводине)
Путни правац: Шабац – Ириг – Шабац – Фрушка гора – Хопово (посета
манастиру Хопово) – Петроварадин (обилазак тврђаве и катакомби, посета
планетаријуму или музеју Петроварадин) – Нови Сад (одмор, шетња Змај
Јовином улицом и посета Природњачком музеју) – Сремски Карловци (посета
цркви, Карловачка гимназија) – Нови Сад – Ириг – Шабац
Екскурзија реализована 10.6.2016. године
ПЕТИ РАЗРЕД
(Упознавање ученика са београдском микрорегијом)
Путни правац: Шабац – Београд (Музеј ваздухопловства, Ботаничка башта
„Јевремовац“, Авала-Споменик незнаном јунаку, Авалски торањ) – Шабац
Екскурзија реализована 25.5.2016. године
ШЕСТИ РАЗРЕД
(Упознавање ученика са Подунављем)
Путни правац: Шабац – Виминацијум – Смедерево (планирана шетња градом у
трајању од око 1 сата) – обилазак Смедеревске тврђаве и посета музеју уз
трвђаву – Велико Градиште- Сребрно језеро (одмор на рукавцу Дунава) Пожаревац – Смедерево - Београд – Шабац
Екскурзија реализована 25.5.2016. године
СЕДМИ РАЗРЕД
(упознавање ученика са знаменитостима Бачке и Војводине)
Путни правац: Шабац – Зобнатица – Суботица (планирана шетња градаом у
трајању од најмање 1 сата) – Палићко језеро ( планирана постеа ЗОО врту и
шетња поред језера) – Шабац
Екскурзија реализована 25.5.2016.године
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ОСМИ РАЗРЕД
ТРОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА (упознавање ученика са знаменитостима Ђердапа и
Тимока)
ПРВИ ДАН: Шабац – Сребрно језеро – Лепенски Вир (посета архелошког
налазишта) – наставак пута преко Голупца – Доњи Милановац (ноћење)
ДРУГИ ДАН: Доњи Милановац – обилазак хидроелектране„Ђердап“ (обилазак
постројења хидроелектране)– Зајечар (посета археолошког налазишта
Ромулијана Гамзиград) – повратак у Доњи Милановац (ноћење)
ТРЕЋИ ДАН: Доњи Милановац – Мајданпек – обилазак Рајкове пећине –
Пожаревац – Београд – Шабац
Екскурзија реализована од 7.-9.4.2016.године

ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА ОД I ДО IV РАЗРЕДА
(Упознавање са ваљевском Подгорином)
Путни правац: Шабац-Бранковина-Ваљево-Петница-Шабац
Екскурзија реализована 20.5.2016.
НАСТАВА У ПРИРОДИ ЗА УЧЕНИКЕ ОД I ДО IV РАЗРЕДА
Шабац- Дивчибаре – Шабац
Време реализације: од 27.3. до 3.4.2016.године
ИЗЛЕТИ
Посета ученика Сајму књига у октобру 2015. године (Школски дан на Сајму књига)
Посета ученика Фестивалу науке у Београду
Време одржавања Фестивала: новембар 2015. године
Парк науке у Регионалном центру за стручно усавршавање – посета реализована
3.6.2016.
Посета предузећа у Шапцу –„ Галеб група“ , реализована на Дан девојчица 23.4.2016.
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Извештај са наставе у природи

-Дивчибаре27.3.2016.-3.4.2016.
Дана 27.3.2016. после прегледа аутобуса од стране саобраћајне полиције у 10 часова
организован је полазак испред школе за ученике II,III и IV разреда на Дивчибаре.
Ученици су били распоређени у два аутобуса.На рекреативну наставу је кренуло 127
ученика, 7 учитеља ( I1 Бранислав Сарић-17 ученика,II2 Катарина Гајић-19 ученика,II3
Драгица Мереник- 22 ученика,IV1 Сандра Качаревић-17 ученика ,IV2 Јања Живковић17 ученика,IV3 Тања Пакљанац- 17 ученика,IV4 Оливера Живановић- 18 ученика,
докторка Јелена Перановић и рекреатор).
Аутобуси су били веома
удобни,комфорни и
климатизовани,са возачима који
су професионално обавили свој
задатак.
На Дивчибаре смо стигли у 13
часова. Прављена је једна пауза.
Ученици су распоређени по
собама у хотелу „Маљен“,а
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учитељи упознати од стране
запослених у хотелу са распоредом предвиђених активности.
Собе су биле чисте, трокреветне, четворокреветне и петокреветне са својим
купатилима. Објекат се налази недалеко од центра Дивчибара.
Први оброк је била вечера, а дани који су следили показали су велику гостољубивост
запослених у објекту.
Свакодневно је реализовано низ предвиђених активности .
Посетили смо: одмаралиште „Стеван Филиповић“, „Краљев сто“, језеро из кога се
снабдева водом цело место, видиковац Паљба, Црни врх и видиковац Голубовац.
Упознали смо природне лепоте у планинским шетњама, а ученици су имали
организоване и поподневне спортске активности и радионице.Храна је била
прилагођена дечјем
узрасту. Неколико
ученика је имало
здравствених
проблема али су
решавани сарадњом
учитељица(учитеља
) и докторке.
У
вечерњим
часовима ученици
су показивали своје
музичке, креативне,
спортске таленте, а
организован је и
маскенбал.
Сви
ученици који су
узели учешће у
такмичењима
су
вече пред одлазак добили дипломе и захвалнице.
Дана 3.4.2016. после ручка у 14 часова 15 минута кренули смо пут Шапца. У Шабац
смо стигли у 17 часова.
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Културна и јавна делатност школе
У школској 2015/2016. години реализоване су бројне активности у оквиру програма
културне и јавне делатности.
Посебно место и значај припада активностима везаним за организовање
манифестација у школи и у појединим културним институцијама у граду, поводом
Европског дана језика,Чивијаде, Дечје недеље, Светог Саве, Дана школе, пријема
будућих првака и Дан примирја у I светском рату.
Током целе школске године, обележили смо бројним манифестацијама 55година рада
школе.Централна прослава организована је 19.05.2016. годинепредставом у Шабачком
позоришту под називом „Јевремовим стопама”.
Детаљан извештај о свим активностима презентован је у Извештају о раду за
културну и јавну делатност школе.

Дан школе
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Извештај о раду Тима за културну и јавну делатност школе – Дан школе
Бр.

Садржај реализованих аттивности у Носилац
току године
активности

Време реализације

1.

Састанак тима; договор око плана
рада за наредну школску годину
Састанак тима – С обзиром на то да се
ове године навршава 200 година како је
господар Јеврем Обреновић дошао у
Шабац, одлучено је да се ове године за
Дан школе уради представа која ће
обележити овај јубилеј. Подељена су
задужења.
Наставници страних језика ће, такође,
настојати да својим представама, или
неким другим пројектом обележе овај
јубилеј.
Господар Јеврем Обреновић и његово
наслеђе - ученици наше школе испред
Јевремовог
конака
у
Господар
Јевремовој улици поставили су паное и
заинтересоване грађане информисали о
Јеврему Обреновићу. Овај пројекат
садржао је податке из биографије
великана, затим некадашњи изглед
конака, изглед града у Јевремово доба и
информације о његовим потомцима и

Чланови
тима
Чланови
тима

август, 2015.

Јелена
Јеврић,
проф.
историје
ученици

18.3.2016.

2

3.

Сати Напомена: није Напомена:
реализовано
релизовано нешто
друго

овембар, 2015.

и
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4.

5.

6.

супрузи.
Васкршња изложба -Ученици нижих
разреда и ученици из боравка су на
својим штандовима у фискултурној
сали
продавали
креативне
и
интересантне
рукотворине
са
ускршњим мотивима.
Чудна шума - поводом Јевремових дана
у Културном центру одржана је
представа „Чудна шума“. Ученици из
продуженог боравка су дали свој мали
доприноспромоцији наше школе.
Вече страних језика – представе на
енглеском,
немачком
и
италијанскомјезику
у
Шабачком
позоришту.
Представа на италијанском језику има
симболичан наслов „Adesso bastaˮ, а
публика је лако схватила зашто.
Замишљена је као низ занимљивих
догодовштина симпатичних ликова који
нас причом преносе у Италију и нека
друга времена.
Сегмент на енглеском језику носи
назив „Our Cinderella Storyˮ. Прича о
Пепељузи измештена је у претежно
савремено окружење у којем главна
јунакиња проналази себе кроз сусрете

Учитељи
25.4.2016.
нижих
разреда
и
продуженог
боравка
Драгана
25.4.2016.
Милићевић,
Снежана
Тодоровић,
проф.разред
не наставе
Мирјана
18.5.2016.
Ракић, Ана
Рафаиловић,
Јелена
Ђорђић,
Јасмина
Судар
Машић,
Бојан Бојић,
проф.
енглеског
језика;
Наталија
Бајић, Сања
Живић,
проф.
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са различитим личностима.
Представа на немачком језику носи
назив „Winke, winkeˮ.Ученици су
својим изузетно преданим радом,
идејама, позитивним духом и хумором
очарали публику и увели је у свет
седам жена ...

7.

Прослава Дана школе – представа
Јевремовим
стопамау
Шабачком
позоришту
Тематски представа је повезана са
јубилејем који се прославља у Шапцу и
посвећена је лику и делу Јеврема
Обреновића. Представу је режирала
професорка српског језика Зорица
Лазић.Радња представе подељена је на
две временске равни. Једна хронолошка
паралела одиграва се у 19. веку, а друга
у 21. веку. У 19. веку срећемо се са
Јевремом
Обреновићем,
његовом
ћерком Анком и грађанством Шапца.
На аутентичан начин кроз архаичан
говор, костиме и музику дочарано
јеЈевремово златно доба.
Ликови из 21. века потврђују да и у
време великог техничког и технолошког
развоја житељи Шапца и даље иду

немачког
језика;
Божица
Димитријеви
ћ,
Ивана
Глигорић,
проф.
италијанског
језика
Зорица
19.5.2016.
Лазић,
Светлана
Тошић,
Славица
Топић,
Наташа
Туменко,
проф.
српског
језика;
Марица
Пријовић,
проф.
музичке
културе
и
Александар
Вечеринови
ћ,проф.
ликовне
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8.

господар Јевремовим стопама, а то је
једини прави пут, пут просветитељства,
културе,
науке,
уметности
и
образовања.
Ноћ музеја – Наша школа учествовала
је у обележавању Ноћи музеја кроз
пројекат „Јеврем Обреновић и његово
наслеђе“. То је мултидисциплинарни
приступ добу Јеврема Обреновића и
његовој заоставштини. Ученици школе
су поставкама, кроз интеракцију и
интерактивне радионице посетиоцима
приказали живот и доба господара
Јеврема и његових потомака, и
представили су његову културну
заоставштину.

културе
ученици
школе

и

Јелена
21.5.2016.
Јеврић,
Дарко
Костић,
Ивана
Павловић,
Светлана
Тошић,
Марица
Пријовић,
Владимир
Недељковић,
Милена
Мирчић,
Мирјана
Теодоровић,
Наталија
Бајић, Саво
Лазић, сви
учитељи
нижих
разреда
и
ученици
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9.

Хорско вече
ученика наше школе
одржано је у свечаној сали Музичке
школе „Михаило Вукодраговићˮ. Цело
вече било је посвећено обележавању
двестагодишњице од доласка у наш
град господара Јеврема Обреновића, па
је сходно томе и репертоар песама био
другачији од онога што смо навикли да
нам основци изводе. Овога пута
ученици су нам певали староградске
песме уз музичку пратњу својих
старијих другара, ученика музичке
школе. Осим хорског певања било је и
рецитовања. Рецитације су извеле
ученице Катарина Зеленовић, Даница
Марковић и Јелена Марковић.

Марица
2.6.2016.
Пријовић и
Љубица
Максимовић
,
проф.
музичке
културе
и
ученици

10.

Књижевно дружење - У просторијама
школе је изведена представа Поход на
Мјесец, драматизација чувене Ћопићеве
приповетке, која се обрађује у петом
разреду.

Славица
6.6. 2016.
Топић
и
Наташа
Туменко,про
ф. српског
језика
и
књижевност
и и ученици
петогразреда
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА: ЧИВИЈАДА 2015.
КООРДИНАТОР: Ана Ивковић
У оквиру манифестације „Чивијада“, традиционално одржане у септембру,организован
је карневал на ком су учествовали и ученици ОШ „Јеврем Обреновић“. Ученици наше
школе учествовали су у такмичењу: шампитијадe и чивијашки генијалци.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА:Дечја недеља;

Садржај реализованих активности у току године

Дечја недеља 2015.
понедељак05.10.
1500-1700
Бадминтон клуб „СОКО“ на часовима
физичког васпитања (5.-8.разред) наставници
Воја Костадиновић и Жељко Пакић
30

Орид 12 – Трибина за родитеље „Опасности на
интернету“ резултати истраживања,
психолог школе
Снежана Мраовић
уторак06.10.
1100-1200 квиз „Здрава храна“ (4. разред) наставнице
Милена Мирчић, Марија Арсовска и Мирјана Теодоровић
00

00

15 -17
Кендо клуб „КАИШИН“ на часовима
физичког васпитања (5.-8.разред) наставници
Воја Костадиновић и Жељко Пакић
Среда07.10.

КООРДИНАТОР: Марица Пријовић ;

Носилац активности

Време
реализације

октобар
- Љубица Максимовић 2015.

школска: 2015/2016.

Напомена:
Сати

Напомена:

реализовано
није реалинешто
зовано
друго

- Марица Пријовић

/

/

- Зорица Лазић
- Мирјана Теодоровић
- Милена Мирчић
-Марија Арсовска
-Александар
Вечериновић
- Снежана Мраовић
- Јасмина Богојевић
- Воја Костадиновић
- Жељко Пакић
- Биљана Гајић
- Саво Лазић
- Бранислав Сарић

43

1100-1200
разред)

Гимнастичарски клуб „Слобода“

(1.-4.

- Катарина Гајић

1150-1235
Ликовна радионица „Игре светлости“,
наставник Саша Вечериновић
1150-1235 Квиз „Шта знам о историји свога језика“
ученици 81 и 83, наставник Зорица Лазић
1500-1700 Стоно тениски клуб „АС“ на часовима
физичког васпитања (5.-8.разред) наставници
Воја Костадиновић и Жељко Пакић
1635-1720 Радионица „поверење“ одељење 64, педагог
Јасмина Богојевић
Четвртак08.10.
920-1005
„Заборављене дечје игре“
антрополог Сузана Лазаревић, (одељење 21)

–

етнолог

1100-1200 Зумба – Сања Никшић
1100-1135 Пројекција анимираног филма „Пут ка
светлости“ о Михајлу Пупину (4.разред),
наставник Биљана Гајић
1200-1235
Пројекција анимираног филма „Пут ка
светлости“ о Михајлу Пупину (7.- 8.разред)
наставник Биљана Гајић
1815-1900

Духовна трибина за родитеље и децу
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„Хришћанско васпитање деце“, вероучитељ Саво Лазић
Петак09.10.
1200-1235 Пројекција анимираног филма „Пут ка
светлости“ о Михајлу Пупину (5.-6.разред), наставник
Биљана Гајић,
1725-1810 Трибина „Трговина људима“, Волонтери
Црвеног Крста, Снежана Петровић (8.разред)
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Дечја недеља 2015.

У оквиру Дечје недеље школу и часове физичког је
посетило неколико спортских клубова: Бадминтон клуб
„Соко“, Кендоклуб „Каишин“, Гимнастичарскиклуб
„Слобода“ и Стонотениски
клуб „АС“. Ученицима су
презентоване основе ових
спортова, а могли су и сами да
се
окушају
у
њима.
Наставници физичког васпитања Воја Костадиновић и
Жељко Пакић су се изузетно заложили у организацији ове
промоције спорта и здравих образаца живота.
У
одељењима школе на Ориду одржана је
трибиназародитеље
„Опасностинаинтернету“
–
резултатиистраживања.
Трибину
је
организовала
психологшколеСнежана Мраовић која је упознала
родитеље не само са прикривеним опасностима, већ и са
начинима како децу заштити од све већег броја
злоупотребе.
И ове године је организован квиз „Здрава храна“ за
ученике 4. разреда. Наставнице Милена Мирчић, Марија
Арсовска и Мирјана Теодоровић су осмислиле занимљива
питања и задатке, а четвртаци су показали завидно знање и
здушно навијали за своја одељења. На крају су све екипе
почашћене јабукама (симболом здраве хране).
Одржана је ликовна радионица „Игре светлости“.
Наставник Саша Вечериновићје помогао ученицима да се
уметнички изразе и научио их изради лампиона.
Наставница Зорица Лазић је позвала ученике и
наставнике да присуствују квизу „Шта знам о историји
свога језика“ у којем су се надметали ученици 81 и 83.
Присутни су имали прилику да се увере у знање
осмака, али и могућност да науче или се подсете веома
важних чињеница везаних за развој српског језика.

Ученици одељење 64 учествовали су у радионици
„Поверење“. Радионицу је организовала педагог Јасмина
Богојевић.
У четвртак се етнолог антрополог Сузана Лазаревић играла
са ученицима одељења 21 заборављених дечјих игара.
Ученици су научили игре које су њихове баке и деке играли
кад су били мали.
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Школу је посетила, као и сваке године, Сања Никшић
и њена школа зумбе. Ученици су уживали уз звуке
музике и придружили се у великом броју Сањи и
њеним полазницима.
Волонтери Црвеног Крста и Снежана Петровић су
одржали трибину „Трговина људима“ за ученике
8.разреда.
Наставница Биљана Гајић је организовала је у више термина пројекцију
анимираног филма „Пут ка светлости“ о Михајлу Пупину. Пројекција је
била веома посећена и ученици су изјавили да им се овакав вид
упознавања са делом познатог српског научника веома допао.
Вероучитељ Саво Лазић је одржао духовну трибину за родитеље и децу
„Хришћанско васпитање деце“. Ђаци седмог разреда су постављали
питања о којима се размишљало и након трибине.
Ученици наставнице Катарине Перић су научили да
калиграфишу и својим радовима су украсили школу
на Ориду. Ученицима се веома допала ова вештина и
обећали су да ће вредно вежбати ову технику лепог
писања.

Дечја недеља је имала још низ активности - ученици млађих разреда су се
надметали
у
спортским
играма,
часови одељенске заједнице
су
биле
посвећене правима детета,
деца
из
дневног
боравка
су
израђивали
прелепе пано-презентације.
Ђаци
„Јевремове“ играли су и
певали,
много научили и славили ову
недељу
посвећену деци.
Координатор тима Марица Пријовић
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Извештај о раду хора старијих разреда у школској 2015/2016. години

Хор старијих разреда школе је у школској 2015/2016.
години наступио четири пута.
Обележен је Дан примирја упетак 6. новембра у просторијама
Међуопштинског историјског архива у Шапцу.Одржан је јавни
час „Славним прецима“. Хор је певао три песме: „Креће се лађа
француска“, „Тамо далеко“ и „Ово је Србија“.
Хорови старијих и млађих разреда су организовали
новогодишњи концерт. Певале су се дечје и
новогодишње песме „Прва журка“, „Пубертет“, „То
мора да се љубав зове“, „Деда Мразе“, „Пипи“,
„Wewishyoua merrychristmas“ и многе друге.
За
Савиндан
хорови су
учествовали у програму и отпевали Химну
Св. Сави, „Источниче живоносни“ и „Растао
је дечак Растко“.
Хорско вече, којим су завршени Јевремови дани, одржано је у Музичкој школи
„Михаило Вукдраговић“. Хорови старијих и млађих разреда су певали староградске
песме, као што су „Што се боре мисли моје“, „Тихо ноћи“, „Пред Сенкином кућом“,
„Ко је срце у те дирн’о“, „Небо је тако ведро“,... Хористе су пратили виолинисти,
ученици Средње музичке школе.
Хор је обрадио преко 25 песама, различитих жанрова, у току школске године.
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Тим за обележавање школске славе Светог Саве
Извештај о реализацији Светосавске академије
у школској 2015/16. години

Светосавску
академију
организовали
су
наставници српског језика, верске наставе и ликовне
културе. У избору сценарија и припреми ђака учешће
су узели Саво Лазић (вероучитељ), Зорица Лазић
(нставница српског језика), Светлана Тошић
(наставница српског језика), Наташа Туменко
(наставница српског језика) и Пријовић Марица
(наставница
музичке
културе).
У
припреми
костимографије и сцене учешће су узели Катарина
Перић (наставница верске наставе), Александар
Вечериновић (наставник ликовне културе). Припрему
музичког дела академије вршиле су Марица Пријовић
и Љубица Максимовић (наставнице музичке културе).
Сценарио је изабран почетком октобра месеца
2015. године, када су одабрани и извођачи приредбе.
Припрема текста и пробе трајале су два месеца, а пробе
су вршене у школским учионицама. За реализацију
приредбе, припремање ђака руководио је Саво Лазић (вероучитељ). За реализацију
свечане Светосавске академије одабрана је фискултурна сала школе.
Одабрани сценарио носио је наслов „Свети Сава и пријатељство“, а садржај
текста укључивао је различите предмете и области из историје, веронауке, српске
књижевности... Гости академије и ђаци из свих ових области могли су да сазнају
новине које свака из своје области носе једну и исту поруку „Свети Сава и
пријатељство“ или просто речено „СВЕТОСАВСКО ПРИЈАТЕЉСТВО“. Текст
приредбе креће се од Растковог одласка на Свету Гору, када се млади Растко сусрео са
дуализмом у себи, вољом за владањем и вољом за смиреним монашким животом. Ове
два унутарња нагона младића Растка Немањића у приредби су сликовито
представљени као анђео под именом Исидор који саветује Растка и ђаво под именом
Неимен који га наговара на супротно. Свакако свима нама је познато којим путем је
кренуо Растко.
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Након Расткове одлуке, приредба нам даје приказ доласка Стефана Немање, потоњег
монаха и светитеља Симеона Мироточивог, Савиног оца на Свету Гору. Овај сусрет
оца и сина описује се кроз дирљиву сцену. Отац и син се срећу после дугог низа
година, од оног тренутка када је Немања замерио сину што је побегао и покушао
војском да га врати. Сусрет је описан као измирење, а доскорашњи владар српских
земаља постаје духовни син свог рођеног сина Саве. Кроз сцену је приказано
пријатељство оца и сина, поверње, а текст прате катихетске поруке Православног
катихизиса које слушаоца упућују у суштину
неиспуњености живота једног владара, и
духовним миром који стиче код свога сина у
простој монашкој келији Светогорског скита.
Након измирења са својим оцем Светим
Симеоном Мироточивим, Сава се среће са
новим изазовом, непријатељством рођене
браће. У свом светогорско тиховању он добија
глас из Србије да су му браћа завађена и
готово спремна да се међусобно поубијају.
Свети Сава узима мошти свога оца које носи
са собом пред браћу, да им
Након измирења са својим оцем Светим Симеоном Мироточивим, Сава се среће
са новим изазовом, непријатељством рођене браће. У свом светогорско тиховању он
добија глас из Србије да су му браћа завађена и готово спремна да се међусобно
поубијају. Свети Сава узима мошти свога оца које носи са собом пред браћу, да им
покаже владара који је својим примером показао да је „земаљско за малена царство“ и
да је смисао живота задобити „Царство Небеско“. Разговор Светог Саве са браћом
одвија се са јасним порукама о пријатељству, о пролазности овоземаљског и о вечним
вредностима. Љубав према ближњем основна одлика сваког пријатељства има своје
вечне димензије, док све друге пролазне овоземаљске жеље представљају претњу за

51

раздор најчвршћих пријатељских веза, па и оних најближих, братских. Свети Симеон
Мироточиви, отац Светог Саве и његове браће показао је својим примером, да освајање
територије и владање једном земљом и једним народом није могло да испуни његов
живот срећом, док је неколико година на Светој Гори њега испунило не само срећом,
већ је ту стекао и највећу круну Светитељски ореол.

Светосавска академија реализована је успешно у присуству бројних гостију,
родитеља, ђака и просветних радника наше школе. Завршетак приредбе пропраћен је
бројним аплаузима и позитивним коментарима. У наставку ученици и наставници
добили су послужење.
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ИЗВЕШТАЈ О УЧЕШЋУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ“ У
ТРИНАЕСТОЈ НОЋИ МУЗЕЈА 21. МАЈА 2016. ГОДИНЕ
Координатор: Јелена Јеврић

Јеврем Обреновић и његово наслеђе
54

XIII Ноћ музеја
у Основној школи „Јеврем Обреновић“ Шабац
21. мај 2016. године, од 17.00 до 22.00
Поставке у ходнику приземља школе:
БИОЛОГИЈА: Ботаничка башта Јевремовац у Београду
ВЕРСКА НАСТАВА: Саборна црква „Светих апостола Петра и Павла“ у Шапцу
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ: Јевремов конак и архитектура
у Шапцу 19. века
СТРАНИ ЈЕЗИЦИ: Штампа и новине у доба Јеврема Обреновића
РАЗРЕДНА НАСТАВА: Стари занати у Шапцу 19. века
Поставке на спрату школе:
СРПСКИ ЈЕЗИК И МУЗИЧКА КУЛТУРА: Прича о Анки Обреновић, музици,
Јосифу Шлезингеру и клавиру
ИСТОРИЈА: Прича о Јеврему, његовом конаку и Јевремовим наследницима;
интерактивне радионице и квизови уз употребу интерактивне табле
У ОШ „Јеврем Обреновић“21. маја 2016. године у трајању од 17 до 22 часа
представљено више поставки посвећено Јеврему Обреновићу. Ученици и наставници
наше школе укључили су се у ову манифестацију са намером да на
мултидисциплинаран начин обележе два века од доласка Јеврема Обреновића у Шабац.
Припремљено је и представљено више различитих поставки. Све поставке обједињене
су у називу: Јеврем Обреновић и његово наслеђе
У приземном ходнику школе изложено је више поставки.
Из наставног предмета БИОЛОГИЈЕ, ученици су са наставницом Миленом Мирчић
представили пано посвећен Ботаничкој башти „Јевремовац“ у Београду, а која је у 19.
веку подигнута на имању Јеврема Обреновића.
Из наставног предмета ВЕРСКА НАСТАВА, ученици су са вероучитељом Савом
Лазићем представили поано посвећен Саборној цркви „Светих апостола Петра и
Павла“, а чије је темеље у Шапцу управо поставио Јеврем Обреновић.
Из наставног предмета НЕМАЧКИ ЈЕЗИК, ученици су са наставницама Наталијом
Бајић и Сањом Живић на немачком и српском језику присутне посетиоце поставке
упознали са добом Јеврема Обреновића, као и немачког утицаја на културу онога
времена.
Из наставног предмета ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ученици су
са наставником Владимиром Недељковићем уз пауер поинт презентацију представили
архитектонско наслеђе града Шапца, као и историјат настанка и архитектуру
Јевремовог конака.
Наставници РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ су са својим ученицима представили старе занате
у Шапцу у 19. веку. Представљен је занат опанчара, приказани стари, али и
недовршени опанци. Једна од ученица је свирала на фрули током излагања.
Представљени су јорганџије, плетиље и везиље. Ученице наше школе су обучене у
народне ношње везле и плеле ручне радове. Изложен је велики број готових ручних
радова: чарапа, џемпера, ћилима, гоблена. Представљен је занат црепара, приказани
готови црепови, али и мешалица, као и начин прављења свеже масе за израду црепа.
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Група ученика упознала је присутне са пчеларством у нашем крају у 19. веку. Изложен
је комплетан прибор пчелара, уз саће и мед, али и стару кошницу.

Стари занати, ученици млађих разреда
Поставке на спрату школе:
У учионици музичке културе представљена је прича о Анки Обреновић, музици и
клавиру
Из наставног предмета СРПСКИ ЈЕЗИК ученици су са наставницом Светланом Тошић
представили уз припремљен пано живот и дело Јевремове ћерке Анке Обреновић.
Ученице су биле обучене у хаљине кројене у стилу моде 19. века.
Из наставног предмета МУЗИЧКА КУЛТУРА ученици су са наставницом Марицом
Пријовић представили уз припремљен пано дело Јосифа Шлезингера. Присутни
посетиоци су могли да се упознају са начином рада клавира, с обзиром да су ученици
показивали делове истог и објашњавали како настаје музика на клавиру.
Из наставног предмета ИСТОРИЈА ученици су у учионици историје уз помоћ
наставника Дарка Костића и Иване Павловић представили заинтересованим
посетиоцима четири паноа. Родослов породице Обреновић Јеврем Обреновић – живот
и дело, Јевремов конак и Јевремови потомци. Група ученика је помагала
заинтересованим посетиоцима да провере стечено знање на интерактивној табли кроз
више различитих интерактивних игрицаПриче о Јеврему и његовим наследницима.

56

Панои у Ноћи музеја Јевремове школе
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Извештај о посети IX Фестивала науке
Од 3. до 6. децембра 2015.године одржан је IX Фестивал науке у Београду. Кроз
мноштво атрактивних и интерактивних програма, посетиоцима су показане чари и моћ
науке. ОШ„Јеврем Обреновић“ је и ове године омогућила својим ученицима да посете
Фестивала науке. Манифестацију је посетило
шездесет пет ученика виших разреда матичне школе
и издвојеног одељења у Ориду. Ученицима је
демонстрирано да је наука сама по себи
интересантна, инспиративна и забавна. Путем
интересантних
огледа,презентација,интерактивних
квизова и дискусија ученици су имали прилику да
завире у свет физике,хемије, медицине,биологије,
геологије, форензике и многих других наука.
Подстакнуто
је
интересовање
ученика
за
науку,утисци ученика су више него позитивни и

ученици имају жељу да поново
посете Фестивал науке. То је
довољан разлог да управа школе
„Јеврем Обреновић“ и наставници у
досадашњем маниру наставе да
практијују овакве активности са
циљем да проширују знања и
интересовања својих ученика.
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Извештај о посети „Научног камиона“
Град Шабац у сарадњи са Центром за промоцију науке из Београда промовисао је
„Научни камион“, који представља праву научну лабораторију на точковима. Том
приликом, „Научни камион“ је угостио ученике ОШ“Јеврем Обреновић“ и они су
уживали у могућности да изблиза упознају многе научне гране као то су математика,
физика, биологија,генетика, астрономија... На 200 квадрата била је постављена
изложба скулптура инспирисаних науком, демонстрирани су експерименти и
организована је радионица „Ко то тамо таласа“ која је на занимљив начин подстакла
ученике да заволе физику и да виде шта је све физика. У оквиру радионице ученици су
могли да чују занимљиво предавање о светлости,направе спектроскоп, изводе огледе и
чак одреде дебљину длаке помоћу ласера. Изузетно интересантна ученицима била је
поставка огледа који су пажљиво одабрани са циљем да ученике заинтересују за науку.
Зато се може закључити да је посета „Научног камиона“ била успешна јер су ученици
били импресионирани и флуоресценцијом,применом UV лампи код откривања
фалсификованих новчаница, инфрацрвеним огледалом и шпијунком, мерењем зрачења
мобилног телефона, принципом рада
радара летова, као и осталим

поставкама. У прилог томе говори и
чињеница да су ученициизузетно
заинтересовани да поново учествују у
нечему сличном везано за науку.
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ШКОЛСКА 2015/2016.ГОД.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САРАДЊУ СА
ПОЗОРИШТЕМ
Садржај реализованих Носилац
активности у току године
активности

Средом у позориштеученици другог,трећег и
четвртог разреда су
гледали представу „Зелена
планета“Театра Додир из
Београда.

Катарина
Гајић

Време
реализације

X

2

Катарина
Гајић

XII

2

V

10

Радмила
Гајић

Дан школе-представа
„Јевремовим стопама“Радмила
реализована представа
Гајић
ученика наше школе.
Ј.Станојчић
Представу су припремили и
реализовали наставници и
ученици школе

Н.Туменко

Све тајне позоришта

Напомена:
Реализовано
нешто друго

2

Катарина
Гајић

Један глумац, једна
школа

Напомена:
Није
реализовано

Радмила
Гајић

Ученици
првог,другог,трећег и
четвртог разреда су
гледали представу
„Шалалајкина Цицибан
чаролија“ ПАН ТЕАТРА из
Београда
Новогодишњу
представу „У потрази за
Деда Мразом“ су гледали
ученици млађих разреда

Сати

10

Д.Дедовић
К.Гајић
Н.Туменко
Катарина

10

Стручна
обука и
асистенција
глумцаментора.

Гост Школе
је био глумац
Шабачког
позоришта
Љубиша
Баровић
Предвиђено
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Гајић

је одржавање
јавног часа
ученицима ,
а
реализовано
Вече страних
језка.

Шалалајкина чаробна враголија – једна од позоришних представа за наше
ученике
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ИЗВЕШТАЈ о раду луткарског позоришта
Школска 2015/2016. година
Садржај
активности

реализованих
Носилац
у току године
активности

Упознавање са
уметношћу
и
планирање рада

луткарском
заједничко

(Ученици
упознати
луткарском
уметношћу
текстове и слике)

Координатор,

Време
реализације

Сати

септембар

1

октобар

1

Напомена:

Напомена:

Није
реализовано

Реализовано нешто
друго

/

/

ученици

са
кроз

(За ову школску годину
планирано да се изведу три
луткарске представе и неколико
народних игара)
Избор
улога

представа

и

подела

Координатор,

/

/

/

/

ученици

(Изабране представе ,,Три
прасета, ,Мама и син,”, ,,Прва
љубав “)
Израда лутака и сценографије
(За
наведене
представе
направљене лутке на штапу и
гињол
лутке,позорнице

Координатор,
родитељи,

октобар,
новембар,

ученици

децембар

у току
године
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направљене
од
старих
ормана,завесице на позорници
украшене хекланим детаљима цветови, лептири)
Избор ученика за фолклорну
групу

Координатор,

октобар

1

новембар

1

/

/

ученици

(Фолклорну групу су чинили
ученици
другог
и
четвртог
разреда)
Избор
музике
кореографије

и

израда

Координатор,

/

/

/

/

ученици

(ученици другог г и четвртог
разреда су извели народне игре уз
певање и музичке игре:”Кишобран
за двоје” и ,,Пахуљицe”)
Пробе и увежбавање
(Пробе извођене једном до два
пута недељно)

Координатор,
ученици

током првог у току
и
другог године
полугодишта

Ученици

децембар,

Извођење представа
(Представе изведене у оквиру
јавних часова поводом приредби за
Нову годину и Осми март)

март, мај

у току Приреба
Поводом ускршњих
године
поводом
празника реализвана
ускршњих
продајна изложба.
празника није
реализвана.
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Евалуација,праћење

Координатор

јун

1

/

/

(Евалуација
постигнутих
резултата извршена и поднет
извештај
о
реализованим
активностима у току школске
године)
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Ми смо оригинални
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ИЗВЕШТАЈ РАДА ТИМА ЗА САРАДЊУ СА МУЗЕЈОМ И ИСТОРИЈСКИМ АРХИВОМ
школска: 2015/2016.
КООРДИНАТОР: Јелена Јеврић
Редни
број

Садржај реализованих активности
У пројекту „У част наших прадедова“ који је
реализован у четвртак 5. и петак 6. новембра
ученици школе су обележили са три активности
државни празник Дан примирја у Првом светском
рату.
Пројекат обухватао следеће активности:

1

Носилац
активности

Наставнице историје
Јелена Јеврић и Гордана
Милошевић,

Време
реализације

4. и
4. новембра јавни час ученика испред споменика
Наставница музичке 11.2015.
Одликовања града Шапца
културе
Марица
5. новембар – Огледни час у ОШ „Јанко Пријовић и хор школе и
ученици 7. и 8. разреда
Весеслиновић“ у Шапцу
5. новембар – Јавни час ученика са називом „У
част наших прадедова“ у Међуопштинском
историјском архиву у Шапцу

5.

Сати

Два
дана

Напомена
Ученици
врло
задововољни
учешћем у пројекту,
пројекат подржало
наставно
особље
школе,
као
и
директорка
наше
школе али и ОШ
„Јанко Веселиновић“
у Шапцу
О
пројекту
грађани обавештени
путем медија – ТВ
Шабац и локалних
новина
Глас
Подриња
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2

3

У Шабачком музеју отворена почетком новембра
нова стална поставка Шабачки времеплов.
Наставнице историје
Наставнице историје Јелена Јеврић и Гордана Јелена Јеврић и Гордана
9. и 10.
Милошевић организовале посету ученика старијих Милошевић, ученици 5., 12. 2015.
разреда поставке, а која је реализована у среду и 6., 7. и 8. разеда
четвртак 9. и 10. децембра 2015. године

Јавни час ученика 7. и 8. разреда о Јеврему
Обреновићу и његовим потомцима, Јевремовом
Наставница историје
18. март
конаку и Шапцу у доба Јеврема Обреновића – Јелена Јеврић и ученици
2016. године
Обележавање 200 година од доласка Јеврема 7. и 8. разреда
Обреновића у Шабац (1816-2016)

4 сата

Ученицима
се
допала
нова
интерактивна
поставка Шабачког
музеја, оценили је
као
модерну и
занимљиву

3 сата

У интеракцији
са грађанима Шапца
ученици са великим
задовољством
представили
историју Шапца у
доба
Јеврема
Обреновића као и
његов живот
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Тринаеста Ноћ музеја
У ОШ „Јеврем Обреновић“21. маја 2016. године
у трајању од 17 до 22 часа представљено више
поставки посвећено Јеврему Обреновићу
Назив поставки – Јеврем Обреновић и његово
наслеђе

4

Поставке изложене у приземном ходнику школе:
– биологија Ботаничка башта Јевремовац, веронаука
– Црква „Светих апостола Петра и Павла“, техничко
и информатичко образовање – Јевремов конак и
архитекнонско наслеђе града Шапца, страни језици –
Јеврем и штампа у 19. веку; разредна настава – стари
занати;

Наставници: Милена
Мирчић, Саво Лазић,
Владимир Недељковић,
учитељи
разтедне
наставе, Сања Живић,
Наталија
Даничић, 21. мај 2016.
Светлана
Тошић,
Поставке на спрату школе:
Марица Пријовић, Дарко
Прича о Анки Обреновић, музици и клавиру
Костић, Ивана Павловић
Српски језик и музичка култура : у учионици и Јелена Јеврић и
музичке културе презентације ученика о Анки ученици школе
Обреновић, Јосифу Шлезингеру и клавиру

Велика
заинтересованост
ученика, наставника
5 сати
и
учитеља
у
реализацији
овог
пројекта

Прича о Јеврему и његовим наследницима
Историја: у учионици историје презентације
ученика о Јеврему Обреновићу, Милану и
Александру Обреновићу као његовим наследницима
и интерактивне радионице уз употребу интерактивне
табле.
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Пројектна настава – Обележавање државног празника Дана примирја у Првом светском рату

Контакт
са
грађанима,
испред
Огледни час у ОШ „Јанко Весеслиновић“ у
Јавни час у Архиву „У част наших
споменика Одликовања града Шапца
Шапцу
прадедова“
Обележавање двеста година од доласка Јеврема Обреновића у Шабац, јавни час у Јевремовој улици

Контакт са грађанима, Јевремова
улица, испред места где је некада био
Конак

Када млађи уче старије...

Сарадња
са
Телевизије Шабац

новинарима

екипе
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САРАДЊУ СА ЦРВЕНИМ КРСТОМ
КООРДИНАТОР Јасмина Богојевић
Садржај реализованих
Бр. активности у току године
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Носилац
активности

Време
реализације

Реализована активност: представници МУП-а заједно Представници
са сарадницима ЦК реализовали су за ученике првог МУП-а и ЦК
разреда
акцију
''Безбедност
деце
у
саобраћају''.Едукацијом је обухваћен 107 ученика
првог разреда.
Школа је на предлог разредних старешина обезбедила Чланови тима
комплете бесплатних уџбеника за ученике од 1. до 8.
разреда – 15 ученика. Сви прваци добили су од школе
комплет лектире. Поред тога на нивоу одељења
најугроженији ученици добијали су гардеробу и
прибор за личну хигијену.

септембар,
2015.

За ученике осмог разреда реализована трибина на тему
''Трговина људима''
Ученици Школе учествовали су у,
сада већ
традиционалној, хуманитарној акцији ''ЈЕДАН
ПАКЕТИЋ - ПУНО ЉУБАВИ''. Представници
ученичког парламента од прикупљених слаткиша
направили 80 пакетића и поделили материјално
угроженим ученицима наше школе (за новогодишље и
божићне празнике). Организована је и хуманитарна
новогодишња журка за ученике 7. и 8. разреда,
прикупљена средства уложена су у опремање школе.
Ученици наше школе су као и предходних година
учествовали на конкурсу ''Крв живот значи'' у
организацији Црвеног крста (литерарни и ликовни
радови).
Ове године наша ученица Мила Бајић, (5.разред)
освојила је друго место у ликовном стваралаштву.
И ове године екипа наше школе учествовала је на
градском такмичењу прве помоћи, у организацији ЦК.
Освојили смо 2. место у врло јакој конкуренцији ( 10
школа).
У сарадњи са Црвеним Крстом компанија Кока-Кола
је и ове године донирала школи бројне реквизите, 516
реквизита за наставу физичког васпитања ( лопте за
одбојку, пумпе за лопте, рукометне мреже за голове,
столове и рекете за стони тенис, мреже за одбојку...)
Петоро ученика наше школе који су корисници
народне кухиње боравили су овог лета у Митровом
пољу (у организацији ЦК)
Захваљујући сарадњи са ЦК 50 ученика опремљено је

Волонтери ЦК
Снежана Петровић
Чланови тима
Представници
Ученичког
парламента

децембар,
2015.
децембар,
2015.

Наставници
Ученици

април, 2016.

октобар, 2015.

Ученици
мај, 2016.
Медицинске школе,
Волонтери ЦК
Црвени Крст Шабац мај-јун, 2016.
Компанија
КокаКола
Стручни сарадници

јун-август,
2016.

Волонтери ЦК

током године
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10.

11.

одећом и обућом у протеклој школској години, а 40
породица родитеља и ученика наше школе користило
је оброке народне кухиње.
Већина активности и сарадње са ЦК у школској Снежана Петровић
2015/16. медијски је пропраћена и забележена Јасмина Богојевић
(телевизија „АС“, телевизија Шабац, Глас Подриња,
Подрињске новине).
У оквиру наших активности реализовали смо један Координатор тима
излет за чланове тима у Орашцу на Сави уз лепо
дружење и закуску.

Током године

јун, 2016.

чланови тима на излету

Унутрашња организација живота и рада школе
У школској 2015/2016. години унутрашња организација живота и рада школе одвијала се кроз
рад стручних органа и органа управљања.
Од стручних органа у школи је радило Наставничко веће, Одељењска већа разредне и
предметне наставе, Стручна већа и Одељењске старешине, Педагошки колегијум, Стручни
тимови, Стручни актив за развој школског програма и Стручни актив за развојно планирање..
Од органа управљања радио је Школски одбор, а од саветодавних тела Савет родитеља.
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У дворишту наше школе

Стручни органи школе
Наставничко веће
радило је у протеклој школској години на реализацији циљева и задатака школе утврђених
Годишњим планом рада за школску 2015/2016. годину.
У оквиру бројних активности поменимо да је Наставничко веће на једанаест одржаних
седница разматрало: Извештај o раду школе, Годишњи план рада школе, план рада
Педагошког колегијума, Развојни план, планове наставних и ваннаставних активности,
индивидуално-образовне планове као и распоред часова за школску 2015/2016.
Наставничко веће се у школској 2015/2016. години бавило анализом успеха и дисциплине
ученика, пратило развој и напредовање ученика који раде по индивидуализованом плану
(инклузивно образовање), доносило одлуке о похвалама и наградама, изрицало васпитнодисциплинске мере појединим ученицима, анализом завршног испита (мала матура),
Ученичким парламентом, као и анализом превентивних активности заштите деце од насиља и
злостављања као и усвајањем закључака Педагошког колегијума.
Посебну пажњу Наставничко веће, као стручни орган школе, посветило је анализи реализације
програма унапређивања образовно-васпитног рада интерактивним методама у настави,
угледним часовима, културној и јавној делатности школе, превентивном раду,а бавило се
анализом реализованих активности у оквиру РП-а,као и активностима око самовредновања
квалитета рада школе (свих седам кључних области).
Чланови Наставничког већа информисани су о активностима које се реализују из области
професионалне оријентације.
Такође, бавило се анализом рада Тимова као и активностима у оквиру културне и јавне
делатности школе.
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Наставничко веће бавило се и резултатима истраживања у оквиру вредновања и
самовредновања, кључне области – постигнућа ученика, резултатима такмичења наших
ученика као и бројним другим питањима и закључцима са Педагошког колегијума,
Правилницима о оцењивању ученика, раду наставника,педагошко-инструктивном раду.
На основу уредно вођених записника са седница Наставничког већа можемо закључити да је
већина наставника редовно присуствовала седницама. Наставници су учествовали у раду
дискутујући о питањима од значаја за рад школе, посебно везано за самовредновање
квалитета рада и инклузивно образовање (детаљан извештај се налази у записницима седница
Наставничког већа).
На крају школске године урађена је евалуација рада Наставничког већа.Рад Наставничког већа
вреднован је оценом 4, око 66% наставника. Предложене су теме за рад Наставничког већа у
2016/2017. год. (евалуација ИОП планова, индивидуализована настава).

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
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Одељењска већа
предметне и разредне наставе су у оквиру Годишњег плана рада школе реализовали садржаје
планиране за школску 2015/2016. годину. Одржано је 11 седница Одељењских већа и то у
предметној настави 6 седница, а у разредној 5.
Питања којима су се бавила већа односила су се на реализацију наставних програма, праћење
успеха и дисциплине ученика, упоредном анализом успеха и дисциплине ученика у протеклом
периоду,уједначености критеријума оцењивања, праћењу напредовања ученика, адаптацијом
ученика првог и петог разреда, описним оцењивањем, стандардима, похвалама и наградама
ученика, реализацијом изборних предмета, анализом васпитног и превентивног рада са
ученицима, резултатима полагања завршног испита, анализом рада појединих тимова.Већа су
се бавила ибројним организационим питањима значајним за живот и рад школе, као и
предлозима за унапређивање рада у наредном периоду.
У протеклој школскојгодини радила су повремено Одељењска већа по разредима. Искуство је
показало да овакав начин рада пружа могућност да се детаљније и свеобухватније анализира
успех ученика, и да се сваком ученику посвети више времена и пажње. Све планиране седнице
Одељењских већа су реализоване у протеклој школској години.

Стручна већа
У школској 2015/2016. години у школи је радило девет стручних већа: стручно веће учитеља,
наставника историје и географије, биологије и хемије, стручно веће наставника математике и
физике, техничког и информатичког образовања, наставника српског језика, наставника за
стране језике, веће ликовне и музичке културе и стручно веће наставника физичког васпитања.
На основу извештаја о раду стручних већа можемо закључити да је код већине акценат у раду
био на иновирању наставног процеса – применом интерактивних метода, уједначавању
критеријума оцењивања, примени тестова знања,стручном усавршавању, размени искустава,
организацији такмичења и анализи резултата,образовним стандардима, оцењивању ученика,
избором уџбеника, програмским садржајима, мотивацијом ученикакао и педагошком
документацијом и низом других питања.
Детаљан извештај о раду стручних већа је саставни део Извештаја о раду школе.

Рад Одељењских старешина
У складу са Законом о основама система образовања и васпитања и захтевима Годишњег
плана рада школе, одељењске старешине су на време планирале и евидентирале рад у
дневницима образовно-васпитног рада.
Свакодневно реализовање редовне наставе и ваннаставних активности, непосредна сарадња са
предметним наставницима, родитељима, стручним сарадницима школе, а по потреби и са
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наставницима разредне наставе, као и рад у тимовима, су у школској 2015/2016. години биле
приоритетне активности одељењских старешина.
Поред тога, одељењске старешине су били носиоци послова везаних за реализовање
културних и јавних манифестација, екскурзија и других послова у школи.Прегледом
документације (разредне и матичне књиге за школску 2015/2016. годину)чланови комисије за
преглед нису уочили значајније пропусте, па можемо закључити да се документација у овој
школској години уредно водила.
Одељењске старешине су, као и остали наставници истручни сарадници, посветиливреме и
стручном усавршавању, и то у оквиру рада стручних већа, семинара и личног усавршавања.
Детаљнији извештај о стручном усавршавању наставника налази се у Извештају тима за
стручно усавршавање.

Извештај о раду Стручних већа

Извештај о раду стручног већа за српски језик
Утоку школске 2015/2016. године одржано је шест састанака стручног већа по утврђеном
плану у августу, октобру, новембру, фебруару, априлу и јуну.
На састанку у августу разматране су следеће теме:
Израда наставних планова
Констатовано је да су сви наставници саставили предвиђене годишње планове рада. Планови
су, углавном, међусобно усаглашени.
Листа образовних стандарда постигнућа за српски језик
Договорено је да се направи листа образовних стандарда постигнућа за сваки разред. Такође је
договорено да се листа образовних стандарда уврсти у месечне планове и дневне припреме.
На састанку у октобру разматране су следеће теме:
Усаглашавање критеријума оцењивања
Испланирани су и распореди писмених и контролних задатака, који су претходно усаглашени
са представницима Стручних већа страних језика и математике.
Договор око рада драмске, новинарске секције.
Одлучено је да школски часопис „Трагови” буде готов у мају. Подељена су задужења и на
неки начин одређена концепцијачасописа.
Одлучено је да се успешни литерарни радови ученика чешће шаљу у локалне новине и на тај
начин још боље промовише школа.
Договор око предстојећег Сајма књига у Београду
Припреме за пано презентацију
Наставници су се договорили да ове године на паноу представе ученичке радове на тему: Кад
зажмурим и кад заспим.
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- Анализа учешћа у обележавању Дечје недеље: Наставници су задовољни својим учешћем у
обележавању Дечје недеље.
- Какви су нам петаци?Наставнице су се сложиле да су задовољне напредовањем ученика
петог разреда и њиховом адаптацијом.
На састанку у новембру разматране су следеће теме:
Анализа успеха ученика у току I класификационог периода
Договор око прославе Дана Светог Саве
Наставнице српског језика и вероучитељ Саво Лазић договорили су се да ове године за Дан
Светог Саве приреде представу која ће истаћи најзначајније моменте у животу Светог Саве.
Договор око прославе Дана школе
С обзиром на то да се ове године навршава 200 година како је господар Јеврем Обреновић
дошао у Шабац, одлучено је да се ове године за Дан школе уради представа која ће обележити
овај јубилеј. Подељена су задужења.
На састанку у фебруару разматране су следеће теме:
Анализа успеха ученика у првом полугодишту
Наставници српског језика су задовољни постигнутим успехом ученика на крају 1.
полугодишта, мада сматрају да би резултати могли бити и бољи.
Договор око предстојећег такмичења из језика и књижевности
Дефинисани су критеријуми за избор ученика за општинско такмичење. Пролазност на
општинско такмичење имаће ученици који остваре минимум 12 поена, тј., 60% од укупног
броја бодова.
Договор око избора уџбеника за наредну школску годину
У наредној школској години користиће се уџбеници Издавачке куће „Клетˮ од 5. до 8.
разреда.
На састанку у априлу разматране су следеће теме:
Анализа резултата општинског такмичења, рада додатне наставе, допунске наставе и секција.
На школском такмичењу учествовало је 67ученика. На општинско такмичење пласирало се 26
ученика, на окружно 9, на републичко 2 ученице.На републичко такмичење прошле су
ученице осмог разреда Александра Срдановић и Николина Арсеновић.
На такмичењу из српског језика – књижевна олимпијада, на школском такмичењу учествовало
је 12 ученика, а њих 10 се пласирало на општинско такмичење.Сви учесници општинског
такмичења су се пласирали и на окружно, а на републичко је прошло шест ученика. То су:
Кристина Ковачевић, Александра Митровић, Јања Јанковић, Ангелина Полић и Стефан
Гвозденовић (VII разред) и ученице Александра Срдановић и Николина Арсеновић (VIII
разред).
- Припрема за Ноћ музеја
С обзиром на то да ове године и наша школа учествује у манифестацији Ноћ музеја,
договорено је да наставница Светлана Тошић и ученице 7. разреда: Кристина Ковачевић,
Ксенија Ђурић, Ана Спремић, Ивана Киш и Милица Живковић припреме паное о животу
Томаније и Анке Обреновић, с посебним освртом на књижевни рад принцезе Анке.
Припреме за Књижевно вече
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Договорено је да се књижевно дружење ученика организује у просторијама школе пред крај
школске године. Подељена су задужења.
На састанку у јуну разматране су следеће теме:
Анализа Дана школе
Наставници су веома задовољни изведеном представом „Јевремовим стопамаˮ. Представа је
изведена у Шабачком позоришту 19.5.2016. године. Најзаслужнија особа за њено успешно
извођење била је наставница српског језика Зорица Лазић, која је написала сценарио и
режирала читаву представу.
- Анализа учешћа у Ноћи музеја
С обзиром на то да нам је ово прво учешће у овој манифестацији, наставнице су веома
задовољне својим учешћем и имају изузетно позитивне утиске о целокупној организацији.
- Анализа књижевног дружења
За сам крај школске године наставнице српског језика Славица Топић и Наташа Туменко са
својим ученицима петог разреда приредиле су књижевно-драмско вече. У просторијама школе
је изведена представа Поход на Мјесец, драматизација чувене Ћопићеве приповетке, која се
обрађује у петом разреду.
- Анализа резултата на такмичењима
Наставнице српског језика су изузетно поносне на резултате са такмичења ове школске
године. Као и претходних година наш актив је највише награда донео школи и тако је
промовисао на најбољи начин. На општинском такмичењу из српског језика и језичке културе
наши ученици су освојили 9 диплома, а на окружном 6 диплома. На општинском нивоу
такмичења из књижевности тзв. Књижевној олимпијади ученици су освојили 10 диплома, на
окружном такмичењу, такође, 10 диплома, а на републичком једну. Ученица Александра
Срдановић је освојила 3. место на Републичком такмичењу у Сремским Карловцима.
- Реализација годишњих планова рада
Годишњи план и програм из српског језика је у целости испуњен.
Успех ученика на крају другог полугодишта
Успех ученика на малој матури
Што се тиче успеха ученика, могло би се рећи да нема већих одступања у односу на претходну
школску годину, али би он могао бити знатно бољи. Наставнице су подстакнуте да
размишљају о могућностима како да унапреде свој рад, још више мотивишу ученике и
допринесу побољшању њиховог успеха.
Наставнице српског језика су делимично задовољне резултатима ученика на завршном
испиту. Нема већих одступања у односу на оцене ученика, али веома су забринуте због
резултата ученика у ИО Орид. Одељења у матичној школи су много боље урадила завршни
испит (премашила републички просек) од одељења у Ориду. Због тога предлажу следеће мере
за наредну школску годину:
- интензивнија посета допунске и припремне наставе;
- одговорно, озбиљно схватање и приступање сопственим обавезама;
- обавештавање и сарадња са родитељима.
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Анализа рада стручног већа
Разматране су могућности за побољшање рада већа. Одлучено је да руководилац стручног
већа за следећу годину остане исти.
Светлана Тошић, проф.
руководилац стручног већа за српски језик

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ
У току школске 2015/2016. године одржано је четири састанка стручног већа по утврђеном
плану у августу, септембру, јануару и мају.
На састанку у августу разматране су следеће теме:
Избор председника Стручног већа за школску 2015/16.
Чланови Стручног већа за стране језике су гласали и једногласном одлуком изгласали
Мирјану Ракић за председника Стручног већа за наредну школску годину.
Коначна расподела часова енглеског, италијанског и немачког језика
Дискутујемо о расподели часова, размењујемо искуства око истих, разматрамо могућност
сарадње у истим.
Планирање рада у предстојећој школској години
Разговарамо о предстојећим обавезама, планирамо задужења у оквиру Стручног већа.
На састанку усептембру разматрани су планови, усаглашени критеријуми оцењивања ученика
и сугерисано да се методе активне наставе што више уводе у наставу страног језика. Сви
чланови стручног већа подржали су ову иницијативу и изјавили да ће се трудити да што више
примењују исту у пракси. Посебан акценат стављен је на предавање страног језика у првом
циклусу и на значај поштовања и примењивања дидактичких принципа у настави.
Такође смо дискутовали о подели задужења за предстојећу манифестацију Европски дан
језика, која се обележава 26.септембра. Обавештени смо да је овогодишња манифестација
хуманитарног карактера и да све школе износе припремљени материјал на штандовима у
пешачкој зони. Прикупљени новац је предвиђен за удружење ДЕБРА које обезбеђује новчану
помоћ свим особама које су оболеле од ретке болести коже, међу којима је посебан акценат на
деци.
Дискутујемо о броју сати стручног усавршавања, могућностима за одлазак на семинаре,
дајемо предлоге за исте, размењујемо искуства.
Такође, анализирамо резултате иницијалног теста, дискутујемо о најчешћим грешкама, као и о
деловима теста које су ученици најбоље урадили. У складу са добијеним резултатима
направљена је и селекција ученика који ће похађати часове допунске наставе.
На састанку у јануару, колеге су размотриле постигнуте резултате у претходном периоду.
Дискутујемо о техникама које користимо за предавање вокабулара. Указано је на значај
употребе сликовних картица у првом циклусу као и на израду тзв. паук-дијаграма у другом
циклусу ради што бољег усвајања вокабулара и груписања речи у одређене системе. Такође су
разматране технике предавања граматике при чему је акценат стављен на потребу прављења
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дијаграма и табела која ће ученицима олакшати учење граматике. Анализирана је и
мотивација ученика при чему је констатовано да је степен мотивације приметан код релативно
малог броја ученика седмог разреда, док је мотивација нешто већа код ученика петог и шестог
разреда. Дефинисани су критеријуми за избор ученика за општинско такмичење. Пролазност
на општинско такмичење имаће ученици који остваре минимум две трећине поена на тесту.
Констатовано је да ученици нередовно похађају допунску наставу у свим разредима. Сарадња
са одељењским старешинама је задовољавајућа, размотрено је да се у вези са овим проблемом
додатно консултују педагог и психолог, и да се родитељи ових ученика обавесте о овоме.
Разматрамо актуелну понуду уџбеника, размењујемо искуства.
Причамо о резултатима које су ученици остварили на школском такмичењу, упоређујемо
критеријуме и пласман ученика.
На овом састанку су такође договорена задужења око обележавања Дана школе и закључено
да ће наша школа наступати у представи која ће се састојати из три мање представе при чему
ће свака бити изведена на различитом језику.
На састанку у јуну анализиран је рад стручног већа. Констатовано је да се састанци воде
ефикасно и да је значај одржавања истих велики. Што се тиче успеха ученика од V до VIII
разреда, могло би се рећи да нема већих одступања у односу на претходну школску годину,
али би он могао бити знатно бољи. Наставници су подстакнути да размишљају о
могућностима како да унапреде свој рад, још више мотивишу ученике и допринесу
побољшању њиховог успеха.На овом састанку такође дискутујемо о управо одржаној вечери
страних језика.Ове године наша школа је по други пут наступила у Шабачком позоришту где
је обележила Вече страних језика у оквиру „Јевремових дана“.Приредба је била изузетно
посећена и медијски испраћена на локалним телевизијским станицама.Вече страних језика се
по осми пут одржало у оквиру Дана школе.
НАПОМЕНА:
У марту је одржан ванредни састанак Стручног већа на коме су детаљно размотрене актуелне
понуде уџбеника. Колеге су написмено доставиле спискове са по три изабрана издавача и
доставили их заменику директора. Том приликом дошло је само до једне измене. Наиме, ради
се о уџбеницима из
енглеског језика за
први и други разред, и
од
ове
школске
године
ће
се
користити
HappyHouse 1 и 2,
уместо дотадашњих
SuperMe 1 и SuperMe
2.

Вече страних језика
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Извештај о реализацији летњег кампа из италијанског језика
У складу са планом који је у јуну направило Стручно веће професора италијанског језика
(Божица Димитријевић и Ивана Глигорић) у оквиру Стручног већа професора страних језика у
ОШ „Јеврем Обреновић“, дана 25. и 26. августа одржан је летњи камп италијанског језика за
ученике ове школе.
Први дан био је посвећен млађим ученицима. Радионици која је трајала два сата (од 17 до 19
часова) присуствовали су ученици другог, трећег, четвртог и петог разреда.

Детаљи са кампа италијанског језика у нашој школи
Циљеви радионице: промоција италијанског језика и културе; представљање на италијанском
језику; препознавање речи сличних у српском и италијанском језику; препознавање речи које
се више пута понављају у говору, уз помоћ слике и звука и бројања од 1 до 10 у потпуности су
остварени. Активности уз помоћ којих су циљеви реализовани биле су разноврсне и
прилагођене узрасту ученика: гледање анимираног видео снимка, објашњавање речи
пантомимом, спајање речи са одговарајућим сличицама, играње игре уз помоћ картица са
бројевима (у групама), играње игре „устани – чучни“, као и игре концентрације, прављење
паноа-именика са импровизованим визит-картицама ученика и њиховим бројевима написаним
на италијанском језику.
Реакције ученика на предложене активности биле су изузетно добре, радо су учествовали у
свему, показали велико интересовање, али и допадање за све што су радили.

80

Следећег дана, у истом термину, одржана је радионица за ученике старијих разреда.
С обзиром на то да ови 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.). У основи свих
активности била је песма Lavasca италијанског певача Алекса Бритија. Песма је праћена
анимираним спотом који на симпатичан начин приказује радње описане у песми. Учесници
кампа имали су задатке да након првог слушања издвоје што више њима познатих речи, потом
да допуне текст песме речима које недостају, да одговоре на питања наставника у вези са
песмом, да дискутују, износе став и критичко мишљење, да из низа понуђених активности
издвоје само оне које се помињу у песми, да пронађу речи које означавају особе, места, храну
и пиће и радње и сместе их у одговарајућу колону итд. У завршном делу радионице ученици
су добили листиће у облику кофера у које је требало да „спакују“ који су људи, храна, пиће,
места и активности њима потребни за савршено проведени дан или одмор. Одговори ученика
били су разноврсни и креативни.
Може се закључити да је летњи камп успешно реализован и да ученици који су га посетили
почињу наредну школску годину са новим знањима и пријатељствима.

Извешај о раду Стручног већа наставника математике и физике
Записник са I састанка Стручног већа наставника математике и физике одржаног 24.08.2015.
године у 12:00
Дневни ред:
Усвајање годишњих планова рада
Корелација наставе физике и математике
Текућа питања
Ток састанка:
Током распуста направљен је годишњи план рада и сада је констатовано да сви наставници
имају годишње планове рада који су једногласно усвојени
Корелација између ова два предмета постоји и она је чешћа на часовима физике.
Састанку присуствовали следећи наставници: Славица Лукић, Драгољуб Арсеновић, Слађана
Недељковић, Биљана Анђелковић и Биљана Гајић.
Записник са II састанка Стручног већа наставника математике и физике одржаног 22.10.2015.
године у 16:35
Дневни ред:
1.Aнализа рада у претходном периоду
2.Адаптација ученика петог разреда на предметну наставу
3.Анализа постигнутих резултата на иницијалном тесту
Ток састанка:
1.Анализом рада у претходном периоду закључили смо да ученици показују задовољавајуће
резултате.
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2.Такође смо закључили да су се ученици петог разреда добро уклопили на предметну наставу.
3.Сви наставници су обавили иницијално тестирање на почетку школске године. Резултати су
у већини случајева очекивани.
Састанку присуствовали следећи наставници: Славица Лукић, Драгољуб Арсеновић, Слађана
Недељковић, Биљана Анђелковић, Милош Злокас, Ненад Миловановић и Биљана Гајић.
Записник са III састанка Стручног већа наставника математике и физике одржаног 04.02.2016.
године у 11:00
Дневни ред:
1.Анализа школског такмичења
2.Усаглашавање критеријума оцењивања
3.Осврт на завршни испит
Ток састанка:
1.Школско такмичење је одржано 23.01.2016. године са задацима Друштва математичара
Србије на коме је учешће узео 141 ученик од трећег до осмог разреда. На општинско
такмичење се пласирао 61 ученик.
2.Што се тиче усаглашавања критеријума оцењивања констатовали смо да су нам тестови
сличне тежине, па су и резултати слични.
3.О резултатима завршног испита у протеклих пет година присутне је упознао Драгољуб
Арсеновић. Због мало слабијег знања ученика из издвојеног одељења из Орида ученици наше
школе неки пут не остваре очекивани резултат посебно на основном и средњем нивоу. Због
неслагања оцена на крају школске године са резултатима на завршном испиту код ученика на
Ориду, повести мало више рачуна код закључивања оцена на крају школске године.
Састанку присуствовали следећи наставници: Славица Лукић, Драгољуб Арсеновић, Милош
Злокас, Ненад Миловановић и Биљана Гајић.
Записник са IV састанка Стручног већа наставника математике и физике одржаног 17.03.2016.
године у 13:15
`Дневни ред:
Избор уџбеника
Ток састанка:
На предлог наставнице Славице Лукић за уџбенике из математике од 5. до 8. разреда изабран
је комплет издавачке куће „Клет“. Разлог избора је добар квалитет уџбеника и ученици су
претходних година користили уџбенике истог издавача.
На предлог наставнице Биљане Гајић за уџбенике из физике од 6. до 8. разреда изабран је
комплет издавачке куће „Клет“. Разлог избора је добар квалитет уџбеника и ученици су
претходних година користили уџбенике истог издавача.
Са овим предлозима сложили су се сви остали присутни чланови Стручног већа.
Састанку присуствовали следећи наставници:
Славица Лукић, Слађана Недељковић, Драгољуб Арсеновић, Милош Злокас и Биљана Гајић .
Записник са V састанка Стручног већа наставника математике и физике одржаног 27.05.2016.
године у 13:15
`Дневни ред:
1.
Организовање припремне наставе за ученике осмог разреда
2.
Анализа постигнутих резултата на такмичењима
3.
Текућа питања.
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Састанак у мају је био посвећен договору о извођењу припремне наставе. Такође смо
закључили да можемо бити задовољни постигнутм резултатима са одржаних такмичења .
Састанку присуствовали следећи наставници:
Славица Лукић, Слађана Недељковић, Драгољуб Арсеновић, Милош Злокас и Биљана Гајић .
Председник Стручног већа:
Драгољуб Арсеновић

СТРУЧНО ВЕЋЕ – БИОЛОГИЈА И ХЕМИЈА
Одржано је 7 састанака Стручног већа.
У августу 2015. године чланови Стручног већа усвојилису план рада Стручног већа за
школску 2015-2016. годину. За председника Стручног већа и изабрана је Милена Мирчић.
Усаглашени су глобални планови за биологију и хемију за текућу годину.
Наставници биологије и хемије су урадили пано-презентацију –Јод.
Хемичари су обрадили хемијске особине јода, а бииолози значај за организам и намирнице у
којима се налази. Такође је урађена корелација на тему Јод из домаћинства и хемије.
Чланови Већа су пратили реализацију додатне, допунске наставе и слобоедних активности.
Разменили смо искуства у области унапређивања наставе (посета угледним часовима,
менторски рад).
Сарађивали смо са другим тимовима активима и локалном заједницом.
У сарадњи са Тимом за продужени боравак одржана је радионица „Здрава храна“ где су
учествовали ученици првог,другог,трећег и четвртог разреда и ученици одељења 74.
Квиз „Здрава храна“за ученике четвртог разреда одржан је 6.10.2015 године.
29.05.2016. године ученици петог и шестог разреда су посетили Завод за јавно здравље и
присуствовали предавању „Болести које преносе комарци и крпељи“.
У марту су се чланови Већа договорили о избору уџбеника из биологије и хемије по којима ће
радити у наредне 3 године (биологија-Бигз,хемија Клет)
Одржано је школско такмичење из биологије на коме је учествовало 87 ученика а из хемије 25
ученика. На општинско такмичење из биологије пласирало се 24 ученика, а из хемије 15
ученика. Због неадекватних тестова и жалби наставника сви учесници општинског такмичења
пласирали су се на окружно такмичење из биологије. Освојили смо 2 прва, 5 других и 5 трећих
места.
Чланови већа су сарађивали на изради тестова за редовну наставу и школско такмичење.
Поредили су успешност рада на тестовима по одељењима, и радили на изједначавању
критеријума оцењивања.
Наставници биологије и хемије дежурали су и прегледали пробни комбиновани тест.
Наставници биологије и хемије су извршили анализу комбинованог теста на завршном испиту
.
У матичној школи и просечна оцена из биологије 3.07 а из хемије 1.13,а на Ориду из
биологије је 2.90 а из хемије 0.81. Договорили смо се о мерама које треба предузети да би
резултати били бољи.
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У августу 2016. године чланови Стручног већа су одржали састанак на коме су анализирали
рад Стручног већа у школској 2015/2016. години.
Милена Мирчић
Председник Стручног већа

квиз - здрава храна
Извештај о раду Стручног већа наставника ликовне и музичке културе

У школској 2015/2016. години стручно веће наставника ликовне и музичке културе је одржало
планирана четири састанка. Планови рада су испуњени. Годишњи планови и програми са
применом образовних стандарда за основно школско образовање су на време предати и до
краја школске године испуњени.
На састанцима се разговарало о темама које се односе на само извођење наставе у областима
музичке и ликовне културе. Ове школске године је организован ускостручни семинар за
наставнике музичке културе у Центру за стручно усавршавање. Тема семинара је била
Музичка култура и модерне технологије. Школа је организовала обуку рада на интерактивној
табли. Председник актива је проследио инсталациони програм члановима већа.
Изабрани су уџбеници према новом Правилнику о избору уџбеника. У наредне три године ће
се у настави музичке културе користити уџбеници издавачке куће „Логос“ (уџбеници од 5. до
8. разреда), док су наставници ликове културе одабрали уџбенике издавачке куће „Клет“.
Наставници музичке и ликовне културе су у току школске године припремили више прослава
и учествовали у програмима јавне културне делатности и промоције школе, као што су:
Дечја недеља - наставник Саша Вечериновић одржао је ликовну радионицу по називом „Игре
светлости“. Ученици су израђивали украсне свећњаке; у издвојеној одељењу школе у Ориду
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ученици наставнице Ане Ивковић су у колаж техници правили бића из маште, као и морска
бића и потом залепили на пано у заједничку композицију под именом „Морско дно“;
Дан примирја у Првом светском рату - обележен је у Међуопштинском историјском архиву у
Шапцу. Ученици историјске секције одржалии су јавни час „Славним прецима“, а хор
старијих разреда отпевао је три песме уз пратњу 4 ученице које су свирале на виолинама;
Нова година - ученици су уз помоћ наставника Александра Вечериновића израдили вуненог
Снешка Белића и новогодишње украсе који су постављени у хол школе; хорске секције
млађих и старијих разреда одржали су новогодишњи концерт на којем су се певале пригодне
дечје и новогодишње песме;
Свети Сава - за школску славу ученици матичне, као и издвојеног одељења школе припремили
су изложбе икона Светог Саве; наставници ликовног су помогли у изради сценграфије и
костима за представу која је изведена у школи, а поводом школске славе. Хорске секције су
певале у представи, а наставнице музичке културе су припремиле и сценску музику за
представу;
Васкрс - ученици су израђивали украсне корпице и пригодним ликовним радовима украсили
школу у Ориду и Шапцу;
Дан школе - наставници ликовне и музичке културе су учествовали у припреми прославе Дана
школе у шабачком позоришту. Израђена је сценографија. Ученице хорске секције Ивона
Јанковић , Милијана Ђукнић , Јована Јовановић, Тијана Васић и Соња Милојевић отпевале су
три двогласне нумере, а припремљена је и једна соло-песма В.А.Моцарта. У програму је
учествовала и успешна пијанисткиња, ученица наше школе, Ирина Бродић која је свирала дела
Листа и Баха;
Конкурс „Крв живот значи“ – ученица Мила Бајић, ученица V разреда матичне школе,
наставника Александра Вечериновића, освојила је II награду на конкурсу Црвеног крста у
области ликовног стваралаштва;
Ликовна колонија „Ликош“ – ученици наставнице Ане Ивковић узели су учешћа у петој Дечјој
ликовној колонији у ОШ „Стојан Новаковић“ на Летњиковцу. Тема овогодишње колоније
била је графика. Ученици петог разреда Душан Савић, Миљана Марковић и Немања
Мијаиловић су се опробали у изради графика;
Ноћ музеја 2016. - наставници музичке културе су са ученицима учествовали и у програму
Ноћи музеја. Припремљена је поставка о Јосифу Шлезингеру, као и интерактивна
презентација музичког инструмента – клавира;
Хорско вече - у част 200 годишњице доласка Јеврема Обреновића у Шабац хорске секције су
певале староградске песме. Хорско вече одржано је у свечаној сали музичке школе „Михаило
Вукдраговић“. Сарадња са овом школом остварена је и кроз учешће ученика гудачког одсека.
Учененици у класи професора виолине Драгане Гајић, некадашње ученице наше школе,
свирали су пратњу на виолинама и клавиру.
Састанцима актива редовно су присуствовали чланови већа.
председник актива наставника
ликовне и музичке културе
Марица Пријовић

Мали и велики хор на прослави Светог Саве
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ИЗВЕШТАЈ O РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

У школској 2015/2016. години одржана су четири састанка стручног већа наставника физичког
васпитања.
СЕПТЕМБАР 2015. – анализирани планови за физичко васпитање; у матичној школи ученици
су се определили за следеће изабране спортове: одбојка, атлетика, кошарка, а у ИО Орид
одбојка и стони тенис; постигнут договор о учешћу наше школе на општинским такмичењима,
као и договор о реализацији спортске недеље у првом полугодишту, договор о начину
организације и реализације јесењег кроса.
НОВЕМБАР 2015. – постигнут договор о организовању турнира у оквиру школе (мали
фудбал, одбојка, стони тенис) и подељена задужења; договор о подели задужења за припрему
спортских екипа за предстојећа такмичења и припрема екипа.
МАРТ 2016. – реализована планирана такмичења у ИО Орид; договорен начин реализације
спортске недеље у другом полугодишту, договорена реализација пролећног кроса.
МАЈ 2016. – анализирани постигнути резултати на такмичењима:
У оквиру обележавања Дечје недеље, 5. октобра ученицима су презентована три спорта
– бадминтон (клуб „Соко“ Шабац), стони тенис („Ас“ Шабац) и кендо (Кендо клуб „Каишин“
Шабац).
Стручно веће је реализовало активности предвиђене годишњим планом, а за председника
стручног већа за школску 2016/2017. годину изабран је проф. физичког васпитања Жељко
Пакић.
Професор физичког васпитања
ЖељкоПакић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ИСТОРИЈЕ И ГЕОГРАФИЈЕ
ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ

Ред.
Садржај реализованих активности у току године
број
Стручно веће је извршило анализу рада за претходну школску годину
и донело план рада за школску 2015/2016. годину. Извршена је
анализа програмског садржаја редовне наставе историје и географије и
договорена израда годишњих и месечних планова рада у складу са
програмом. Разговарано како са учитељима реализовати часове а у
1.
циљу бољег прилагођавања ученика предметној настави и реализације
часова у 4. разреду.
Разговарано је и о начину и форми писања педагошке документације.
Договорена је израда педагошке документације и иницијалних
тестова.
Утврђен је програм рада додатне наставе из историје и географије.
Часови допунског рада биће организовани по потреби.
Извршена анализа постојећих наставних средстава. Будући да је
2.
кабинет историје опремљен интерактивном таблом, вођен је разговор
о томе на који начин се она може користити на часовима редовне
наставе историје и географије и ваннаставних активности.
Разговарано о времену одржавања угледних часова.

Носилац активности

Времереализ
ације

Сати

Напомена

Наставнице историје –
Јелена
Јеврић,
Ивана
Павловић
и
Гордана
Милошевић и наставници 26.8.2015.
географије
–
Раде
Бошковић и Светозар
Чекић
Наставнице историје –
Јелена
Јеврић,
Ивана
Павловић
и
Гордана
Милошевић и наставници 9.9.2015.
географије
–
Раде
Бошковић и Светозар
Чекић
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3.

4.

Анализиран успех ученика у протеклом периоду.
Договорен је рад на изради паноа, којим ће бити освежен и обогаћен
простор за учење. Разговарано о поано презентацијама Стручних већа
– за историју планиран децембар – тема Сто година Албанске голготе.
Разматрани облици сарадње са културним установама нашег града.
Наставница историје Јелена Јеврић упознала присутне са пројектом „У
част наших прадедова“ који ће бити реализован у три активности, у
четвртак и петак 5. и 6. новембра 2015. године.
Предвиђена посета Народном музеју следећег месеца.
Анализирано реализовање задатака у настави историје и географије.
Разговарано о корелацији наставних предмета историје и географије.
Разматране могућности учешћа наставника на семинарима.
За школску 2016/2017. годину, наставници историје и географије су се
начелно одлучили за уџбенике издавачке куће „Клетт“. Коначну
одлуку о избору уџбеника Веће ће донети када добије прецизне
инструкције о избору уџбеника од стране Министарства просвете.
Орјентационо је договорено око датума школских такмичења.
Школско такмичење из историје одржано је 22. 1. 2016. године.
Чланови већа обавештени о резлутатима израде тестова ученика на
школском такмичењу. Такмичење из историје планирано за крај
фебруара, будући да је општинско у марту 2016.
Разговарано о начину реализације припремних часова за ученике
осмог разреда.

Наставнице историје –
Јелена
Јеврић,
Ивана
Павловић
и
Гордана
Милошевић и наставници 2. 11. 2015.
географије
–
Раде
Бошковић и Светозар
Чекић

Наставнице историје –
Јелена
Јеврић,
Ивана
Павловић
и
Гордана
Милошевић и наставници 1.02.2016.
географије
–
Раде
Бошковић и Светозар
Чекић
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5.

Разговарано о усклађивању критеријума оцењивања.
Закључци састанка су да се више поведе рачуна о примени стандарда у
настави историје и географије, са акцентом на стандарде основног
нивоа.
Анализирани резултати постигнућа ученика на општинским
такмичењима из историје и географије, посебно истакнути резултати
ученика из историје.
Постигнућа ученика и освојена места: ГЕОГРАФИЈА: ученици 7.
разреда (наставник Раде Бошковић) освојили су трећа места на
општинском такмичењу: Теодора Макевић, Матија Бугарчић и Андреј
Варагић, ученик 8. разреда колеге Светозара Чекића, Иван Тодоровић
освојио је 3. место; ИСТОРИЈА: ученици 5. разреда (наставник
Гордана Милошевић): Огњен Чолић 2. место, Марко Рашковић, 3.
место и Марија Саватић 3. место; ученици 6. разреда (наставник Ивана
Павловић) Немања Панић 3. место, ученици 7. разреда (наставник
Јелена Јеврић) Јања Јанковић 1. место, Кристина Васић (наставник
Ивана Павловић) 1. место; ученици 8. разреда (наставник Јелена
Јеврић) Клара Маричић и Николина Арсеновић 3. место. Анализирано
Општинско такмичење из историје, односно организација такмичења с
обзиром да је школа била домаћин истог 6. марта 2016.
Разговарано о организацији Тринаесет ноћи музеја у нашој школи, а
где ће највеће учешће узети наставници историје.

Наставнице историје –
Јелена
Јеврић,
Ивана
Павловић
и
Гордана
Милошевић и наставници 22.03.2016.
географије
–
Раде
Бошковић и Светозар
Чекић

90

6.

7.

Ванредни састанак Већа је одржан поводом избора уџбеника за
школску 2016/17. годину. Веће је изабрало уџбенике издавачке „Klett“
према упутствима за избор уџбеника МПНТР-а.Избор ових уџбеника
је резултат међусобног поређења квалитета уџбеника осталих
издавачких кућа, као и чињенице да су ученици претходних година
користили уџбенике издавачке куће „Klett“. На родитељским
састанцима, родитељи су се изјаснили да основни критеријум при
избору уџбеника буде да се уџбеници не мењају у односу на прошлу
школску годину. У разговору са ученицима предметни наставници су
добили повратне информације о томе да ученицима ови уџбеници
одговарају.
Извршена анализа резултата учешћа ученика на окружним и
републичким такмичењима. Окружно такмичење из историје: ученик
петог разреда Марко Рашковић освојио је 3. место, док је Јања
Јанковић, ученица 7. разреда освојила 1. место на окружном и пласман
на Републичко такмичење. На Републичком такмичењу из историје
одржаном у Ивањици 22.5.2016. године, ученица Јања Јанковић је
освојила 2. место. Честитамо нашим историчарима и географима!
Анализирани резултати пробног завршног испита из комбинованог
теста. Разговарано шта би се још моглу унапредити уочи завршног
испита који је у јуну.
Извршена анализа успеха на крају школске године и реализације
годишњег плана и програма. Током школске 2015/2016. године
Стручно веће имало је успешну сарадњу, a чланови истог су
колегијалним радом и залагањем настојали да на што бољи начин
успешно реализују планиране циљеве у настави.

Наставнице историје –
Јелена
Јеврић,
Ивана
Павловић
и
Гордана
Милошевић и наставници 11.4.2016.
географије
–
Раде
Бошковић и Светозар
Чекић

Наставнице историје –
Јелена
Јеврић,
Ивана
Павловић
и
Гордана
Милошевић и наставници 8.6.2016.
географије
–
Раде
Бошковић и Светозар
Чекић

Председник Стручног већа – Јелена Јеврић
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Извeштaj o рaду Стручнoг вeћa Tехничког и информатичког образовања
Школска 2015/16.
р. бр.

1.

2.

3.
5.

6.
7.

8.

Извештајораду: Стручно веће ТиО Председник: Мр сци Душко Бојић

Садржај реализованих активности у
току године
Конституисање Стручног већа
Израда оријентационог Плана рада
и
усаглашавање
критеријума
оцењивања
Договор чланова већа око израде
Пано презентације и предлагање
могућих тема
Избор издавача уџбеника за
2016/17.
Договор
чланова
већа
око
неопходних активности поводом
предстојећих такмичења из ТиО и
саобраћаја
Подела задужења у вези са
предстојећим такмичењима
Анализа такмичења, сагледавање
уочених пропуста и договор око
избора уџбеника за наредну
школску годину
Анализа планираних и остварених
активности у овој школској години
и договор за следећи састанак у
августу 2015.

Носилац
активности
Председник
већа

Време
реализације
19. август 2015.

Председник
већа и чланови

19. август 2015.

Председник
већа и чланови
Председник
већа и чланови

24.
фебруар
2016.
17. март 2016.

Председник
већа и чланови
Председник
већа и чланови

17. март 2016.

Председник
већа и чланови

21. јун 2016.

Напомена: није Напомена: реализовано
реализовано
нешто друго

19. мај 2016.
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Извештај о раду Стручног већа учитеља
У току школске 2015/16.год.одржано је шест састанака Стручног већа на којима
су ,углавном, сви чланови присуствовали.
1. На првом састанку који је одржан 27. августа 2015.год. Стручно веће је
усвојило Годишњи план и програм рада Стручног већа, а затим се говорило о
темема везаним за предстојећу школску годину. Школски психолог Снежана
Мраовић упознала је чланове Стручног већа са презентацијом садржаја у оквиру
превентивног рада са ученицима. Том приликом поделила је паное учитељима 1.
разреда.
2. На другом састанку, одржаном 23.септембра 2015.год. разговарало се о
активностима поводом Дечје недеље. Координатор тима за обележавање Дечје
недеље, Марица Пријовић, саопштила је термин и изнела идеје које би могле
бити реализоване од 5. до 12. октобра, под називом "Подршка породици".
Учитељица Драгица Мереник је упознала чланове Стручног већа о закључцима
са првог састанка Учитељског друштва.
3. Трећи састанак је одржан 28.јануара 2016.год. На састанку је одржана
презентација семинара у оквиру плана стручног усавршавања чланова Стручног
већа. Представник Удружења учитеља, Драгица Мереник, обавестила је
присутне о датуму реализовања Зимских сусрета учитеља.
4. На четвртом састанку, одржаном 16.марта 2016.год. изнети су предлози за
избор уџбеника за наредну школску годину. У наставку седнице учитељица Јања
Живковић подсетила је колеге на распоред одржавања предстојећих семинара.
5. На петом састанку постигнут је договор између учитеља матичне школе и
заинтересованих учитеља из издвојених одељења о узимању учешћа у
манифестацији "Ноћ музеја". Одељењске заједнице ће се представити поставком
"Стари занати".
6. На шестом састанку,одржаном 27.јуна 2016.год. извршена је анализа
реализованих екскурзија од 1. до 4. разреда. поднет је извештај о
активностима реализованим поводаом Дана школе. Речено је да ће се на
наредној седници поднети извештај о раду Стручног већа и изабрати ново
руководство.
Руководилац Стручног већа
Биљана Милосављевић
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Настава у природи

Екскурзија
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СТРУЧНИ ТИМОВИ

Један од значајних приоритета школе је организација рада преко школских тимова. У
школској 2015/2016. години рад je планирало 30 тимова. Реализоване активности o раду
тимова у протеклој школској години саставни су део Извештаја о раду школе.

весела дружина
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРУЖАЊЕ ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА
координатор Сандра Качаревић
Тим за пружање додатне подршке ученицима је сагледавао потребе ученика и
обезбедио различите врсте подршке ( социјалне, метеријалне, образовне у протеклој
школској години...)
Садржај реализованих активности у току Време
године

Разред

Облици
методе

1.На почетку 2015/2016. године информисали Током
смо све разредне старешине да упознају године
ученике са методама и техникама учења на
часовима Одељењске заједнице.
Разредне старешине и стручни сарадници су
током годин ереализовали различите теме
везанеза учење ( „Како лакше и брже учити“,
„Учење учења“, „Учење с разумевањем“).
На крају шк. год. констатовали смо да су
ученици прихватили дате препоруке о
методама учења, али још увек недовољно!

1.–8.

Разговор

2. Педагог Јасмина Богојевић је пратила успех Током
ученика и обављала саветодавни рад по године
потреби са ученицима који имају три или више
непрелазних оцена. Детаљнији извештај се
налази у извештају о раду педагога.

4.-8.

3. У школској 2015/2016. идентификовано је Током
50 ученика са различитим сметњама, године
потврђено службеном документацијом и 31
ученик са различитим сметњама по мишљењу
наставника ( без докумената). Пет ученика је
радило по ИОП-у.

и Носилац
активности
с

Разредни
старешина

а ученицима
Богојевић
Јасмина
Пакљанац
Тања

Тестирања,разг
овори,
корективни и
саветодавни
рад

Педагог,
Одељењске
старешине

1.-8.

Индивидуално

Психолог,наст
авно особље,
Мереник
Драгица,
Гајић Биљана

4. Праћен је период адаптације ученика 1. и 5. Током
разреда на школску средину и захтеве. Уочени године
су поједини дисциплински проблеми и
констатовано је да је то комплексни проблем
који треба решавати.

1.-8.

Посета
часовима,
анкетирање

Психолог
разредне
старешине
педагог

5. Педагог Јасмина Богојевић је радила Током
статистичке анализе за Наставничко веће о године
постигнућима
ученика
на
сваком
класификационом периоду, као и предлозима
мера.

2.-8.

Статистичка
обрада
података

педагог
Богојевић
Јасмина

Богојевић
Јасмина
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6. Родитељи су у току године упознати са Током
датим препорукама о методама учења од године
стране учитеља и наставника у току школске
године на родитељским састанцима.

1.-8.

Предавање,
дискусија

Одељењске
старешине,
Психолог,
Спремић
Драгана

7. Додатни рад и секције за талентоване Током
ученике. Детаљније у извештају Тима за године
откривање и рад са потенцијално даровитим
ученицима

4.-8.

Васп.обр.рад

Предметни
наставници,
Мраовић
Снежана,
Арсеновић
Драгољуб

8. У току школске године, учитељи и Током
наставници су радили допунску наставу са године
ученицима који спорије напредују и пратили
њихов напредак.

1.-8.

Допунска
настава

Предметни
наставници,
Сарић
Бранислав

9. Учитељи и наставници су на стручним Током
органима
информисали
присутне
о године
напредовању појединих ученика са посебним
потребама, као и о планираним активностима у
даљем раду.

1.-8.

Наставничко
веће,
индивидуални
педагошко
инструктивни
тим

Стручни тим
за
ИО,
психолог,
педагог

10. Педагог и психолог пружали су Током
наставницима подршку у планирању и године
реализацији непосредног образовно-васпитног
рада са ученицима, избору адекватних техника
учења, стварање подстицајне
атмосфере
унутар
одељења
преко
развијања
комуникацијских
вештина
и
јачања
сарадничких односа. Детаљније у иѕвештајима
о раду стручних сарадника.

1.-8.

Саветодавни
инструктивни
рад

Психолог,
педагог

11. Током школске године сарађивало се са
свим родитељима ученика у циљу пружања
стручне помоћи и напредовања ових ученика (
у
педагошкој
документацији
постоји
евиденција о сарадњи родитеља и школе).

Током
године

1.-8.

Саветодавни
инструктивни
рад

Психолог,
одељењске
старешине
педагог

12. Психолог је у току шк.2015/16. имао више Током
консултација по потреби, учествовао у године
праћењу напредовања ученика у учењу и
развоју. Детаљнији подаци су у извештају о
раду психолога

1.-8.

Саветодавни
инструктивни
рад

психолог
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13. Школа је обезбедила 15 бесплатних,
комплета уџбеника од 1. до 8. разреда. За
петоро наших ученикаЦрвени крст Шабац је
обезбедио десетодневно летовање у Митровом
пољу.

Континуи
рано
током
целе
школске
године

Од 1.до Након
8.
договора
са
разреда саразреднимст
арешинамаипр
едлогаЦК

Одељењски
старешина,
секретаријат
Рајковић
Оливера

14. Традиционално у нашој школи и ове Током
године Ученички парламент организовао године
хуманитарну акцију „ Један пакетић – пуно
љубави“. Подељено је укупно 80 пакетића

Од 1.до На
основу Одељењске
8.
договора
са старешине,
разреда наставницима
педагог

15. Социометријски упитник у одељењима По
трећег разреда /5/ анализа резултата и писање потреби
извештаја за учитеље. Радионице са децом у
току
реализације
социометријског
истраживања

Од 1.до Упитник
8.
разреда

16. Пружање подршке деци, односно По
ученицима из осетљивих група /11 – потреби
хранитељске породице, 5 ИОП2, 25 Рома, 8
извештаја ЦСР , 80 ученика из сиромашних
породица/

Од 1.до Посредни
8.
непосредни
разреда рад

и

17. Учествовање у процесу идентификовања
ученика
са
изузетним
способностима
(даровити и талентовани) и пружање подршке
таквим ученицима за њихов даљи развој.
Обављено је тестирање идентификованих
ученика 7.разреда у сарадњи са Центром за
таленте из Лознице..

Током
школске
године
(по
потреби)

Од 5.до Посредни
8.
непосредни
разреда рад

и

18. Рад са ученицима на унапређивању Током
кључних компетенција, ставова и вредности школске
потребних за живот у савременом друштву; године
стратегије учења и мотивација за учење,
вештине
самосталног
учења,
концепт
целоживотног учења, социјалне вештине,
здрави стилови живота, вештине доношења
одлука и друго се одвијао у виду планираних
разговора, креативних радионица, анализа
ситуација и практични примери, вежбање
животних вештина у индивидуалном и
групном облику рада.
Реализовано у оквиру радионица за ПО у 7. и
8. разреду.

Од 7. до Непосредни
8.
рад
разреда

Предметни
наставници,
психолог

19. Подршка развоју професионалне каријере

4.-8.

Непосредни

Милићевић

У другом

Одељењске
старешине,
Мраовић
Снежана

Сви запослени

Предметни
наставници,
Одељењске
старешине,
Живковић
Јања,
психолог
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ученика професионалним информисањем и полугоди
саветовањем(на
основу
процењених шту
способности, интересовања, особина личности,
мотивације ученика) – Детаљан извештај
налази се у извештају Тима за ПО.

рад

Вера,
психолог

Непосредни
рад

Психолог,
педагог

20. Пружање психолошке помоћи ученицима,
групи, односно одељењима у решавању
конфликтних ситуација. Имали смо 11 ученика
који су смештени у хранитељске породице.

По
потреби
током
школске
године

1.-8.

21. Учествовање у појачаном васпитном раду
за ученике који врше повреду правила
понашања у школи или се не придржавају
одлука
директора
и
органа
школе,
неоправдано изостану са наставе пет или више
часова, односно који својим понашањем
угрожавају друге у остваривању њихових
права.
Детаљан извештај налази се у извештају Тима
за заштиту деце ученика од насиља и Тима за
појачан васпитни рад

По
потреби
током
школске
године

Од 1. до Посредни
8.
непосредни
разреда рад

и

Ракић Мирјана

22. Реализоване предвиђене радионице са Током
ученицима 7. и 8. разреда и друге активности школске
из области менталног здравља, педагошке, године
развојне и социјалне психологије. Детаљан
извештај налази се у извештају Тима за
превентивни рад

Од 1. до Посредни
8.
непосредни
разреда рад

и

Педагог,
психолог
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПАНО ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

Школска 2015/2016. година
Бр
.

Садржај активности реализованих у току године

1.

СРПСКИ ЈЕЗИК - Кад зажмурим и кад заспим; презентација
ученичких радова

2.

БИОЛОГИЈА / ХЕМИЈА – Јод; презентација значаја и примене
гвожђа

3.

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ - Дечја
презентација о правима и обавеза деце

4.

ИСТОРИЈА / ГЕОГРАФИЈА - Српска голгота 1915. године;
обележавање годишњице повлачења преко Албаније

5.

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ - Европски дан језика; активности којима је
обележен Европскидан језика

6.

МУЗИЧКО / ЛИКОВНО - Анегдоте о музичарима; презентација
занимљивости из живота музичара

7.
8.

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК - У сусрет пролећу; презентација
ученичких радова
УЧИТЕЉИ –Ускрс; презентација ученичких радова

9.

ИНФОРМАТИКА / ТЕХНИЧКО - Рециклажа; презентација

права

и

обавезе;

Носилац
активности

Напомена:
Напомена:
није релизован
реализовано
о
нешто
друго
актива октобар, 2015. /
/

Чланови
наставника српског
језика, ученици
Чланови
актива
наставника
биологије и хемије,
ученици
Наставници
грађанског
васпитања, ученици
Чланови
актива
наставника историје
и
географије,
ученици
Чланови
актива
наставника
страни
х
језика,
ученици
Чланови
актива
наставника музичке
и ликовне културе,
ученици
С. Тодоровић, Д.
Милићевић, ученици
Чланови
актива
учитеља, ученици
Чланови
актива

Време
реализације

новембар,
2015.

/

/

новембар,
2015.

/

/

децембар,
2015.

/

/

јануар, 2016.

/

/

фебруар,
2016.

/

/

март, 2016.

/

/

април, 2016.

/

/

април, 2016.

/

/
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значаја и примене рециклаже

10.

МАТЕМАТИКА / ФИЗИКА - Савремена физика; презентација
ученичких радова

11.

ФИЗИЧКО
ВАСПИТАЊЕ
најзначајнијих спортских успеха

-

Дечја

атлетика;

приказ

наставника
ТИО,
ученици
Чланови
актива
наставника
математике
и
физике, ученици
Чланови
актива
наставника физичког
васпитања, ученици

мај, 2016.

Није реализовано у /
матичној школи

јун, 2016.

Није реализовано

/

Панои у школи
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
ОДРЖАНИ СЕМИНАРИ У ШКОЛСКОЈ 2015/16.
Координатор тима : Јања Живковић
Бр.
Реализовани семинари у току године

1.

2.

3.

Дечији страхови као инхибитори напредовања у развоју и
учењу
Каталошки број: 27 К3 П2
Диференцирана
настава
Каталошки број: 468К3 П8

Школска 2015/2016.
Носилац активности/ реализатор

Време
реализације

Сати

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

31.10.2015.
и 04.06.2016.

1 дан8 бодова

Милена
Петровић,
специјалиста
методике
српског
језика
и
књижевности,
мастер,
педагошки
саветник, професор српског језика и
књижевности

01.11.2015.
и
10.04.2016.

1 дан8 бодова

Превентивно-корективни рад са ученицима са сметњама у проф. др Горан Недовић,; Срећко 14.-15.11.2015.
Потић,
дипломирани
дефектолог,
развоју
асистент;
Ивана
Сретеновић,
Каталошки број: 324К3 П8
дипломирани дефектолог, стручни

2 дана16 бодова

сарадник

4.

5.

Дисциплина и партенерство породице и школе - мисаона Биљана Мирковић, стручни сарадник и 14.11.2015.
активација, комуникација, правила, управљање у кризи психолог; Вера Јовановић, наставник и
правних предмета
08.05.2016.
Каталошки број: 92 К4 П6
Мала школа великог здравља - вежбе и игре духа и тела
Каталошки број: 169 К3 П1

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

21.-22.11.2015.

1 дан8 бодова
2 дана16 бодова
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Испитивање и унапређивање умећа у решавању тестова
6.

7.

Интерактивним учењем до функционалног знања
Каталошки број: 372 К2 П2

8.

Обука за наставу Грађанског васпитања
Каталошки број: 901 К1 П1

9.

Усавршавање компетенција наставника за савремено
праћење и вредновање постигнућа ученика
Каталошки број: 457 К2 П1

10.

Од игре до уметности-драмски метод у настави
Каталошки број: 680К4 П4

11.

Како се заштитити од природних непогода
Каталошки број: 586К1 П5

Милена
Петровић,
специјалиста
методике
српског
језика
и
књижевности,;
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, стручни сарадник-психолог

21.-22.11.2015 .
и
25.-26.06.2016.

2 дана16 бодова

28.11.2015.

1дан12 бодова

04.11.2015.

1 дан 8 бодова

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

28.11.2015.
и
07.05.2016.

1
дан 8 бодова

05.-06.12.2015.

2 дана16 бодова

28.-29.11.2015. 2 данаи
14.- 16 бодова
15.05.2016.
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12.

Даровито дете у школи и шта са њим
Каталошки број: 338 К4 П4

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

13.

Од открића до дефиниције-збирне и градивне именице
Каталошки број: 662К1 П1

14.

Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и
креирању позитивне школске климе
Каталошки број: 112К4 П1

Ана Лукић, професор разредне наставе;
Мирјана Бојичић, професор разредне
наставе
мр
Мира
Јовановић,
предавач
струковних студија; мр Данијела
Обрадовић, стручни сарадник, психолог

15.

Ефикасним учењем до бољих резултата
Каталошки број: 363 К2 П2

16.

‚‚ДИГИТАЛНО ДОБА-НОВИНЕ У НАСТАВИ СТРАНИХ
ЈЕЗИКА“
Број семинара у каталогу је 703. компетенције на које се односи
К2, приоритетне области П:1

17.

‚‚ МУЗИЧКА КУЛТУРА И МОДЕРНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ“
Број семинара у каталогу је 759. компетенције К2, приоритетне
области П:1.

18.

‚‚МЕТОДЕ,
ПОСТУПЦИ
И
ТЕХНИКЕ
ПРЕВАЗИЛАЖЕЊА
КОНФЛИКАТА
У
ПРОЦЕСУ
ОБРАЗОВАЊА“ Број семинара у каталогу је 482.
компетенције на које се односи К4, приоритетне области П:9

Светлана
Алексић,
координатор
програма, стручни сарадник- психолог;
Снежана Рајковић, стручни сарадникпедагог, педагошки саветник; Марија
Васић, стручни сарадник- психолог;
Јелица Димић, стручни сарадникпсихолог 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

05.-06.12.2015.
2
дана и
04.- 16 бодова
05.06.2016.
12.12.2015.
1
дан12 бодова
25.-26.12.2015. 2
данаи
07.- 16 бодова
08.05.2016.
28.05.2016.

1 дан16 бодова

02.04.2016.

1 дан8 бодова

09.0410.04.2016.

2 дана16 бодова

21.05.2016.

1 дан8 бодова
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19.

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

„Зимски сусрети учитеља“

12.03.2016.

1 дан8 бодова

1 дан – 8
бодова
Напомена: Годишњим предлогом плана стручног усавршавања учитеља, наставника и стручних сарадника ван установе за школску
2015/16.годину Стручна већа ОШ „Ј.Обреновић“ су се одлучила за 21 семинар, од тих семинара ЦСУ је реализовао укупно шест семинара.
У току школске 2015/16. учешће на семинарима остварило је укупно 55 учитеља, наставника и стручних сарадника из наше школе и „Зимским
сусретима...“ присуствовали сви учитељи.
20.

Систематизација градива у настави математике

ЦСУ Шабац

мај 2016.

са семинара стручног усавршавања наставника
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ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ

Тим за ПО у школи
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Извештај Тима за професионалну оријентацију у школи
Извештај садржи активности из ПО за све узрасте и реализоване активности које су биле део
пројекта ''ПО на преласку у средњу школу'' у коме смо менторска школа и један од кандидата
за статус модел школе из области професионалне оријентације.
Координатор тима за ПО: Снежана Мраовић
Чланови тима за ПО: Јасмина Богојевић, Мирјана Теодоровић, Светлана Тошић, Божица
Димитријевић,
Милена Мирчић, Марица Пријовић, Драгица Ћосић и разредне старешине осмог и седмог
разреда за школску 2014/15.годину
Тим за ПО сарађивао је са Ученичким парламентом и следећим тимовима у школи: Тим за
идентификовање потенцијално даровитих, Тим за превентивни рад, Тим за културну и јавну
делатност и промоцију школе, Тим за развојно планирање, Тим за заштиту деце ученика од
насиља, Тим за екскурзије и наставу у природи
Активности тима за ПО реализоване су кроз: часове редовне наставе, часове одељењских
заједница и ваннаставне активности, посебно кроз додатне сате рада са децом у току припреме
манифестација, сарадње са медијима, локалним фирмама и предузећима,локалном
заједницом, Националном службом за запошљавање, основним и средњим школамa, стручним
већима у школи и родитељима ученика.
Основама програма професионалне оријентације, Министарство је дефинисало комплексну и
приоритетну улогу основне школе у праћењу, усмеравању и подршци ученицима у њиховом
даљем образовању и професионалном развоју. Улога основне школе најбоље се може
сагледати кроз петофазни модел, а кога чине области:
1. Самоспознаја - с
2. Информисање о занимањима - з
3. Могућности школовања и каријере – мреже школа - мш
4. Реални сусрети - рс
5. Одлука - о
Прве две области заступљеније су у раду са млађим ученицима док се остале уводе,
постепено са узрастом деце. У извештају ће свака активност бити означена са знаком
специфичне области којој припада јер је програм конципиран и реализује се у школи по овом
моделу .
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ АКТИВНОСТИМА

бр
1.

2.

3.

4.

5.

Садржај реализованих активности у току године

Носилац
активности
Мерење физичког развоја /висина, тежина/ученика Учитељи,
обављено је на часовима физичког васпитања на наставници
свим узрастима,а праћене су и друге физичке физичког вас.
предиспозиције – брзина, скочност, технике вођења
лопте итд. /с/
На основу уочених физичких предиспозиција, учитељи
и
ученицима је саветовано да се учлане у одређене наставници
спортске секције у школи или у спортска друштва у физичког васп,
граду. Формирани здравствени картони ученика и
евиденција о чланству у спортским клубовима /с, з/
У разредној настави реализоване су теме из области учитељи
ПО на часовима оз. према утврђеном плану - 12 тема
из области самоспознаје и информисања о
занимањима
У предметној настави реализоване су теме из одељењске
области ПО на часовима оз према утврђеном плану и старешине
то у 5. разреду 4 /с, з/ у 6.раз.8 /с,з/ а у одељењима 7. психолог
и 8. разреда по 6 тема. /с,з,мш, рс, о/ и у ИО Орид по
12 радионица ПО у 8-5,6.разреду
Идентификовано 24 потенцијално даривита ученика наставници
7. разреда и обављено тестирање способности у предметне
сарадњи са Центром за таленте из Лознице. Пошто наставе,
су добијени резултати са сваким дететом је обављен сарадник РЦТ
саветодавни рад /17 ученика је остварило број Лозница,
бодова и евидентирани су у бази података Центра /с/ психолог

Време
реализације
почетак
школске
године
периодично

Није
реализовано

Реализ
друго

и

током школске
године

током школске нису
све
године
планиране
теме
реализоване
током школске није
све
године
планирано
реализовано
у свим
одељењима
фебруар 2015.
ни
један
ученик није
учествовао
са
својим
радом
на
манифеста-

по избору учитеља
по избору наставника

обављен
само
саветодавни рад из
ПО
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цији РЦТ
6.

Након одржаних такмичења из математике за 3. и 4. Драгољуб
разред, идентификовано је 18 ученика 3.разреда и Арсеновић
12 ученика 4. разреда потенцијално даровитих /с/

март-мај 2013.

бр

Садржај реализованих активности у току године

Време
реализације
март-мај

Носилац
активности
7. На основу резултата такмичења ученика 5.-8. Драгољуб
разреда из свих предмета, и увида у остале Арсеновић
активности наших ученика ван школе континуирано
се пратило напредовање потенцијално даровитих
ученика /ова тема је детаљније обрађена у извештају
тима за потенцијално даровите//с/
8. Унапређивање рада са потенцијално даровитим педагог
ученицима у оквиру додатне наставе
/с/
Током протекле школске године имали смо 3
ученика ИОП-а3 из предмета ТиО
9. У оквиру сваког предмета 1.-8. разреда наставници учитељи и сви
су представљали неко занимање предвиђено наставници
програмом за конкретну наставну јединицу и то
евидентирали у месечним оперативним плановима
као ПО у напомени
/з/
10 Ликовни и литерарни радови ученика на тему Учитељи,
занимања – на часу ликовне културе у 7.разреду наставници
обрађена је тема у свим одељењима ''Моје будуће ликовне
занимање'', а на часовима српског језика у свим културе
и
одељењима
8.разреда
ученици
су
писали српског језика
аутобиографије и радове на тему старих занимања/з/
11. Информисање ученика 8. раз о занимањима и Психолог,
средњим школама као и упознавање са одељењске
критеријумима уписа
/мш/
старешине

Није
Реализ
реализовано друго
Евиденција
о
ангажовању
ученика ван
школе

током школске Није
године
реализовано

Реализовано
у
оквиру
редове
наставе

током школске нису
сви углавном
године
водили ову реализовано
евиденцију
Током школске
године

октобарјун
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12. Тестирано 135 ученика осмог разреда тестовима
способности и професионалних опредељења у
сарадњи са НСЗ и обављен саветодавни рад са свим
ученицима и појединим родитељима/с, мш, з, о/
13. У току попуњавања листе жеља обављан
саветодавни рад са ученицима и појединим
родитељима/135ученика/ /о/
бр Садржај реализованих активности у току године

Психолог,
одељењске
старешине

фебруар-мај

разредне
старешине,
психолог
Носилац
активности

јун
Време
реализације

Није
реализовано

Реализовано
нешто
друго

Од 2-5 радионица
реализовале
су
одељењске
старешине седмог и
осмог разреда

14. О свим планираним активностима Тима за ПО Психолог,
упознато је Наставничко веће, Савет родитеља и одељењске
Школски одбор
старешине
Као и родитељи ученика на родитељским
састанцима или посредно преко деце и медија

септембарјун

РАДИОНИЦЕ СА УЧЕНИЦИМА:
С.Мраовић : реализовала по12 радионица у 8-5 и 8-6
на часовима оз. и по 3 часа у одељењима у 8-1,2,3,4
М.Мирчић: реализовала 30 радионица са групом
ученика осмог разреда у матичној школи
М.Теодоровић : реализовала 30 радионица са групом
ученика 8. разреда у Ориду
Део програма радионица имплементиран је у наставу
српског језика, ликовне културе, ГВ и друге
предмете
16. Реализован родитељски састанак у 8-2 о раду из
области ПО у нашој школи и поднет извештај Савету
родитеља и Школском одбору о активностима из ПО

Тим за ПО
одељењске
старешине

октобар - јун

Три
члана
тима
нису
реализовала
радионице

Наташа
Туменко,
психолог

Децембармај

у
осталим Упознат
Савет
одељењима
родитеља
са
8. раз. није активностима ПО
реализован
родитељски

15.
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17. РЕАЛНИ СУСРЕТИ:
1.Презентација Школе примењених уметности и
техничке школе у ИО Орид
2. Реализоване самосталне посете средњим
школама
од
стране
појединих ученика
/подстицање активитета деце
3. Сусрети са родитељима – експертима за поједина
занимања – организовано за ученике у продуженом
боравку
бр

Садржај реализованих активности у току године

17

РЕАЛНИ СУСРЕТИ :
4. 50 наших ученика у пратњи наставника посетило
је Сајам науке у Београду
5. У оквиру манифестације Ноћ музеја наши ученици
разредне наставе представили су неке старе занате
6. У оквиру манифестрације Дан девојчица 16
девојчица организовано посетиле „Галеб групу“
7. Сви ученици осмог разреда ИО Орид и
заинтересовани ученици матичне школе посетили
Сајам образовања организован на тргу у Шапцу
8. Посета Парку науке
9. Посета Регионалном заводу за заштиту здравља

18.

Тим
из
конкретне
Децембарсредње школе, април
психолог
учитељице из мај
продуженог
боравка
Носилац
Време
активности
реализације
Наставници,
октобар
учитељи,
психолог,
Милена
Мирчић,
одељењске
старешине,
педагог,
Милена
Мирчић

састанак ПО
остале
средње
школе нису
радиле
презентацију

реализован
Сајам
образовања на нивоу
града на иницијативу
наше школе

Није
реализовано

Реализовано нешто
друго

мај
април
јун
јун

РАД ВРШЊАЧКОГ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ
ОРИЈЕНТАЦИЈУ
Снежана
Паралелно са реализацијом радионица припремане Мраовић
су и реализоване активности Вршњачког тима и то:

децембар
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- Формиран је Вршњачки тим у матичној школи и
ИО Орид
- Остварена сарадња са Ученичким парламентом и
реализована посета Парку науке на Летњиковцу
- Урађен пано ПО у оридској школи и ПО кутак у
матичној школи
-Чланови ВТ обавили истраживање
ПО
интересовања и идентификовали ученике који су
неопредељени као и смерове у средњим школама за
које постоји највећа заинтересованост
- Чланови ВТ су обучени за саветодавни рад и
примену модела „Шест шешира“, посебно у оридској
школи
где
је
идентификовано
највише
неопредељених ученика. Ови ученици су помагали
психологу у саветодавном рад
бр

Садржај реализованих активности у току године

Јасмина
Богојевић

28.5.2016.

Снежана
Мраовић
ВТ

18.април

Носилац
активности
19. МЕНТОРСКЕ АКТИВНОСТИ
психолог
1.На Активу стручних сарадника презентована и Тим за ПО
подржана идеја наше школе за организовање и
реализовање Сајма образовања као заједничке
активности свих школа
2. Састанак са Начелницом друштвених делатности
и писање захтева за одобравање реализовања Сајма
образовања
3. Организовање и вођење састанка Локалног тима за
ПО /све основне и средње школе, НСЗ, ЛЗ, / –
подсећање на Каталог услуга ПО и презентација
идеје Сајма образовања

мај

Време
реализације
фебруар,
мај 2016.

Саветодавни
рад
обављао психолог у
није обучен сарадњи
са
ВТ
због одељењским
обавеза деце старешинама

Није
реализовано

Реализовано
нешто друго
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4. На иницијативу наше школе обележен Дан
девојчица у којем су учествовале све заинтересоване
школе
20. Тим је, поред медија,локалних фирми и основних
школа, имао и успешну сарадњу са средњим
школама, НСЗ, КзМ ,РЦСУи ЛЗ
21. Евалуација рада је реализована парцијално, преко
евалуације појединих активности

Посета Парку науке – Вршњачки тим за ПО

Нису
се
укључиле
све школе
Снежана
Мраовић

током године

Особе које су током године
биле носиоци
активности

са Сајма образовања .

Нису
све постоји
активности
документација
о
вредноване
активностима које су
вредноване

Дан девојчица – Галеб група
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ИЗВЕШТАЈ Тима за разглас
КООРДИНАТОР: БРАНИСЛАВ САРИЋ
ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА РАЗГЛАС ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016.годину
У протеклој школској години Тим за разглас је испунио све планом предвиђене активности
како на месечном нивоу,тако и на годишњем. Један од примарних циљева је био обезбеђивање
несметаног рада и коришћења свих могућности система АУТОМАТСКО ЕЛЕКТРОНСКО
ШКОЛСКО ЗВОНО-ПАМЕТНО ЗВОНО. Надзидни звучници отпорни на све временске
услове и кристално чисте јасноће,подржани новим појачалом раде без проблема,а такође и
уграђен систем ПАМЕТНО ЗВОНО које апсолутно тачно и самостално ради звонећи у обе
смене на сваком малом и великом одмору. ТВ монитори унутар хола школе који јасно и
прецизно дају информације који је датум,време,који је час, колико има до краја часа...такође
раде без проблема.
Систем функционише преко временског часовника(путем интернета),ГМТ+1 зоне који
непогрешиво ради.
На сваком малом и великом одмору после звона аутоматски креће музика, која је пажљиво
одабрана укључујући:класичну,инструменталну,рок,поп,...
Звоно самостално означава почетак и крај часа.
Од почетка школске године на разгласу су у обе смене објављиване разне информације везане
за школске активности:Дечја недеља(посета спортских клубова,плесног студија
Ника,....,победници по разредима....), Европски дан језика, Нова година, Св.Сава,
Дан школе..........; Разглас је користио и УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ дајући информације
осталим ученицима које су донете на састанцима; Тим за разглас се периодично састајао и на
тим састанцима се пратио план рада и остваривање тих планова.
У школској 2016/2017.години Тим за разглас ће радити на остваривању идеје пројекта РАДИО
ШКОЛА ДАНАС –који би требало да упозна и повеже све информације на нивоу града,а
везаних за школске садржаје,манифестације...
На сајту школе су редовно ажуриране све важне информације везане за школске активности:
Такмичења ученика, Дечја недеља (посета спортских клубова,плесног студија
Ника,....,победници по разредима....), Европски дан језика, Нова година, Св.Сава, Дан
школе..........;

координатор Тима за разглас: учитељ Сарић Бранислав
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА УЏБЕНИКЕ
КООРДИНАТОР : ВОЈКАН ВЕЧЕРИНОВИЋ

Садржај реализованих активности
у току године
Прикупљање података о изјашњавању
наставника

Носилац
активности
Координатор,

Време
реализације

Сати

1.03.2016.

18

15.03.2016.

4

29.03.-.10.04.2016.

16

04.04.2016.

4

Напомена:
Није
реализовано

Напомена:
Реализовано
друго

нешто

чланови тима

у вези уџбеника који ће се користити за
школску 2016/2017.
Ажурирање прикупљених
података
свих Стручних већа од првог до осмог
разреда у вези изјашњавања избора
уџбеника за школску 2016/2017. годину

Координатор,

Убацивање података у електронску базу
(ЦЕНУС) података Министарства просвете
у вези избора уџбеника на нивоу школе за
каталог уџбеника који ће се користити од
школске 2016/2017. до школске 2018/2019.
године.

Координатор,

Формирање коначне
цене комплета
уџбеника по предметима за школску

Координатор,

чланови тима

чланови тима
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2016/2017. (назив уџбеника, издавач, цена и
укупна цена по разредима)

чланови тима

Скупљање докуменатације од ученика у
вези пројекта Министарства просвете за
бесплатне уџбенике од 2. до 8. разреда.

Координатор,

Пријем и разврставање бесплатних
уџбеника који су добијени од Министарства
просвете, а који ученици враћају на крају
школске године

Координатор,

10.05.2016.

10

17.06.2016.

80

чланови тима

чланови тима
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Извештај о раду Стручног актива за развој школског програма

Стручни актив у школској 2015/2016. години бавио се активностима везаним за реализацију
школских програма од првог до осмог разреда.Ове године одржана су планирана три састанка
на којима се дискутовало о реализацији школском програму, стандардима и могућим
корелацијама у појединим областима као и о анексу појединих области који су саставни део
Школског програма у овој години.
Током целе школске године реализоване су пано-презентације у оквиру рада сваког стручног
већа.
И поред великог ангажовања наставника постоје тешкоће у остваривању корелације у
наставним областима,јер програми у предметној настави нису усклађени. Уразредној настави
је било лакше реализовати планирану корелацију, па је овде и био већи број реализованих
часова.
Извештај о резултатима самовредновања квалитета рада школе
У току школске 2015/16. године Тим за самовредновање квалитета рада школе, према
утврђеном плану, реализовао је вредновање кључне области ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА. При
томе вредновани су стандарди:
3.1. Школа континуирано доприноси већој успешности ученика
3.2. Успех ученика показује да су остварени образовни стандарди
У процесу самовредновања коришћена је следећа методологија:
1. Упитници за родитеље, ученике и наставнике
2. Анализа резултата матурског испита
3. Увид у школску документацију : Дневници рада, евиденција допунске и додатне наставе
4. Анализа успеха ученика на крају сваког класификационог периода школске 2015/16. године
5. Анализа резултата ученика на такмичењима из различитих области за школску
2015/16.годину
6. Остварени циљеви и исходи планираних ИОП2
Вредновање је обављено на узорку
наставници и учитељи
46

ученици 7. ученици 8.разреда
разреда
42

47

родитељи ученика и
Савет родитеља
40 + 36

Од посебног значаја је истаћи присутност одређених показатеља, а то су:
- Резултати на завршном испиту/матури показују да је остварен средњи ниво образовних
стандарда
- Ученици којима је потребна додатна подршка у образовању остварују постигнућа у складу са
индивидуалним циљевима учења/прилагођеним образовним стандардима
- Школа примењује поступке којима прати успешност ученика
- Ученици који су укључени у додатни рад показују напредак у складу са постављеним
циљевима
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- Просечни резултати ученика на завршним испитима бољи су у односу на предходну
школску годину
- Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу
Недовољно присутни показатељи су:
-Школске оцене су у складу са резултатима на завршном/матурском/ испиту /одступају
одељења у ИО Орид/
- Резултати ученика на завршном /матурском/испиту показују да је школа остварила
резултате на нивоу просека Републике.
Предлог мера за унапређивање и детаљнији извештај о постигнућима налази се у делу
извештаја о постигнућима наших ученика на Матурском испиту,као и у Акционом плану за
унапређивање кључне области Постигнућа ученика који је постао део Развојног плана школе.

ИЗВЕШТАЈ O РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
КООРДИНАТОР: ЈАСМИНА БОГОЈЕВИЋ
Број

2.

3.

Садржај реализованих активности у току
године
На првом састанку чланови стручног актива су
упознати са Планом рада и активностима у
2015/2016.години.
Дискутовало се о изабраним приоритетима у
оквиру резултата самовредновања свих седам
области квалитета рада школе у протеклој
години.
Урађена је радна верзија новог Развојног
петогодишњег плана са којим су чланови
упознати.
Чланови актива су упознати са процедуром и
активностима око израде Развојног плана
(консултације са саветником Министарства за
развојно планирање, предлозима и идејама
уграђеним у Развојни план). На овом састанку
подељена су задужења члановима тима и
утврђени термини око реализације одређених
активности .
Сви чланови стручног актива су добили
конкретна задужења према афинитетима којима
ће се бавити у наредном периоду, а која се односе
на изабране приоритете у оквиру вредновања
квалитета рада.
Дискутовало се о начину праћења појединих
активности, извештавању и вредновању.
Имајући у виду да нам је свих седам кључних
области вредновања квалитета рада у Развојном
плану констатовали смо да ће бити потребно

Носилац
активности
Координатор
актива

Време
реализације
септембар,
2015.

Чланови актива,
координатор

фебруар, 2016.

Чланови актива и април, 2016,
координатор
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4.

доста времена и енергије да се све активности у
оквиру приоритета испрате.
На овом састанку дискутовало се о изради плана
акције за вредновану област у овој години, а то су
постигнућа ученика. Овим Акционим планом
обухватили смо све вредноване области
квалитета рада (настава, подршка ученицима,
резултати на завршном испиту, општи успех
ученика,
такмичења,
планови,
програми,
руковођење и етос).
Урађен је план акције и изабрани приоритети за
област постигнућа ученика за 2016/2017.години.
Поднет је извештај о раду за прошлу годину.

Координатор
август, 2016.
Актива за развојно
планирање
и
координатор
Тима
за
вредновање
квалитета
рада
школе.

У школској 2015/2016. урађен је петогодишњи Развојни план. Руководећи се стручним
упутствима саветника Министарства за развојно планирање, стручни актив јс урадио предлог
новог Развојног плана који је 30.09. 2016.године усвојен на седници Школског одбора.
Имајући у виду да смо претходне 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 у оквиру Развојног плана урађено је следеће:
Урађен је нови план и усвојен на Школском одбору;
Усвојени су Анекси школског програма . као и Годишњег плана рада школе;
Посећени и анализирани часови редовне наставе и предложене мере у циљу унапређивања
наставе;
Реализовани и анализирани угледни часови као и резултати завршног испита и предложене
мере (у циљу постизања бољих резултата) у наредном периоду;
Aнализиран 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 ншколској 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.
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, заједно са Тимом за
вредновање квалитета рада школе, који је анекс Развојном плану за школску 2016/2017.
годину.

Извештај о раду Педагошког колегијума
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Педагошки колегијум је имао за циљ повезаност стручних тела у школи, као и помоћ
директору у континуираном праћењу свих активности.
Педагошки колегијум бавио се бројним питањима у школској 2015/2016. години
везаним за рад школе од којих издвајамо:
Упознавање чланова са извештајем о раду школе и планом рада у новој школској
години.
Упознавање чланова колегијума са анексима у оквиру школског програма, као и
петогодишњим развојним планом и издвојеним приоритетима.
Упознавање чланова колегијума из прошлогодишњег вредновања свих седам кључних
области и представљање нове кључне области која је вреднована у 2016. год. –
постигнућа ученика.
Чланови колегијума упознати су са планом превентивног рада на спречавању насиља у
школи као и радом школског разгласа.
Обележавању значајних манифестација у школи, Чивијаде, Дечја недеља, Свети Сава,
Дан школе, пријемом првака, 200 година од доласка Јеврема Обреновића у Шабац,
Европског дана језика, Дан примирија у Првом светском рату као и низом других
манифестација..
Усвајањем ИОП планова, унапређивањем, оцењивањем.
Такмичењима ученика.
Пружање различите врсте подршке ученицима.
Анализом рада Ученичког парламента.
Активностима у оквиру професионалне активности.
Безбедности ученика.
Анализом посећених часова, применом интерактивних метода.
Екскурзијама.
Анализом рада Тимова у школи.
Анализом резултата завршног испита.
Стручним усавршавањем наставника и стручних сарадника.
Спортским активностима у школи и граду.
Сарадњом са установама из локалне средине.
Активностима у оквиру превентивног рада са ученицима.
Хуманитарним акцијама у школи.
Анализом рада вршњачких тимова у школи.
Културном и јавном делатношћу школе.
Анализом рада у редовној настави и успехом ученика.
Усвајањем закључака за седнице Наставничког већа,...
У раду Педагошког колегијума у школској 2015/2016. години учествовало је 13
чланова колектива.
Педагошки колегијум одржао је 4 седнице. Записници са седница Педагошког
колегијума читани су и усвајани на седницама Наставничког већа.
120

Стручни сарадници
Извештај о раду педагога школе

У школској 2015/2016. години педагог је реализовао већину програмских садржаја у
оквиру утврђених подручја рада. Акценат у раду педагога био је на унапређивању
образовно-васпитног рада у школи и пружању стручне помоћи наставницима,
родитељима и ученицима.
Педагог је, и ове школске године, био координатор Стручног актива за развојно
планирање, Тима за сарадњу са Црвеним крстом, ИОП тима и Тима за израду
Извештаја о раду школе. Поред тога педагог је водио Ученички парламент и био члан
великог броја тимова у школи (12).
Следи извештај по програмским садржајима:
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Педагог је у школској 2015/2016. учествовао у изради Годишњег извештаја о раду
школе, Годишњег плана рада школе, анексаШколскoг програма и Развојног плана.
Поред тога, радио је на планирању и програмирању следећих докумената:
Годишњи програм рада педагога;
Оперативни – месечни планови рада;
Предлозима, идејама и сугестијама пружао је стручну помоћ у планирању рада свих
стручних органа и стручних већа у школи;
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Планирао рад појединих тимова, рад одељењских старешина и одељењских заједница;
Планирао рад са ученицима који су у току године имали тешкоће у учењу и понашању,
као и са ученицима који су имали одређене сметње у развоју;
У оквиру овог подручја рада током школске године планирао је и сарадњу са
родитељима ученика (индивидуално-саветодавни рад и родитељске састанке), акценат
је био на сарадњи са родитељима ученика седмог и петог разреда – радионичарски рад;
Планирао анализе и истраживања везана за уочене проблеме у процесу
самовредновања рада школе (ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА);
Планирао рад са наставницима у циљу унапређивања образовно-васпитног рада
(појачаним педагошко-инструктивним радом и пружањем помоћи у припремању
часова по активним методама), и планирао рад Ученичког парламента.
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
У школској 2015/2016. години педагог је посетио 30 часова редовне наставе с циљем
праћења примене интерактивних метода у раду, што је један од приоритета Развојног
плана.
После посете часова редовне наставе, педагог је са наставницима обављао
инструктивни рад у циљу унапређивања образовно-васпитне праксе. У евиденцији је
25 наставника са којима се разговарало (коришћен је образац за праћење наставног
процеса).
Посебно се водило рачуна о наставницима-приправницима, са којима се током целе
школске године обављао, како инструктивни, тако и саветодавни рад (8 приправника).
Поред тога што се укључивао у рад великог броја тимова, педагог је посебно пратио и
усмеравао рад : ИОП тима, Тима за унапређивање образовно-васпитног рада, Тима за
корективно-педагошки рад, Тима за додатну подршку ученицима и Тима за
самовредновање квалитета рада школе. Посебно у протеклој школској години педагог
се ангажовао на изради петогодишњег Развојног плана и сталним стручним
консултцијама са саветником министарства просвете за развојно планирање.
Педагог је и континуирано пратио напредовање ученика у току школске године (за
сваки класификациони период радио анализе успеха квалитативне, квантитативне као
и упоредне). На сваком класификационом периоду ученици и наставници су били
информисани о успеху ученика, као и предлозима мера за њихово побољшање (пано
презентације у холу школе).
Током године пратило се и напредовање ученика који су имали проблема у
савлађивању градива, а посебно ученика другог, шестог и осмог разреда који су радили
по ИОП-у као и ученика који су радили по индивидуализованом програму.
У другом полугодишту урађено је истраживање образовно-васпитне праксе, тема
„КАКО УЧИМО И НА КОЈИ НАЧИН СЕ ПРИПРЕМАМО ЗА ШКОЛУ”, у коме је
учествовао Ученички парламент и ученици седмог и осмог разреда. Резултати показују
да постоји потреба даљег унапређивања ове области.
Као члан Тима за вредновање и самовредновање квалитета рада школе, педагог
је учествовао у истраживању везаним за кључну област ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА.
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У току године педагог је пратио успех ученика на такмичењима, као и резултате
завршног испита ученика осмог разреда.

Осмаци на екскурзији
РАД СА НАСТАВНИЦИМА
Значајно подручје рада у коме се педагог посебно ангажовао на
следећим пословима:
Пружао стручну помоћ приправницима уприпремању и реализацији наставног процеса
( 8 приправника).
Реализовао је алтернативни семинар- АКТИВНО УЧЕЊЕ/НАСТАВА- за наставнике
(присуствовало 18 наставника).
У оквиру педагошко-инструктивног рада педагог је обавио разговоре са 20 наставника
после посете часовима (заједничком анализом часа на основу обрасца за праћење
наставе и давањем предлога мера за њихово унапређивање). У току године педагог је
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пружао помоћ појединим наставницима на осмишљавању рада са ученицима којима је
била потребна додатна подршка (деца са евидентираним сметњама).
Педагог је у току школске године пружао помоћ заинтересованим наставницима у
припреми часова применом интерактивних метода. Највише је часова реализовано у
области техничког и информатичког образовања и настави биологије;
У школској 2015/2016. години педагог је пружао значајну помоћ у реализацији
појединих програма у оквиру рада одељењских заједница (пети разред - програм
УЧЕЊЕ УЧЕЊА, седми разред – болести зависности СИДА и осми разред –
ТРГОВИНА ЉУДИМА, превентивни рад);
Педагог је заједно са наставницима пратио и анализирао резултате постигнућа ученика
осмог разреда (пробно тестирање и завршни испит) педагог је учествовао у раду
комисије за проверу савладаности програма увођења у посао приправника (три
наставника).
О раду са наставницима води се евиденција (дневник рада, обрасци за праћење наставе
као и педагошко-инструктивном раду).
РАД СА УЧЕНИЦИМА
Педагог је у школској 2015/16. години радио на пружању различитих врста
подршке ученицима, посебно у погледу адаптације једног броја ученика првог и петог
разреда, као и праћењу напредовања ученика који су радили по ИОПу 2 и 3.
Уобласти рада са ученицима реализовано је:
испитивање деце за полазак у први разред, процена зрелости за полазак у школу,
62ученика;
учествовао је у формирању одељења првог и петог разреда у матичној школи и
издвојеном одељењу у Ориду.
Учествовао у тестирању ученика осмог разреда;
идентификовао ученике на сваком класификационом периоду који су имали тешкоће у
учењу, пружао подршку за њихово напредовање реализујући програм „УЧЕЊЕ
УЧЕЊА”. У току године евидентирано је 26 ученика са којима се радила ова врста
подршке;
Реализовао је и саветодавни рад са ученицима који су у току године имали тешкоће у
понашању и изречене васпитне мере, 24 ученика (појачан васпитни рад), као и са 11
ученика који су у хранитељским породицама.
Педагог је сарађивао са вршњачким Тимом за ПО, тимски рад са психологом.
Реализовано је 28 часа одељењских заједница у четвртом, петом и седмом разреду;
педагог је водио Ученички парламент.
О раду са ученицима води се уредна документација.
РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
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Педагог је у току целе школске године сарађивао са родитељима у циљу пружања
стручне помоћи и саветодавног рада.
Реалозовао је родитељске састанке за родитеље и старатеље ученика седмог разреда (за
родитеље ученика седмог разреда родитељски су реализовани радионичарским радом –
„Болести зависности и СИДА”).
У току године организован је индивидуално-саветодавни рад са родитељима и
старатељима ученика који су имали тешкоће у понашању. Евидентирано је 25
родитеља са којима се сарађивало у школској 2015/2016. Години. Педагог је имао и
индивидулне разговоре са 62родитеља , будућих првака.
Педагог је уредно водио евиденцију у раду са родитељима и старатељима.

РАДСА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА,
АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА

ПЕДАГОШКИМ

Педагог је у току године континуирано сарађивао са директором школе, и
стручним сарадником, психологом школе. Сарадња се огледала у:
истраживању образовно-васпитне праксе;
предлагању мера за унапређивање рада школе;
раду тимова, а, посебно Тима за вредновање квалитета рада школе
формирању одељења;
распоређивању нових ученика;
изради значајних докумената за рад школе (планова, програма, извештаја, анализа), као
и на решавању бројних организационих питања значајних за рад школе.
Педагог је сарађивао и са персоналним асистентом у нашој школи у циљу праћења и
пружања стручне помоћи једном броју ученика. Ова помоћ, како педагогу, тако и
наставницима била је од великог значаја.
РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
Педагог је активно учествовао у раду свих стручних органа школе (Наставничко веће,
Одељењска већа, Педагошки колегијум), а повремено и у раду стручних већа,
саветодавних тела и органа управљања.
Активности педагога биле су:
информисао је наставнике о питањима значајним за рад школе и унапређивање
наставе: анализе успеха и дисциплине ученика, резултатима спроведених истраживања,
презентацијама везаним за приоритете Развојног плана за школску 2015/2016. годину;
педагог је координатор три тима у школи,а члан је 12 тимова. Као координатор радио
је планове, организовао састанке, извештавао стручне органе о раду тимова;
поред тога педагог је учествовао у раду Стручног актива за развој школског програма и
Педагошког колегијума – у циљу праћења, информисања као и унапређивања рада
школе.
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САРАДЊА СА
НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА,
УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Педагог је у току школске 2015/2016. године сарађивао са Институтом за педагошка
истраживања,Медицинским центром, Центром за социјални рад, Црвеним Крстом ради
остваривања циљева образовно-васпитног рада у школи. Поред тога повремено је
сарађивао и са: Инситутом за психологију, Заводом за вредновање квалитета рада,
Образовним форумом, Школском управом Ваљево, Заводом за ментално здравље,
Удружењем аутиста, а све у циљу праћења вредновања и унапређивања рада.
Сарађивао је и са Активом педагога и психолога на нивоу града, с циљем размене
искустава и унапређивања праксе.
ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ,
УСАВРШАВАЊЕ

ПРИПРЕМА

ЗА

РАД

И

СТРУЧНО

Педагог је током 2015/2016. године водио евиденцију о свом раду на дневном,
месечном и годишњем нивоу. Поседује Годишњи програм рада, месечне планове као и
дневник рада. Поред тога у документацији педагога су листе праћење ученика и
обрасци за праћење наставе.
Педагог се стручно усавршавао, пратио семинаре, стручну литературу и стално
сарађивао са колегама педагозима.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА ЗА ШКОЛСКУ 2015./2016. ГОДИНУ

Извештај је сачињен на основу документацијe организованим активностима које су
предвиђене Годишњим планом рада психолога, а које су евидентиране и у следећим
документима : Развојни план школе, извештајима о раду школских тимова у којима је
психолог координатор и активни члан, Портфолиу стручног усавршавања психолога,
Дневнику рада психолога и документацији о раду са ученицима, наставницима и родитељима
ученика.
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Психолог је учествовала у планирању :
Концепције Годишњег плана рада школе и делова који се односе на планове и програме
подршке ученицима и сарадње са родитељима.
Израда Годишњег програма рада психолога
Оперативно месечно планирање рада психолога
Учешће у изради школских програма /програм сарадње са родитељима, професионалне
оријентације,превентивног рада, превенције насиља, сарадње са другим институцијама/
У планирању рада свих стручних органа школе
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Планирање процеса самовредновања у школи као координатор тима
Израда плана професионалне оријентације и менторских активности школе из области ПО
Израда плана Вршњачког тима за ПО
Учешће у изради планова осталих тимова у школи у којима је психолог члан:Тим за
превентивни рад, Тим за заштиту деце од насиља, Тим за откривање потенцијално
даровитих ученика, Тим за унапређивање образовно васпитног рада, Тим за појачан
васпитни рад, Тим за развојно планирање..
Планирање часова одељењских заједница – унапређен је постојећи плана новим темама из
области превенције насиља /дигитално насиље/
Планирање рада са ученицима који имају сметњеуразвоју, породичне проблеме
испецифичне тешкоће у учењу и понашању
Планирање истраживачког рада из области самовредновања и превеције /опасности на
интернету/
Планирање сопственог стручног усавршавања
Планирање тема родитељских састанака
Планирање сарадње са родитељима ученика
Планирање дијагностичког рада са ученицима /тестирање способности/
Учешће у планирању рада Актива стручних сарадника основних школа на нивоу града
Учешће у планирању рада Ученичког парламента у школи
Организовање и планирање рада вршњачког тима за ПО у ИО Орид
Планирање сарадње са фирмама и предузећима за реализовање реалних сусрета за ученике
Планирање сарадње са средњим школама и примена Каталога услуга ПО
Прављење индивидуалних планова за саветодавни рад са ученицима
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА
Координирње процесом самовредновања и вредновања квалитета рада у школи за кључну
област Постигнућа ученика, реализовање разноврсних техника испитивања свих актера и
учествовање у обради података, руковођење састанцима Тима /4 састанака/ извештавање на
већима /3 пута/и Савету родитеља, израда извештаја о самовредновању, издвајање
приоритета за нови Развојни план и предлагање мера за побољшање ефикасности.
Учествовање у праћењу постигнућа ученика, посебно потенцијално даровитих, и
унапређивање механизама за њихово подстицање и промовисање,
Анализа резултата свих тестирања у школи /резултати пробне матуре, Матурски испити за
8. разред, тестирање потенцијално даровитих ученика седмог разреда/ и предлагање мера
Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и индивидуално-образовног плана
/ИОП/ за поједину децу / 1 у Орашцу, 3 у Ориду и 3 у Шапцу- ИОП2 , 3 ученика ИОП3/
Учествовање у вредновању свих иновативних садржаја за децу и родитеље у школи /настава
по АУН-у у току посете часовима образовно-васпитног рада рада /26 часова/
Ваннаставне активности – часови одељењских заједница /42/
радионице за децу/4/ и родитеље на родитељским састанцима /2/
Вредновање рада појединих тимова којима је психолог координатор или активни члан /тим
за ПО , Тим за самовредновање, Тим за заштиту деце од насиља, Тим за даровите/ и писање
извештаја
Вредновање рада стручних органа школе путем упитника за самовредновање
Вредновање рада ВТза ПО у школи након сваке активности и извештавање
Вредновање примене интерактивних метода у настави је реализовано у сарадњи са
педагогом школе кроз опсервацију на часовима ов рада /26 часова/
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Праћење и вредновање посебних, угледних часова и инструктивни рад са наставницима /8/
Учешће у раду комисије за проверу савладаности програма увођења у посао наставника –
приправника /5/
Праћење узрока изостајања са наставе појединих ученика /9/, утврђивање узрока и примена
мера за превазилажење проблема у сарадњи са тимом за васпитни рад
Вредновање и извештавање о раду колеге према коме је покренут дисциплински поступак
Праћење поступака и ефеката оцењивања ученика на часовима редовне наставе,
упоређивање са постигнућима на тестирањима знања, првенствено на Матурском испиту;
израда анализе поређења резултата Матурског испита и оцена на крају школске године из
предмета који су заступљени на Матурском испиту. Предлагање мера за превазилажење
уочених проблема.
Бодовање помоћних радника због технолошког вишка – као члан комисије.
РАД СА НАСТАВНИЦИМА
Пружање стручне помоћи наставницима и учитељима у раду, посебно приправницима:
психолог је посетила 26 часова редовне наставе и обавила инструктивне разговоре са
наставницима чије је часове посетила. Код истих је учествовала и у припреми часа дајући
мишљења и сугестије. Такође, обављен је континуирани инструктивни рад са
наставницима који воде пети разред у циљу побољшања адаптације ученика на предметну
наставу. Посебан инструктивни рад реализован је са учитељима и наставницима који раде
ИОП или индивидуализоване планове рада са децом /7 учитеља и 15 наставника/. У школи
је ове године било 11 приправника и са њима је обављан саветодавни рад као и са свим
младим колегама који нису приправници али су наилазили на ситуације у којима немају
довољно искуства.
За приправнике, психолог је реализовала мини-семинар ''Ненасиље и заштитне мреже''
Писање мишљења и извештавала учитеља првог разреда о битним карактеристикама
ученика и одељења, пратила напредовања – написано 108 мишљења/
Поређење резултата иницијалног тестирања ученика 1.разреда са постигнућима после
сваког класификационог периода, предлог мера за рад и поступака за праћење
Обављање инструктивног рада са школским тимовима
Праћење адаптације ученика 1. разреда на часовима о.в.рада и обављање саветодавног
рада са учитељима, предлагање мера за побољшање адаптације групе или појединих
ученика /најчешће су биле посете одељењу 1-4 и 1-3 као и 1.разред у Ориду због проблема
у развоју деце и у учењу, док је у 1-1 било проблема у понашању/
Праћење адаптације ученика 5. разреда на часовима о.в.рада и обављање саветодавног
рада са наставницима, предлагање мера за побољшање адаптације /посебан проблем у52због понашања појединих ученика и 5-5због проблема учења/.
Посета часовима о.в.рада и опсервација појединих ученика или одељења, предлагање мера
и садржаја за унапређивање дисциплине, атмосфере, активности и мотивације за рад
ученика на часовима /ове године посебно су праћена одељења 3. разреда Мишар, 5-2, 8-2,
и 8-4 и 6-6 и 8-6/
Обављање инструктивног рада са наставницима после опсервираних часова редовне
наставе и давање предлога за унапређивање рада, посебно рада са ученицима којима је
потребна додатна подршка
Предлагање рада са појединим ученицима након извршеног дијагностиковања /тестирања
/, нарочито са потенцијално даровитим ученицима. Подстицање наставника за менторски
рад и учествовање на такмичењима у организацији Центра за таленте Лозница-није било
заинтересованих наставника
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Реализовање истраживања и теме за Наставничко веће /Опасности на интернету/,
одељењска већа /појединачни случајеви/ и Стручна већа /учитељи – Презентација
оригиналног наставног средства – плаката из области превенције насиља за рад на
часовима одељењњских заједница/
Саопштавње и анализирање резултата социометријског истраживања са учитељима 3.
разреда и помагање у решавању уочених тешкоћа у интеракцији између ученика у
одељењима . Писање 6 извештаја за свако одељење
Обављање инструктивни рад са учитељима у продуженом боравку у вези појединих
ученика и група, праћење,предлози. Пружила помоћ у осмишљавању и реализовању
заједничке активности са родитељима из области ПО -/Моје занимање/
Помоћ у припреми часова по принципима АУН, реализацији и вредновању /код М.Мирчић
и М.Мирковић/
Пружање помоћи предметним наставницима у припреми ученика и родитеља и
организовању испита за ученике осмог разреда – Мала матура.
Обављање инструктивног рада са старешинама 8.разреда у вези професионалне
оријентације /обука заинтересованих наставника за извођење радионица из области ПО у
својим одељењима/ и помоћ у саветодавном раду са ученицима, нарочито приликом
попуњавања листе жеља приликом конкурисања у средње школе
Обављање инструктивног рада са наставницима /нарочито са 11 приправника/ и
учитељима у вези оцењивања, посебно описног оцењивања у првом разреду и
Пружање подршке и помоћи наставницима у припреми и реализацији разноврсних
садржаја ваннаставних активности /консултације, анализа сценарија, сугестије и сл./
Припремање за све облике инструктивног рада
Вођење евиденције о инструктивном раду са наставницима
РАД СА УЧЕНИЦИМА
Тестирање и процена спремности 80 ученика за полазак у први разред. Психолог је
формирала 4 одељења првог разреда на почетку школске године.
Пружање додатне помоћи у адаптацији ученицима првог /8 ученика/ и петог /7 ученика/
Током године обављала је континуирани рад /по потреби/ са децом која имају емотивне /
17ученика/ и породичне проблеме/12 ученика/.
Дијагностиковање /тестирање/ 3 ученика који имају потребе за индивидуализованим
радом и написала извештаје за учитеље, 4 ученика четвртог и 2 ученика осмог разреда
потенцијално даровите за потребе укључивања на едукације и пројекте.
Константно обављање саветодавног и појачаног васпитног рада са 24 ученика
Учествовање у посредовању у решавњу конфликата између ученика /у просеку по два
случаја недељно у току године – 72 посредовања/
Посредовање у решавању 18 конфликата на релацији ученик-наставник
Учествовање у раду Ученичког парламента –помагање у акцији прикупљања пакетића за
угрожену децу и , са педагогом , вођење групе деце /16/ у Парк науке на Летњиковцу
Реализовање 44 часа одељењских заједница са различитим темама, посебно са темама из
ПО које су имплементиране у часове о.з за седми и осми разред и на теме из области
преванције насиља.
Психолог је осмислила четири теме-радионице за часове о.з из области превенције :
''Децо, следите став трезни-будите увек опрезни'' за 1. и 2. разред, ,,Прича о дечаку...'' за
четврти разред ''Свест о личној одговорности'' за 6. разред и ''Проблеми , вредности и
правила'' за све разреде. Теме је реализовала кроз часове о.з.
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Обављено је социометријско истраживање у 5 одељења трећег разреда, написани
извештаји и обављање разговора са децом о прихватљивом и неприхватљивом понашању.
У сарадњи с психологом из Центра за таленте из Лознице, обављено је тестирање 24
потенцијално даровита ученика седмог разреда и а психолог је реализовала индивидуално
саопштавање резултата и саветодавни рад са тим ученицима
У сарадњи са психологом из НСЗ, обављено је тестирање способности и професионалних
опредељења 135 ученика осмог разреда и саветодавни рад са свим ученицима /са
неодлучних 37 и више пута/, у вези избора средње школе/занимања.
Пружање помоћи ученицима осмог разреда приликом попуњавања листа жеља за упис у
средње школе /по одељењима када су попуњавали листе/
У сарадњи са средњим школама, према Каталогу ПО услуга за град Шабац, психоилог је
организовала презентације 2 средње школе ученицима /по две презентације – једна у
матичној школи, једна у ИО Орид/: Школе примењених уметности и техничке школе,
Психолог јеорганизовала реалне сусрете ученика са различитим областима рада у оквиру
активности ПО – Сајам науке, посета Парку науке Шабац, Ноћ музеја у школи, сусрет
ученика из продуженог боравка са родитељима експертима за поједина занимања,
упућивала ученике да активно, сами ђаци, траже информације о школама приликом посете
истих.
У име школе као менторске за ПО , а као координатор тима за ПО , психолог је
контактирала начелницу друштвених делатности , написала захтев и организовала
заједнички састанак на коме је договорен, а у јуну и реализован Сајам образовања на
нивоу града кога су посетили наши ученици
Реализовање васпитног рада са 8 ученика који су највише изостајали са наставе
Психолог је , посебно пратила и разговарала са 11 ученика који су под старатељством, са
три ученика који су радили ИОП2 , три ученика који су радили ИОП3 и 4 ученика које је
психолог тестирала због потребе за индивидуализованим приступом.
У оквиру сарадње са Продуженим боравком, пратила је 2 ученика који су имали
специфичне тешкоће у адаптацији и понашању.
Учествовање је у припреми групе ученика 4. разреда за представу поводом пријема
будућих првака
Обављање истраживања у одељењима осмог разреда о образовним постигнућима и седмог
разреда о посећености допунској настави /за потребе вредновања/
Ангажовање у 3 одељења у ИО Орид у којима су приправници били одељењске
старешине, због проблема понашања извесног броја ученика
Константно је остваривала сусрете и рзговоре подршке са децом која су имала здравствене
проблеме и тегобе, обавештавала родитеље да их изведу из школе
Организовала је рад ВТ за ПО у Ориду и припремила децу из тима да обављају
саветодавни рад са неопредељеним вршњацима по моделу конструктивног мишљења
Шест шешира. Са истом групом деце, обавила је истраживање о професионалним
интересовањима у 8-5и 8-6 и инструисала их као да обраде и саопште резултате
истраживања на часовима о.з.
Са групом ученикауређивала је ПО кутак у матичној школи и ИО Орид
РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО, СТАРАТЕЉИМА УЧЕНИКА
Приликом тестирања за полазак у школу, прикупљала је анамнестичке податке о
тестираним ученицима и разговарала са 80 родитеља будућих првака.
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Била је континуирано у контакту са родитељима свих ученика са којима је обављала
саветодавни рад – 24 родитеља ученика који су имали изречене васпитне мере,
родитељима 26 ученика који су имали емотивне и породичне проблеме, родитељима 9
ученика који су имали проблеме у учењу а са којима је психолог радила /вежбање техника
мапе ума/.
Обавила је саветодавне разговоре са 24 родитеља ученика који су били неопредељени
око избора средње школе или имали друге потребе везане за упис у средње школе.
Психолог је реализовала родитељски састанак у 8-2 на тему ПО и активностима у
школи из те области.
Обавила је и саветодавно рад са 16 родитеља потенцијално даровитих ученика седмог
разреда који су остварили високи резултат на тестовима способности и ушли у базу
података Центра за таленте Лозница.
Пружила стручну помоћ родитељима приликом попуњавања листе жеља за упис у
средњу школу /родитељи деце која су имали дилеме или др./ и укључила их у вредновање
квалитета рада школе /задат упитник/.
Обаавила саветодавни рад са 5 родитеља ученика који похађају продужени боравак.
Психолог је обављала континуирани саветодавни рад, у току целе школске године, са
12 родитеља ученика који су имали специфичне тешкоће.
Три пута је учествовала у раду Савета родитеља.
Водила је евиденцију о раду са родитељима ученика.

РАД
СА
ДИРЕКТОРОМ,
СТРУЧНИМ
АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА

САРАДНИЦИМА,

ПЕДАГОШКИМ

Током школске године, психолог је сарађивала, планирала и организовала активности
и истраживања из области самовредновања рада школе /свих седам кључних области/као
координатор тима.
Извештавала је о резултатима обављених истраживања из самовредновања на
састанцима свих стручних органа.
Изештавала је о активностима из области професионалне оријентације као
координатор тима и резултатима матурског испита и уписа наших ученика у средње школе
као члан уписне комисије.
Учествовала је у унапређивању рада већине тимова у школи.
Сарађивала је са директором и педагогом у формирању одељења у школи и
распоређивању нових ученика .
Сарађивала је са свим актерима приликом израде школских докумената.
Сарађивала је са персоналним асистентом у вези писања ИОП-а .
Сарађивала је са управом школе поводом различитих пријава ученика, родитеља и
других .
Сарађивала је са управом школе приликом писања извештаја о појединим ученицима
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или догађајима у школи и ван ње /МУП, ЦСР/, првенствено када је у питању вршњачко
насиље.
Сарадња са директором у вези организовања различитих манифестација, трибина и
других догаађаја у школи које је организовала психолог.
РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
Психолог је учествовала у раду Наставничког већа и одељењских
већа/присуствовала је свим седницама/и извештавала о активностима за која је имала
задужења, Савету родитеља и Школском одбору /3 састанка/.
Координисала је радом два тима- Тима за самовредновање и Тима за
професионалну оријентацију и учествовала у рад у још осам тимова чији је члан.
Као координатор тима за самовредновање, обрадила је , анализирала и припремила
документ – Акциони план као основа за развојно планирање након вредновања свих
седам кључних области предходне године, као и извештај о вредновању кључне области
Постигнућа ученика која је вреднована ове године.

САРАДЊА
СА
НАДЛЕЖНИМ
УСТАНОВАМА,
УДРУЖЕЊИМА И ОРГАНИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА,

Психолог је сарађивала са:
Центром за социјални рад у вези проблема вршњачког насиља и занемаривања деце /5
ученика/.
Центром ''Инвентива'' у вези менторских активности школе из области ПО. МУПом у вези 8 случаја вршњачког насиља – писање извештаја.
Средњим школама у вези организовања презентација за ученике осмог разреда и Сајма
образовања.
Центром за стручно усавршавање у вези семинара за стручне сараднике.
Центром за стручно усавршавање у вези посете наших ученика Парку науке.
Локалном самоуправом у вези организовања Сајма образовања.
Министарством просвете у вези консултација за реализовање самовредновања и неких
спорадичних случајева у школи.
Министарством просвете у вези матурског испита као члан централне комисије у
школи.
УНИЦЕФ-ом и Министарством просвете у вези пројекта ШБН и менторског састанка
– обуке за дигитално насиље у Београду.
Са осталим основним школама у вези размене искустава и реализовања заједничке
активности -Сајам образовања.
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Са интересорном комисијом у вези четири ученика.
Са Развојним саветовалиштем и медицинским центром у вези пет ученика.
ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Психолог је уредно водила дневну, месечну и годишњу евиденцију о свом раду.
Психолог је водила евиденцију о раду са ученицима и родитељима као и евиденцију и
документацију о свим осталим активностима у школи.
Припремала се за све облике рада.
Учествовала на презентацији примера добре праксе учитеља, угледним и јавним
часовима и манифестацијама које су колеге организовале у школи и ван школе.
Обављала послове ментора за ПО и ШБН у другим школама .
Учествовање на семинару о решавању конфликата у РЦСУ Шабац и Менторском састанку
ШБН у Београду /обука за дигитално насиље/.

Извештај о раду библиотекара школешколске 2015/2016. године

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА
израђенигодишњи,
месечниплановирадашколскебиблиотеке;
школског
библиотекара;библиотечке секције;
- за цензус предати потребни подаци о раду школске библиотеке ;
- осмишљаван рад са ученицима у школској библиотеци, не само са члановима библиотечке
секције, већ и посебно заинтересованим ученицима за рад у школској библиотеци.

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА
- учешће у изради годишњег плана рада школе; извештаја о раду школске библиотеке
- реализован истраживачки рад (анкете,бр.позајмљеих публикација)
- одабир и припремање литературе и друге грађе за разне образовно-васпитне активности
- на седницама НВ праћена анализа успеха ученика на квалификационим периодима

3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА
- задуживање/раздуживање наставника за бесплатне уџбенике
- сарадња са колегама који држе огледне часове: пружање подршке за планирање, припрему и
евалуацију часова
- колеге информисане о набављеним публикацијама
- договор са наставницима око коришћења простора шк. библиотеке
- учитељи су се задуживали за лектиру, за цело одељење
- одељенске старешине: враћање позајмљених публикација

4. РАД СА УЧЕНИЦИМА
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- свакодневно инсистирање на културном понашању, пажљивом руковању и чувању
позајмљених књига
-заједничко санирање похабаних и оштећених публикација
- пружана помоћ ученицима при избору књиге невезане за лектиру
- ученици упознати са књижним фондом, посебно дечјом белетристиком
- сви прваци матичне школе упознати са радом школске библиотеке
- рад са члановима библиотечке секције: задуживање/раздуживање корисника, писање састава
- помоћ библиотекара у изради реферата, паноа, усмена излагања, домаћих задатака ученика
- израда тематских слика, паноа (Дечја недеља, Вукова реформа писма и правописа, Јеврем
Обреновић, Зашто волим библиотеку, обележавање празника)
- замена одсутних колега-држање редовних часова

5. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
- помоћ при раздуживању ученика у школској библиотеци

6.
РАД
СА
ДИРЕКТОРОМ,
СТРУЧНИМ
САРАДНИЦИМА,
ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА
- електронске базе података
- договор и сарадња са шк. педагогом, психологом, замеником директора, директором око
поделе радних задужења (прекуцавање, фотокопирање, штампање, пребројавање, издавање
старих дневника, печатирање, анкете)

7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
- учешће у раду Наставничког већа
- члан школског тима за разглас, расподелу уџбеника и историјски архив

8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА,
УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
- састанак актива школских библиотекара мачванског округа у Шабачкој гимназији

9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
- статистика- месечнаи годишња
- редовна евиденција коришћењане/књижног фонда у школској библиотеци
- редовна евиденција о раду школског библиотекара
- набавка, класификација, инвентарисање, каталошка обрада, сигнирање, смештај
- санирано преко 100 оштећених књига
- преко интернета праћене иновације у савременом библиотечком пословању
- евиденција о позајмици/враћању бесплатних уџбеника
- у шк.библиотеку се доносе панои, тематске слике за часове
- вођена редовна евиденција о раду библиотeчке секције
- семинар: ,,Јачање компетенција школског библиотекара и запослених у образовању за
коришћење ресурса школске библиотеке'' (29.1.2016.)-8 бодова
Остварени су циљеви: одабир и стављање на располагање библиотечке грађе ученицима и
радницима школе-значајне за реализацију наставних планова и програма, ваннаставних
активности и у слободно време.Ученици су стицали знања према својим
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интересовањима.Подстицана је самосталност у учењу код ученика, како да критички
размишљају и извуку најбитније из мноштва информација о одређеној теми.Ученици су
оспособљавани да самостално пронађу и користе постојећу библиотечку грађу у нашој
школи- чиме су се изградила трајна интересовања ученика за књигу и учење.
За школску 2016/17.годину планира се сарадња са родитењима и локалном средином,у
зависности од потребе и предлога стручних сарадника наше школе.У плану је такође и
активнија сарадња са културним институцијама у нашем граду.
Школски библиотекар је својим радом доприносио остваривању циљева и задатака рада
школе.
школски библиотекар, Сузана Ристић

Извештај о раду школске библиотеке - шк.2015/2016. године

Школска библиотека у ОШ ,,Јеврем Обреновић'' - Шабац организована је као централна
библиотека чији фонд треба да задовољи читалачке потребе и различита интересовања
ученика, наставног и ненаставног особља матичне школе - али, и из 7 издвојених јединица:
Орид,Корман,Мишар,Мрђеновац,Миокус,Орашац и Предворица.
Руководство школе и школски библиотекар посебно брину о побољшавању услова за
успешан рад школске библиотеке.
Библиотечке послове обављала је професор српске књижевности и језика Сузана Ристић. На
месту школског библиотекара у овој школи је од априла, 2015. године (Орид април/јун;
матична септембар/август, 2016.).
Вођена је редовна евиденција о коришћењу библиотечког фонда у матичној школи.
Школски библиотекар је 2 пута недељно обављао библиотечке послове у издвојеној јединици
у Ориду.
Од последње ревизије којом се утврђује стварно бројчано и физичко стање библиотечко
информационе грађе протекло је више од деценију.Да би се добио тачан податак са којим
фондом библиотека располаже,нова ревизија је била неопходна. Рађена је од 1.07.2016.до
12.08.2016.године.Библиотекарка је радила ревизију уз свакодневну консултацију са
менторком Весном Ђокић- библиотекарком ОШ“Лаза К.Лазаревић“,која је три пута дошла у
надзор.Ивана Јанковић-професор информатике такође је учествовала у ревизији и пружила
драгоцену помоћ око обављања посла.
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Укупан број публикација у матичној школи и издвојеним јединицама:
Шабац
Орид
Мишар
Орашац
Корман
Миокус
Предворица
Мрђеновац
Укупно

22304
2341
419
185
291
79
175
297
26091

Број уџбеника од 1.до 8.разреда је 1709.
.
Готово сви ученици нижих разреда били су корисници услуга шк. библиотеке, док су матуранти
најмање задуживани за публикације. Преко 80% ученика били су корисници библиотеке.
Евиденција о броју позајмљених публикација по одељењима (матична школа)
Разредна настава:
Месец
Разред
I1
I2
I3
I4
II1
II2
II3
II4
III1
III2
III3
III4
IV1
IV2
IV3
IV4
2299:

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Укупно

/
/
/
/
21
18
22
6
47
23
28
23
26
25
30
27

/
24
8
/
25
4
6
25
13
27
40
15
20
13
9
7

/
10
9
/
32
28
16
22
31
35
19
59
29
8
22
48

/
38
45
/
10
1
5
75
5
8
7
20
23
7
24
11

/
8
9
/
4
12
/
53
8
11
17
16
7
6
19
12

/
13
7
/
1
/
1
1
2
5
/
4
13
12
3
4

/
10
19
/
3
/
2
12
33
30
10
18
21
10
5
16

/
10
38
33
24
3
2
20
18
16
15
23
13
47
2
22

/
9
42
52
53
33
33
20
5
6
13
26
15
8
16
2

/
3
7
14
5
5
8
4
3
1
1
4
8
1
/
/

/
125
184
99
178
104
95
238
165
162
150
208
175
137
130
149
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Предметна настава
Месец IX
X
Разред
V1
3
11
V2
1
/
V3
1
2
V4
9
5
VI1
4
8
VI2
8
6
VI3
9
3
VI4
8
15
VII1
18
26
VII2
21
23
VII3
2
1
VII4
8
5
VIII1
/
/
VIII2
/
/
VIII3
/
/
VIII4
/
3
987

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Укупно

14
24
14
26
20
11
9
1
12
6
3
3
/
/
/
1

7
4
4
3
16
7
7
3
23
24
8
1
/
/
/
2

8
3
3
11
10
2
2
7
2
8
4
14
/
/
2
/

32
/
1
1
4
8
3
4
8
14
7
7
4
/
3
6

2
5
28
6
3
31
31
25
12
15
12
6
11
/
13
6

2
13
8
14
2
7
7
2
2
1
/
1
/
/
/
/

19
12
16
14
11
10
9
9
/
1
/
/
/
/
/
/

/
1
4
4
1
/
4
5
/
/
/
/
/
/
/
/

69
63
81
93
79
90
84
79
103
113
37
45
15
/
18
18

Број издатих публикација ученицима матичне школе је 3286 .Наставници су задужили 49
публикација. Укупно издато у шк.2015/2016.години је 3335 публикација.
У школској 2015/2016.години набавњено је 529 публикација.Од тога:купљено 260,добијено
путем поклона 269.
Простор: Погодан за тимски рад,рад у малим групама.Генерално сређен.Површина
библиотеке је 25 квадратних метара.
Опрема је функционална:
Простор за смештај књига је на полицама и у ормарима.Организован је део за слободан
приступ публикацијама.Читалачки простор у оквиру исте просторије.Постоји радни сто за рад
са корисницима, други за рад библиотекара, трећи сто предвиђен за рачуноводственог
радника.Интернет – не постоји програм за библиотечко пословање. У плану је набавка
истог.Након ревизије започето је и прављење нове електронске базе података,која је још у
току.
Библиотечки фонд представљају ученички и наставнички фонд .Ученички:лектире по
разредима,сликовнице,књиге
на
страним
језицима,дечија
белетристика,енциклопедије,часописи. Наставнички: који тек треба да се означи и смести по
UDK систему, као и документациони материјал (старе фотографије, радни материјал са
часова, географске карте).Од стручне документације у библиотеци постоје:инвентарне књиге
монографских публикација,књига инвентара за серијске публикације(некоришћена),свеске за
задуживање корисника.
Kорисницима је пружана помоћ при одабиру библиотечке грађе и начину коришћења исте.
Библиотечки послови редовно су обављани. Радило се на стварању навике коришћења
библиотечких услуга. У нижим разредима је то дало резултате (много већи број позајмљених
публикација у односу на више разреде).Свакако је у плану кроз осмишљавање анимирати и
приволети књизи ученике виших разреда.Библиотечка секција се показала као веома
примамљива.Повећан је број дешавања који се одвија у школској библиотеци,а самим тим и
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број учесника у њима.На тај начин се остварују предвиђени циљеви и задаци рада школске
библиотеке.

Школски библиотекар, Сузана Ристић

Сајам књига у Београду

Извештај о раду органа управљања школом
Извештај о раду Школског одбора
Од органа управљања радио је Школски одбор. Одржано је 10 сeдница.
Чланови Школског одбора на својим седницама бавили су се бројним питањима:
Усвојили су Годишњи извештај о раду школе као и План рада школе за 2015/2016. годину.
Чланови одбора су информисани о вредновању свих седам кључних области рада .
Информисани су о резултатима самовредновања квалитета рада школе за област
ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА, усвојили предлог Развојног плана за наредних пет година.
Такође се бавио и питањима везаним за безбедност ученика, планираним екскурзијама,
ученичким динаром.
Одбор је анализирао успех ученика, бавио се инклузијом, резултатима такмичења, малом
матуром, Ученичким парламентом.
Чланови су усвојили полугодишњи извештај о раду директора, анализирали финансијско
стање школе и завршни рачун.
Анализирали су и изналазирали могућности за доградњу матичне школе и реконструкцију
издвојених одељења.
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Бавили су се кадровским питањима, финансијским пословањем, прослава матуре,
екскурзијама, излетима и настави у природи, обележавањем Дана школе, наградама за најбоље
ученике и ђака генерације, избором уџбеника.
Анализирали су организационо-техничке припреме за почетак рада у наредној школској
години, сарадњу са локалном средином.
Поред овога разматрали су здравствене, социјалне, материјалне (помоћ ученицима и
колегама), кадровске услове.
Бавили су се предлозима за унапређивање образовно-васпитног рада у школи и бројним
другим питањима значајним за рад и промоцију школе.

Извештај о раду Савета родитеља

У школи је радио и Савет родитеља чија је основна функција била саветодавна.
Одржане су 4 седнице на којима је реализовано:
Конституисање Савета родитеља
Извештај о раду школе и План рада школе за наредну годину,
Представњаље новог Развојног плана,
Обављено је истраживање о ставовима родитеља везаним за рад школе са предлогом мера за
унапређивање рада,
Упознавање родитеља са изборним предметом у школи и инклузивним образовањем,
Разматрање Акционог плана везано за превенцију насиља
Информисање о резултатима самовредновања квалитета рада школе свих седам кључних
области и избором приоритета,
Савет се бавио успехом и дисциплином ученика,
Систематским прегледима и здравственим стањем ученика,
Безбедношћу ученика у школи,
Организацијом екскурзија и рекреативне наставе,
Исхраном ученика,
Ученичким динаром,
Избором уџбеника,
Доградњом матичне школе,
Радом продуженог боравка,
Организацијом припремне наставе,
Активностима у области професионалне оријентације,
Организацијом матуре,
Радом Ученичког парламента,
Унапређивањем образовно-васпитног рада и низом других организационих и техничких
питања значајних за рад школе.
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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 значакних специфичности. Било је 116 запослених радника у протеклој
школској години стручан, млад и мотивисан кадар.
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 ч. 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 технолошког 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. 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 реализовано 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.
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
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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, идт.).
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 одржаној
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 .
У току школске године сви стручни органи и Тимови радили су ефикасно и у складу са
плановима.
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 образовноваспитни 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
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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)У 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 урадио предлог
новог петогодишњег Развојног плана.Имајући у виду да смо предходне године вредновали
свих седам кључних области квалитета рада, нови Развојни план је урађен на основу резултата
вредновања и изабраних приоритета. Дакле, свака област је детаљно разматрана и на основу
тога излистани су и изабрани приоритети за сваку од њих. У школској 2015/2016. години у
оквиру Развојног плана урађено је следеће:
Урађен је нови план и усвојен на Школском одбору 30.09.2016.
Усвојени су Анекси Школског програма као и Годишњег план рада школе,
Посећени и анализирани часови редовне наставе и предложене мере у циљу унапређивања
наставе,
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 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 64 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:
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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

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
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. Информација о уџбеницима за следећу школску годину;
6. 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.

Март
1. Предлози стручних већа за избор уџбеника школске 2016/2017. године;
2. Организација излета, екскурзија и наставе у природи;
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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
Август
Прва седница
1. Разматрање Извештаја о раду школе, школска, 2015/2016. године;
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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 .
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.

Јавни час
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНА УПРАВЉАЊА
Одржано је 10 седница Школског одбора на којима се бавило следећим питањима:
Септембар
Прва седница:
Усвајање записника са предходне седнице;
Анализа и усвајање Годишњег извештаја рада школе за 2014/2015.годину;
Анализа и усвајање извештаја о раду директора школе;
Анализа остварених програмских задатака за прошлу школску годину;
Усвајање Годишњег плана рада школе за 2015/2016. годину.
Извештај о резултатима самовредновања;
Разматрање предлога приоритета новог развојног плана за 2015/16-2019-20.годину;
Средства за обезбеђивање вишег квалитета образовања;
Продужен боравак, бесплатни уџбеници;
Именовање комисије за избор најповољнијег понуђача за давање у закуп школске кухиње –
закуп.
Разно.
Друга седница:
Усвајање записника са предходне седнице;
Нови петогодишњи Развојни план 2015/2016-2019/2020.године;
Измена Финансијског плана и усвајање ЦЕНУСА;
Измена Плана набавке и усвајање Правилника о набавкама;
Усвајање Правилника о раду;
Захтев директора школе Школском одбору;
Разно.
Децембар
Усвајање записника са предходне седнице;
Именовање комисије за попис финансијске комисије, за попис нефинансијске имовине и
комисије за попис уџбеника;
Извештај о утрошеном ученичком динару;
Извештаји инспекција;
Давање сагласности за набавку школског намештаја и санацију подова у Ориду;
Разно.
Јануар
Усвајање извештаја са предходне седнице;
Усвајање финансијског плана за 2016. годину;
Усвајање извештаја о попису имовине за 2015. годину;
Приговор на одлуку по конкурсу;
Разматрање понуде за санацију подова у Шапцу и Ориду;
Лице за безбедност и здравље на раду;
Разно.
Фебруар
Усвајање извештаја са предходне седнице;
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Усвајање извештаја о пословању школе за 2015. годину и завршног рачуна за 2015. годину;
Усвајање Плана набавки за 20016.год.;
Извештај о раду директора школе;
Избор уџбеника за школску 2016/2017. годину;
Анекс Годишњег плана рада за 2015/2016. годину;
Анализа сарадње са друштвеном средином;
Активности око обележавања Дана школе;
Разно.
Март
Усвајање записника са предходне седнице;
Поступање Школског одбора по записнику Републичке просветне инспекције;
Разно.
Април
Усвајање записника са предходне седнице;
Солидарна помоћ за преминулог запосленог колегу Милана Мирковића;
Предлози Стручних већа за избор уџбеника;
Разно.
Мај
Усвајање записника са предходне седнице;
Измена Финансијског плана за 2016. годину;
Адаптација санитарног чвора у Ориду и подношење захтева за доградњу школе у Шапцу;
Извештај са пробног завршног испита за ученике 8.разреда;
Упутство за реализовање завршног испита за ученике 8. разреда;
Договор око прославе матуре за ученике 8. разреда;
Извештај о реализованим излетима, екскурзијама и настави у природи;
Релације за екскурзије од 1. до 8. разреда и настави у природи;
Награде за најбоље ученике и ђака генерације;
Сагласност Школског одбора за ангажовање адвоката;
Разно.
Јун
Усвајање записника са предходне седнице;
Извештај са завршног испита за ученике 8. разреда;
Извештај о изведеним екскурзијама од 1. до 7. разреда;
Именовање чланова Комисије за утврђивање запослених за чијим је радом престала потреба;
Поступање Школског одбора по записнику просветне инспекције бр.614-1-77/16-05 од
09.06.2016. године;
Разно.
Август
Усвајање записника са предходне седнице;
Приговор запосленог Школском одбору;
Измена финасијског плана;
Разно.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА
Одржано је 4 састанка Савета родитеља и то:
Септрмбар
Усвајање записника са предходне седнице;
Конституисање Савета родитеља;
Годишњи извештај о раду школе;
Извештај о раду директора школе;
Остварени програмски задаци за прошлу школску годину;
План рада школе за 2015/2016. годину;
Извештај о разултатима самовредновања;
Разматрање предлога приоритета новог петогодишњег развојног плана за 2015/16-2019/20.год .
Осигурање ученика;
Средства за обезбеђивање вишег квалитета образовања;
Исхрана ученика;
Продужени боравак, бесплатни уџбеници;
Разно.
Новембар
Усвајање записника са предходне седнице;
Извештај о утрошеним ученичким средствима;
Избор Туристичке агенције за извођење екскурзија и наставе у природи;
Разно.
Март
Усвајање записника са предходне седнице;
Разматрање успеха и дисциплине ученика школе на крају првог класификационог периода;
Организација припремне наставе у школи;
Укључивање родитеља у реализовање ваннаставних активности;
Активности из области професионалне оријентације и сарадња са локалним установама;
Рад продуженог боравка;
Избор уџбеника за школску 2016/2017.годину;
Изборни предмети који ће се у школи учити следеће школске године;
Текућа питања.
Мај
Усвајање записника са предходне седнице;
Разматрање успеха и дисциплине ученика на крају трећег класификационог периода;
Упознавање са резултатима процеса вредновања и самовредновања квалитета рада школе;
Евалуација инклузивног образовања;
Евалуација (инклузивног) активности из посебног протокола од заштити деце од насиља;
Извештај са пробног завршног испита;
Предлози за реконструкције у школи;
Припрема школе за наредну школску годину;
Извештај са екскурзије ученика 8. разреда и наставе у природи;
Релације за екскурзије од 1. до 8. разреда и наставе у природи за следећу школску годину;
Текућа питања.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
Радом Ученичког парламента координира школски педагог. Одржано је 13 састанака
Ученичког парламента на којима се дискутовало о предлогу уџбеника за наредну школску
годину, бавило се анализом успеха и владањем ученика, организовањем хуманитарних акција,
активностиима везаним за обележавање Дана школе, Ноћ музеја, , анализом изведених
екскурзија, професионалном оријентацијом, прославом матуре, посетом Парку 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.
Руковођење процесом васпитања и учешће детета у васпитно-образовном 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 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 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 за
заштиту 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, 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 – помоћ за материјално угрижену децу. Наши ученици су учествовали у обележавању
Дечје недеље, Чивијаде, Дан здраве хране, Дана школе, Вече 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 са посебним потребама израђени су и реализовани 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.
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Такође директор школе пратио 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 полугодишта и школске године урађена је анализа
педагошке документације.

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“, o 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 васпитнообразовног 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.
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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.
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
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дресови за ученике
опрему за наставнике физичког васпитања
штампање разног материјала

21.120,00 динара
38.852,00 динара
29.634,00 динара

На крају буџетске године, током новембра месеца у сарадњи са шефом рачуноводства
сачињени су финансијски планови за следећу 2016/17. годину, и поднет Захтев за
финансирање текућих издатака и План инвестиција, који су достављени Одељењу за
друштвене делатности, Градске управе у Шапцу.
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 те 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:
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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. марта и 26. јула.
Школском одбору је детаљан извештај о утрошку школских прихода поднет два пута на
седницама приликом усвајања годишњег извештаја 25. фебруара и код измене финансијског
плана 30. 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
школске године већ је само спроведен поступак јавне набавке, и 06. септембра закључен
уговор са добављачем.
Наставници који су постигли запажене резултате на промоцији школе и такмичењу добили су
награде: Зорица Лазић наставник српског језика, Јелена 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 школе.
Наиме, школа је и ове године организовала свечану доделу награда ђаку генерације и
носиоцима Вукове дипломе,а то су:
Нина Владисављевић
Николина Арсеновић
Александра Срдановић
Угљеша Гајић
Лука Ђукановић
Бранко Фемић
Мина Лазић
Иван Тодоровић

8-3
8-1
8-1
8-2
8-2
8-2
8-3
8-6

Најбоља међу најбољима, ђак генерације је Александра Срдановић, ученица VIII-1 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 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
књиге (Сабрана дела Јована Дучића, Боре Станковића, Историја Срба, Светозара Ћоровића ...).
Посебно признање од школе и бесплатну екскурзију добили су сви ученици наше школе
који су освојили једно од прва три места од окружног до републичког такмичења, као и
ученици који су у оквиру културне-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.
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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
је бројне награде на републичком такмичењу: Математика – „“Архимедес“ 1. место; Интернет
олимпијада 1. место; математика - „Мислиша“ 2. место.
Александра Срдановић, ученица осмог разреда освојила је на Републичком
такмичењу 3. место српски језик - „Књижевна 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, ученик четвртог
разреда освојио је такође треће место, 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, а са задовољством истичемо да је у матичној школи уписано
117 првака, што је најбољи резултат у граду Шапцу. Трудићемо се да будемо још бољи и
успешнији и оправдамо указано нам поверење.

ИЗВЕШТАЈ О САРАДЊИ СА ИНСТИТУЦИЈАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Собзиром да школа функционише као део система у сталној је комуникации са ресорним
министарством и органима локалне управе 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
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преузимање запослених за чијим је радом у потпуности или делимично престала потреба за
радом...
Сарадња са Граском управом је реализована кроз активности договорене на састанцима са
Начелницом 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, трибине, изложбе, обележавањем Дана школе, Ноћи музеја као и низом других
манифестација отворили су врата целокупном грађанству

Ускршњи продајни базарНоћи музеја у Јевремовој школи...

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ
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.
Основна школа „Јеврем Обреновић“ у Шапцу била је домаћин општинског такмичења из
историје где су наши ученици постигли завидне резултате.
Организована су стручна предавања за наставнике и ученике у школи, у сарадњи са Центром
за стручно усавршавање у Шапцу наставници су се стручно усвршавали током првог и другог
полугодишта.

Извештај о раду помоћника директора школе
школска 2015/16 .година
Помоћник директора је током школске године био ангажован на следећим пословима:
Активности око планирања и организовања ученичких екскурзија, сходно Годишњем
програму рада школе;
Учешће у раду око израде Извештаја о раду школе за школску 2015/2016.год.;
Контакти са Полицијском Управом Шабац, везано за извођење рекреативне наставе и
екскурзија и других делова сарадње;
Сарадња са туристичком агенцијим „Октопод“ у вези организовања екскурзија и наставе у
природи;
Организовање замене одсутних наставника у Шапцу и осталим ИО;
Посета часовима у матичној школи и у ИО;
Координатор тима: за уџбенике, као и члан других Тимова
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Припрема организовања прославе матуре за ученике осмог разреда;
Организовање и вођење седница Одељењских већа и Наставничког већа у матичној школи;
Сарадња са наставницима физичког васпитања око организовања спортских активности и
активно учешће у организовању прославе Дана школе;
Сарадња око одржавања видео-надзора и алармног система у матичној школи
Сарадња са фирмом која је монтирала климе у учионицама;
Технички послови у школи везани за отклањање недостатака на техничким уређајима;
Помоћ стручним већима око реализовања планираних активности;
Послови око састављања спискова уџбеника и комплетирање наруџбенице, дистрибуције
истих заједно са Тимом за уџбенике;
Састављање спискова и дистрибуција око бесплатних уџбеника за ученике од првог до осмог
разреда које је финансирало Министарство просвете Републике Србије и дистрибуција истих,
заједно са Тимом за уџбенике;
Учествовање у формирању комисије и организовању исте око полагања пријемног испита за
ученике осмог разреда;
Помоћник директора је, поред ових, обављао и низ других послова из свог делокруга рада као
и послове по налогу Директора школе.

Извештај о реализацији осталих програма рада у школи
Извештај о раду секретара школе
У протеклој школској 2015/2016. години, секретар школе је реализовао послове утврђене
Законом о основама система образовања и васпитања, Статута школе и Правилника о
систематизацији и организацији послова и то:
пратио и спроводио поступке доношења општих аката и правно-стручне помоћи у обради тих
аката,
радио на изради свих врста уговора,
пратио законске и друге прописе,
пратио примену Статута и других општих аката и припремао предлоге за измене и допуне,
заступао школу пред судовима и другим органима и организацијама,
учествовао у припремању седница органа управљања ради давања објашњења и правних
тумачења,
обављао правно-техничке послове око избора органа школе и стручне послове за ове органе,
спроводио све врсте тендера и јавних набавки за потребе школе,
обављао стручне административно-техничке послове око конкурса за пријем радника,
бавио се стручним и административно-техничким пословима у вези са престанком радног
односа и другим променама радно-правног статуса радника,
водио кадровске евиденције за раднике школе,
обављао послове пријављивања и одјављивања запослених код надлежне службе
запошљавања,
помоћ при изради ЦЕНУС-а
активности у оквиру рада појединих тимова,
стручно се усавршавао.

156

Секретар је у протеклој школској години обављао и друге послове у складу са законом.

Извештајо раду рачуноводствено-финансијске службе
У протеклој школској години руководилац рачуноводства и благајник школе обављали су
послове утврђене планом рада.
Све планиране активности су реализоване.
Највећи број послова везаних за рачуноводство и финансије обавља руководилац службе, а
мањи број административни радник који има и друге активности везане за сегменте пословања
школе ван рачуноводства и финансија.
Све активности у служби могу се поделити на периодичне (обављају се једном или више пута
у години) и свакодневне – текуће послове.
У протеклој школској години урађени су следећи послови:
Финансијски план школе као и ребаланс плана,
Периодични извештаји о финансијском пословању за Министарство просвете,
Бројни захтеви Градској управи за повлачење средстава из буџета,
Обрасци М-4 за ПИО фонд за 2015. и 2016.годину, како збирни за све раднике тако и
појединачни по потреби,
Затварање књига на крају године и састављање годишњег извештаја о пословању школе,
Помоћ при изради ЦЕНУС-а.
Свакодневне активности које су обављане у служби су следеће:
Пријем и контрола документације (фактура, отпремница, уплатница итд.) и вођење помоћних
књига (књига примљених рачуна и књига издатих рачуна),
Израда фактура за купце,
Плаћање фактура добављачима,
Контирање и књижење документације,
праћење и евидентирање трошкова по врстама,
Усклађивање обавеза и потраживања са добављачима,
Обрачун личних доходака и боловања као и друге врсте исплата (уговори о делу, отпремнине,
јубиларне награде, итд.),
Благајнички послови (путни налози, дневнице, готовински рачуни ),
Сарадња са Пореском управом (израда пореских пријава, обрачун и плаћање пореза),
Сарадња са трезором,
Праћење прописа и примена нормативних аката,
Спровођење Закона о роковима плаћања, стално пријављивање обавеза и измирења, у РИНО
систем, сагласно Закону,
Састављање и издавање разних врста потврда за раднике школе,
Свакодневни рад на рачунару и рад са странкама,
Руководилац рачуноводства помаже директору у комерцијалном пословању школе,
Обавља и друге послове у складу са потребама из области рачуноводства и финансија.
Административни радник из ове области обављао је и следеће послове:
Раскњижавање уплата са извода рачуна и документације по списковима,
Обрачун трошкова превоза радника(месечне карте и готовинске исплате).
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Извештај о раду административног радника
Административни радник је у протеклој школској 2015/2016. години успешно остварио свој
план и програм рада.
Из описа рада у току школске 2015/2016. године административни радник је радио следеће
послове:
одласци у Службу платног промета, повремени одласци у општину, књижару, пошту,
социјално, Министарство просвете (одељење у Шапцу), Завод за тржиште рада, ...
одласци у издвојена одељења,
дистрибуирани позиви за Савет родитеља,
рад на рачунару (разни извештаји,...),
вршене су припреме за упис у први разред,
упис деце у први разред и заказивање испитивања деце за полазак у школу, прикупљање и
подела документације првака,
провера спискова и подизање, као и подела маркица (овера здравствених књижица),
издавање сведочанстава бившим ученицима наше школе,
наручивање ужине сваког месеца, формирање менија, бројно стање, раскњижавање и
усаглашавање уплата,
урађена комплетна документација за екскурзије од првог до осмог разреда као и рекреативна
настава (сагласности, спискови ученика, здравствени картони, ...),
предат комплетан извештај о екскурзијама и рекреативној настави (број ученика, гратис
ученици, број ученика који плаћају, ...),
статистички извештаји наше школе – стање на почетку и на крају школске године за матичну
школу и издвојена одељења,
обављала дактилографске послове,
издавање потврда о редовном школовању ученика,
урађен списак ученика-путника,
- спискови радника путника сваки месец,
издаване преводнице за прелазак ученика у друге школе, као и слање захтева за преводнице за
ученике који су дошли у нашу школу,
провера комплетног списка ученика од првог до осмог разреда, упис ученика који недостају
као и њихове матичне бројеве,
сагласности, спискови за матурско вече ученика осмог разреда,
- вођење комплете документације ужине за ученике од првог до осмог разреда на нивоу целе
школе (бројно стање, сарадња са пекаром, формирање цене) и ИО,
- учествовали на изради спискова одељења за школску 2015/2016. годину,
- ангажовање у раду појединих тимова,
- послови по налогу директора и секретара школе,
-вођење евиденције о уплатама ученика (ужина, књиге, екскурзија, ученички динар, ...).

Извештај о раду техничких и помоћних радника
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Према динамици послова рада у протеклој школској години, редовно су обављани послови
одржавања чистоће учионица и канцеларија, као и одржавање чистоће школског дворишта.
За ове послове у школи били су задужени помоћни радници, ложач (издвојено одељење у
Ориду) и два домара у матичној школи.
Све просторије у школи биле су беспрекорно чисте, свеже и светле. Ходници, санитарије,
двориште и други објекти били су уредни захваљујући великом ангажовању овог особља.
Технички и помоћни радници су, у складу са описом послова, реализовали своје задатке у
протеклој школској години.

Школско двориште

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016.
ГОДИНУ

НА ИСПИТ ЈЕ ИЗАШЛО 135 УЧЕНИКА ОД КОЈИХ ЈЕ ЈЕДАН РАДИО СВА ТРИ ТЕСТА
ПО ИОП2
Остварени бодови на појединачним тестовима

СРПСКИ ЈЕЗИК
БОД.

БРОЈ
У.

БОД.

БРОЈ
У.

БОД.

БРОЈ
У.

БОД.

БРОЈ
У.

БОД.

БРО
Ј У.
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20

9

16

7

12

6

8

6

4

2

19,5

0

15,5

3

11,5

6

7,5

3

3,5

0

19

4

15

8

11

7

7

0

3

2

18,5

5

14,5

3

10,5

4

6,5

3

2,5

0

18

7

14

1

10

6

6

3

2

1

17,5

1

13,5

0

9,5

4

5,5

0

1,5

0

17

8

13

4

9

2

5

4

1

0

16,5
УЧЕНИК

3
12,5
КОЈИ ЈЕ

6
8,5
РАДИО ПО

4
ИОП2

1
4,5
ОСТВАРИО

0

БРОЈ
У.

БРОЈ
У.

БОД.

БРОЈ
У.

БОД.

БРОЈ
У.

ЈЕ

17

1
БОДОВА

12,68 ПРОСЕК

МАТЕМАТИКА
БОД.

БРОЈ
У.

БОД.

БОД.

20

3

16

5

12

7

8

3

4

7

19,5

0

15,5

3

11,5

4

7,5

2

3,5

3

19

0

15

3

11

1

7

1

3

6

18,5

3

14,5

2

10,5

1

6,5

6

2,5

4

18

3

14

2

10

4

6

2

2

3

17,5

1

13,5

4

9,5

2

5,5

2

1,5

0

17

6

13

7

9

7

5

2

1

14

16,5

3

12,5

3

8,5

1

4,5

3

0

2

УЧЕНИК КОЈИ ЈЕ РАДИО ПО ИОП2 ОСТВАРИО ЈЕ 20 БОДОВА

9,18

ПРОСЕК
КОМБИНОВАНИ ТЕСТ
БОД.

БРОЈ
У.

БОД.

БРОЈ
У.

БОД.

БРОЈ
У.

БОД.

БРОЈ
У.

БОД.

БРОЈ
У.

20

0

16

8

12

10

8

1

4

1

19,5

0

15,5

3

11,5

2

7,5

2

3,5

0
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19

2

15

9

11

9

7

3

3

1

18,5

1

14,5

7

10,5

11

6,5

1

2,5

0

18

1

14

9

10

9

6

3

2

0

17,5

2

13,5

4

9,5

8

5,5

2

1,5

0

17

8

13

4

9

5

5

1

1

0

16,5

3

12,5

3

8,5

0

4,5

2

0

0

УЧЕНИК КОЈИ ЈЕ РАДИО ПО ИОП2 ОСТВАРИО ЈЕ 19 БОДОВА 12,18

ПРОСЕК

Просечан број бодова за сва три теста по одељењима је следећи:

одељење Српски језик Математика
просек
просек
бодова
бодова

Комбиновани ОПШТИ
тест
ПРОСЕК

8-1

15,31

11,85

13,00

13,36

8-2

12,26

9,13

12,07

11,15

8-3

16,48

12,78

14,10

14,45

8-4

11,86

9,21

12,64

11,30

8-5

10,29

5,56

11,47

9,11

8-6

8,38

4,81

9,21

7,47

школа

12,68
*6,34

9,18
*4,59

12,18

*6,09
*број поена помножених са коефицијентима

11,35
*5,68

ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА ПО ПРЕДМЕТИМА
ШКОЛСКИМ ЈЕДИНИЦАМА /МАТИЧНА ШКОЛА-ИО ОРИД/

И
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одељења

Матична

школски
српски

матема-

комбино- физика

језик

тика

вани
тест

13,97

10,72

12,95

2,13 /4/

9,34

5,18

10,34

1,37

предмети
хемија

гија

фија

рија

1,12 /3/

3,07
/5/

3,06
/4/

3,65
/4/

0,81

2,90

2,43

2,76

школа
ИО

биоло- геогра исто-

Орид

Поређење остварених резултата одељења школе на Матурском испиту из сва три теста
са просечним оценама одељења из математике, српског језика и пет предмета из којих је
рађен комбиновани тест
одељење

Математика

Српски језик

Комбиновани тест

Тест

оцене

Тест

оцене

Тест

оцене

8-1

11.85

3.54

15.31

3.29

13.00

4.02

8-2

9.13

2.96

12.26

3.44

12.07

3.65

8-3

12.78

3.96

16.48

3.96

14.10

4.21

3.43*

11.86

3.00

12.64

3.72

10.29*

3.17*

11.47*

3.94*

8.38

2.62

9.21

3.09

8-4
8-5

9.21 *
5.56 *

8-6

4.81 *

3.11*
2.81*

9.18
3.29
12.67
3.26
12.18
3.77
школа
*одељење у коме су уочена значајна одступања резултати тестова од просека закључених
оцена на крају школске године

Ранг школе у општини:
ранг
1.
2.

школа
ОШ
''Николај Велимировић''
ОШ''

математика

српски
језик

комбин.

УКУПНО

тест

5.41

6.79

5.80

17.99

4.87

6.33

5.97

17.17

4.41

6.76

5.97

17.14

Јанко Веселиновић
3.

ОШ''Ната Јеличић''
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4.

ОШ

4.59

''ЈЕВРЕМ
ОБРЕНОВИЋ''

6.34

6.09

17.02

5.

ОШ''Вук Караџић''

3.60

6.53

5.44

15.57

6.

ОШ

3.77

5.72

5.57

15.06

''Стојан Новаковић''
7.

ОШ''Лаза Лазаревић''

3.52

6.13

5.41

15.06

8.

Липолист

2.83

5.87

6.03

14.73

9.

Мајур

3.04

5.68

5.73

14.45

10.

Прњавор

3.82

5.37

4.60

13.80

11.

Змињак

2.99

5.41

4.65

13.05

12.

Волујац

2.70

4.91

5.01

12.63

српски језик
4. место
математика
3. место
комбиновани тест 1. место
УКУПНО :
4. МЕСТО
ПОРЕЂЕЊЕ РЕЗУЛТАТА ШКОЛЕ СА РЕПУБЛИЧКИМ ПРОСЕКОМ
предмет

републички просек

просек школе

математика

4.27

4.59 изнад републичког просека

српски језик

6.53

6.34 испод републичког просека

комбиновани

6.28

6.09 испод републичког просека

тест
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Поређење резултата шест матурских испита школске: 2010./11.год., 2011./12. год.,
2012/13. год., 2013/14.год.,2014./2015.год. и 2015./2016.године
Школс
ка година

Просечан
број
Просечан
број
Просечан
број
бодова из математике бодова из српског језика бодова из комбинованог
теста

2010./2011.

12.71

14.03

2011./2012.

11.41

14.17

2012./2013.

11.17

11.34

2013./2014.

9.60

11.73

11.78

2014./2015.

8.96

12.08

11.55

12.68

12.18

2015./2016.
9.18
ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕДЛОГ МЕРА

На основу резултата матурског испита за школску 2015./2016. годину може се констатовати
следеће:
У поређењу са осталим школама на територији града Шапца /12 школа/ наша школа, по
просечним резултатима оствареним на сва три теста, заузела је 4. место. На основу резултата
појединачних тестова , односно,по предметима, заузели смо прво место по просечној оцени из
комбинованог теста, четврто из српског језика и треће по резултату из математике.
Резултати одељења 8-4 ,8-5 и 8-6 остварени на тесту провере знања из математике, значајно
одступају од закључених оцена на крају школске године , као и резултати одељења 8-5 из
осталих тестова и школских предмета.
Знатно ниже резултате на сва три теста остварили су ученици из ИО Орид у односу на
ученике из матичне школе.
Предлажу се следеће мере:
Да наставници, посебно наставници српског језика и математике у ИО Орид, на својим
стручним већима предузму мере око уједначавања критеријума оцењивања
Да се унапреде часови припремне наставе за све области и да се инсистира на већој
посећености од стране ученика, посебно у ИО Орид
Да се у оквиру редовне наставе, посвети већа пажња диференцираном раду поштујући
стандарде предмета, нарочито математике у ИО Орид и хемије у обе школе.
Унапредити наставу математике и српског језика од првог разреда. Наставу базирати на
стицању функционалних знања и подстицања развоја логичког мишљења
План стручног усавршавања наставника да буде у складу са предлогом за унапређивање
наставе.

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА УПИСА НАШИХ УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
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ШКОЛА
ШАБАЧКА
ГИМНАЗИЈА

СМЕР

БРОЈ
УПИСАНИ
Х
6

филолошка гимназија
обдарени
гимназију

31 ученик

за

рачунарску

ДОЊИ
ПРАГ
262.90

2

231.80

друштвено- језички смер

16

79.39

природно-математички смер

1

91.81

општи тип

7

75.81

медицинска сестра - техничар

МЕДИЦИНСКА
ШКОЛА

7

84.26

2

92.31

2

80.10

3

78.08

фармацеутски техничар
14 ученика
санитарно-еколошки смер
козметички техничар
ЕКОНОМСКО-

комерцијалиста

8

69.46

ТРГОВИНСКА

економски техничар

4

73.28

ШКОЛА

финансијски администратор

3

71.52

кулинарски техничар

1

68.12

пословни администратор

5

69.89

правни техничар

2

75.50

финансијски техничар

1

71.26

трговац

2

60.70

кувар

1

61.71

27 ученика

ТЕХНИЧКА
ШКОЛА

електротехничар

процесног

упр.
машински
компј.констр.

7

70.44

4

64.08

6

78.38

тех.за

електротехничар рачунара
24 ученика

архитектонски техничар
техничар
саобраћаја

1

61.65

друмског
3

73.73

2

53.13

аутоелектричар
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возач моторних возила
1
ПОЉОПРИВРЕ
ДНА ШКОЛА

8 ученика
ХЕМИЈСКО
ТЕКСТИЛНА
ШКОЛА

прехрамбени техничар

1

50.59

ветеринарски техничар

1

63.89

зоотехничар

1

50.77

пекар

1

44.59

узгајивач спортских коња

1

35.48

2
+1ИОП2

45.12

цвећар-вртлар
–

57.71

техничар за рециклажу
4

50.09

1

61.34

3

50.19

1

60.62

тех. за инд.фармацеутску тех.

9 ученика
мушки фризер
женски фризер
ШКОЛА
ПРИМЕЊЕНИХ
УМЕТНОСТИ
9 ученика

ШКОЛА
СРЕДЊА
ПОСАВОТАМНАВСКА
ШКОЛА
ВЛАДИМИРЦИ
5 ученика

СПОРТСКА
ГИМНАЗИЈА БГ

јувелир

3

408.41

аранжер

2

442.95

калиграф

1

488.01

грнчар

2

367.90

позлатар

1

454.24

СМЕР

БРОЈ
УПИСАНИХ

ДОЊИ
ПРАГ

геометар

1

50.10

економски техничар

1

60.41

1

50.94

бравар

1

34.16

аутомеханичар

1

37.47

посластичар

1

44.78

1

84.08

машински
моторна в.

техничар

за
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ГРАЂЕВИНСК
А ШКОЛА БГ
ЕЛЕКТРОТЕХ-

монтер суве градње

1

39.35

електричар

1

51.39

НИЧКА
ШКОЛА
''М.Пупин'' НС
Од 135 ученика, два ученика нису распоређена у првом, кругу због искључивог опредељења за
само једну средњу школу и поред саветодавног рада због малог броја бодова /испод 50/. Ови
ученици су распоређени у другом кругу, једно на занимање узгајивач спортских коња у
пољопривредној школи а друго у посавотамнавску средњу школу у Владимирцима, смер –
бравар. Троје ученика ромске националности остварили су бодове на основу националне
припадности као подстицајне мере и уписали жељене смерове. Двоје ученика су распоређени
по решењу лекарске комисије, док је један ученик радио по ИОП2 и уписан је у
пољопривредну школу . Једна ученица истовремено ће похађати гимназију и музичку школу.
Приказ броја уписаних ученика у првом кругу на основу редног броја изражене жеље
редни
број
жеље

1

2

3
0

1

2

број
71
29
8
уписаних 51.8% 21,48% 5,9%
ученика
2 ученика нераспоређена у првом кругу и 2 ученика се уписују преко лекарске комисије

УПИС У СРЕДЊЕШКОЛЕ
ЗА ШК. 2015./16.
113 УЧЕНИКА – 5 ОДЕЉЕЊА – 109 УЧЕНИКА ПОПУЊАВАЛО ЛИСТУ ЖЕЉА – 1
УЧЕНИЦА , ЗБОГ БОЛЕСТИ, НИЈЕ РАДИЛА МАТУРСКИ ИСПИТ У ЈУНУ НЕГО ЋЕ У
АВГУСТУ , ДВЕ УЧЕНИЦЕ НИСУ РАСПОРЕЂЕНЕ У ПРВОМ, НЕГО У ДРУГОМ КРУГУ.
УПИС УЧЕНИКА НА ОСНОВУ РЕДНОГ БРОЈА ИЗРАЖЕНЕ ЖЕЉЕ /1. круг уписа/
Редни бр.
изражене
жеље

8-1

8-2

8-3

8-4

8-5

укупно

1.

14 +1
Богословија

11

18

12

11

68 62%

2.

1

3

2

1

4

11 10%

3.

0

1

2

0

3

6 5,4%

4.

1

1

2

2

0

6 5,4%

5.

1

3

1

3

1

9 8%
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6.

1

1

1

7.

0

0

0

0

8.

0

1

0

1

5 5%

1 1%

1

1 1%
1
нераспор

Укупно:

2 2%

1

9.
17.

2

20

ПОСАВОТАМНАВСК
А СРЕДЊА ШКОЛА

СРЕДЊА
ТЕХНИЧКА
ПТТ ШКОЛА БЕОГРАД

21

27

21

ЕКОНОМСКО

21

110

Број
уписаних

Доњи праг

посластичар

1

45.62

Правни техничар

1

40.71

конобар

1

38.78

Маш. тех. за компјутерско
конст

1

44.04

Електротехничар
телекомуникација

4

75.50

1

42,43

Општи тип – спортско 1
одељење

80,88

Богословија
ШАБАЧКА ГИМНАЗИЈА

2

Смер

ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА Монтер суве градње
Београд
СПОРТСКА ГИМНАЗИЈА
Београд

1
нераспор

1
Природно-математички
смер

2

89.91

Друштвено-језички смер

10

80,60

Општи тип

2

70.75

Филолошка гимназија

1

94.75 = 15

Трговац

4

58.96
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ТРГОВИНСКА
ШКОЛА

МЕДИЦИНСКА
ШКОЛА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Кувар

2

54,91

Посластичар

4

46,94

Кулинарски техничар

1

67,14

Финансијски
администратор

4

72.90

Правни техничар

3

73,80

Комерцијалиста - оглед

6

72,88

Пословни администратор

4

70,06 = 28

Зубни техничар

3

85,49

Фармацеутски техничар

3

91,75

Медицинска
техничар

2

84,41

Физиотерапеут

3

85.54

Лабораторијски техничар

3

83,09 = 14

Машински
комп.констр.

сестра-

техн.

за 1

63,84

проц. 2

70,74

Аутоелектричар

5

47,64

Грађ.

техничар
за
високоградњу
Руковалац грађевинском
механ.

3

58,51

1

45,26

Техничар
саобраћаја

1

77,28 = 13

Електротехничар
управљања

ХЕМИЈСКО
ТЕКСТИЛНА ШКОЛА

друмског

Техн.
индустр.фармацеутску
тех.

за 4

Техн.за заштиту животне
средине

3

59,44

54,56
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ПОЉОПРИВРЕДНА
ШКОЛА

ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ
УМЕТНОСТИ

Техничар за рециклажу оглед

4

41,13 = 11

Ветеринарски техничар

2

59,84

Пољопривредни техничар

2

59,21

Техничар хортикултуре

1

36.98

Пекар

2

44,85 = 7

Јувелир
Гравер
Фирмописац
Препаратор
Конзерватор
аранжер

2
2
3
1
2
1

11 ученика

На часу
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА
КООРДИНАТОР: ДРАГИЦА ЋОСИЋ
Број

1.

2.

3.

Садржај
реализованих
активности у току
године
▪
Стручна
усавршавања
наставника;
Презентација са
стручног
усавршавања
стеченог
ван
школе
▪ Реализовано на
седницама
стручних већа
▪
Примена
активног учења у
настави
и
реализација
огледних
/
угледних часова
АУН-а, ИОП, рад
са
даровитим
ученицима;
Корелација
и
практична
примена
тематског
планирање;
▪ Реализовано на
угледним
часовима у току
школске године
▪
Примена
образовних
софтвера
у
настави
и
интернета
▪ Реализовано на
угледним
часовима у току
школске године

Носилац
активности

Време
реализације

Тим за стручно септембар
усавршавање;
јун
Наставници
разредне
предметне
наставе;

Сати

Напомена:
Није
реализовано

- Увид
у делимично
извештају тима реализовано
за
стручно
усавршавање

и

Наставници
предметне
и
разредне наставе;
Тим за ИОП; Тим
за
рад
са
потенцијално
даровитим
ученицима;

реализовано
128
угледних
током
целе часова
3 реализовано
школске
године

Наставници
септембар
предметне
и јун
разредне наставе

– приближно на реализовано
5%
реализованих
угледних часова

171

4.

5.

6.

7.

▪ Професионална
орјентација;
▪
Реализација
ПО
услуга
▪ Реализовано на
часовима
одељењске
заједнице и на
родитељским
састанцима;
▪ Трибина у КЦ :
Неуобичајена
занимања
(
присуство
свих
школа)
▪
Планиране
посете , излети,
екскурзије
и
програм „ Школа
у природи“
▪ Посете:
▪“ Галеб група“
▪
Регионални
завод за заштиту
здравља
▪ Сајам науке
▪
Народна
скупштина Србије
▪
Библиотека
шабачка
▪
Излети
и
екскурзије према
програму ( Тим за
екскурзије – увид
у
детаљан
извештај
екскурзија,
рекреативне
наставе и излета)
Oсликавање
платоа
испред
школе
„Паметно
игралиште“

Тим
за септембар
професионалну
јун
орјентацију;
Наставници
предметне
и
разредне наставе;

- приближно
сати

Наставници
септембар
предметне
и јун
разредне наставе;

- реализовано
према
планираној
сатници

10 реализовано

реализовано

Тим
за
професионалну
оријентацију;
Тим за превенцију
;
Тим за екскурзије

Школа
примењених
уметности

Даље
Професори
усавршавање
информатике
наставног особља

током
приближно 20 реализовано
школске
сати
године ( у
складу
са
временским
приликама)
септембар
- реализовано
реализовано
јун
према потреби у
саветодавном
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за
рад
рачунарима

на

раду

Овим извештајем нису обухваћени садржаји који припадају активностима тима за промоцију
школе, такмичења ученика, стручно усавршавање и сл.Реализоване активности у оквиру рада
тих тимова такође унапређују васпитни и образовни рад у школи.

Извештај о реализацији
програма превентивног рада са ученицима
Програм превентивног рада на спречавању ризичних облика понашања, реализован је у складу
са планом за протеклу школску годину.
Програм је обухватао рад са ученицима и родитељима.Активности у остваривању конкретних
задатака преузели су, поред чланова тима,стручни сарадници и већина наставника разредне и
предметне наставе.
Рад са ученицима у оквиру овог програма организован је на нивоу разреда, одељења, већих и
мањих група, као и индивидуално-саветодавни рад.
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Реализација програма превентивног радапрезентована је у извештају о раду овог тима.

пано презентација – поруке младима
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Извештај о раду Тима за превенцију болести зависности,сида и промоција здравих стилова живота
Координатор: Милена Мирчић
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Бр.

.

Садржај реализованих активности у току године

Носилац
активности

Време
реализације

Напомена:
Сати Није
реализовано

Напомена:
Реализовано
нешто друго

У сваком одељењу од првог до четвртог разреда реализована је Учитељи и у
току
по једна одељењска заједница посвећена разговору са децом о психолог
школске
штетности никотина,алкохола,дроге,употреби лекова и како се
године
одупрети притисцима...
У првом разреду у оквиру предмета Чувари природе реализована
је тема - Загађивање ваздуха и последице где је дискутовано о
дуванском диму.
У другом разреду на одељењској заједници обрађена је тема –
Дувански дим је опасан. Забрањено пушење.
У трећем разреду урађен је пано и вођен разговор на тему –Како
живети здраво
о штетности пушења са навођењем примера из своје околине.
Четврти разред- Болести зависности: пушење, алкохолизам,
наркоманијапревентивне активности

.

Психолошка радионица „Прича о дечаку који је први пут ступио Снежана
у контакт са дрогом“
Мраовић
Радионица реализована на часовима ОЗ 4.разреда.
Кроз садржај ове радионице ученици уче како да се одупру
ризичним облицима понашања.

V1
18.01.2016.
IV2
22.12.2015.
IV4
22.01.2016.
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.

Болести зависности СИДА (пети-осми разред по једна одељењска Одељењске
заједница). Дискусија. Превентивни програм сида-седми разред
старешине,
На часовима ОЗ реализоване су следеће теме:

Јасмина
-Штетност дувана,алкохола и дрога на психофизички развој и Богојевић
здравље-5.разред
-Како
рећи
НЕ
ризичним
облицима
(алкохолизам,никотинизам,наркоманија)
-Опрезно са употребом лекова. Шта значи завист?

у
току
школске
године

понашања
-

6.разред
7.разред
-Заразне болести ,сида
Психофизичке особине пубертета-8. разред
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Превентивни рад са ученицима
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Извештај о раду тима за појачани васпитни рад
КООРДИНАТОР : Мирјана Ракић
2015/2016.
Број

Садржај реализованих активности

Носилац
активности

Време
реализације

Сати

Напомена:
реализовано

Напомен
а:
реализов
ано
нешто
друго

1.
2.

Наставничко веће као и разредне старешине су упознати са
планом рада овог тима.

Кординатор,

Координатор тима је дао одељењским старешинама обрасце у
којима ће попунити податке о ученицима који испуњавају услове
за појачани васпитно дисциплински рад

Кординатор,

септембар

педагог
октобар

одељењске
старешине,
педагог,психолог

3.

Разредне старешине су обавештене да треба да воде
евиденцију у обрасцима који су добили о сваком ученику са 5 и
више неоправданих изостанака

4.

У периоду од октобра до јуна 2015/16. обављен је Педагог,психолог
саветодавни рад са укупно 23 ученика. За сваког од њих био је
предвиђен тим који су чиниле 4 особе: одељењски старешина,
педагог, психолог и предметни наставник ( то су углавном били
наставници који су имали велики број часова недељно и самим
тим чешће били у ситуацији да испрате понашање ученика).

током
године

Идентификовано је 23 ученика који испуњавају услове за Педагог,психолог

током

5

кординатор

октобар
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појачани васпитни рад.Са њима као и са њиховим родитељима
обављено је најмање пет разговора у току школске године.

.
6
.

Чланови тима су констатовали да је рад истог имао ефекта с
Кординатор,
обзиром на чињеницу да је број ученика са пет и више педагог,психолог
неоправданих изостанака смањен, као и то да је огромна већина
ученика са којима је обављан појачан васпитно-дисциплински рад
кориговала своја понашање. У евиденцији тима за појачани
васпитно-дисциплински рад се налази детаљни извештај и
евалуација о раду са сваким учеником појединачно.

године
мај
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САРАДЊУ СА ЗАВОДОМ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ И МЕДИЦИНСКИМ ЦЕНТРОМ

Р.Бр
Садржај реализованих активности у току године :

1.

2.

Носилац
активности

Традиционално већ седам година уназад , у оквиру Дечије
недеље , у октобру , одржан је квиз „ Здрава храна “ . Квиз је
одржан 6.10.2015. године са почетком у 11 часова на
школском игралишту . Учесници квиза били су ученици
четвртог разреда. Као и до сада ученици су показали завидно
знање о значају правилне исхранекоја је неопходна за
нормалан раст и развој . Реализацију квиза помогли су
учитељи четвртог разреда и наставници : Катарина Гајић ,
Марица Пријовић , Војкан Вечериновић . За све ученике квиза
обезбеђена је јабука која је симбол здраве хране .

Милена
Мирчић

С обзиром да је 16. октобар Светски дан здраве хране ,
професори биологије су одвојили део часа где су са својим
ученицима разговарали о значају здраве хране , а посебно су
истакли последице неправилне исхране код деце .

Милена
Мирчић

Време
реализације

Сати :

Напомена
Није
реализовано

октобар

10

октобар

2

Напомена
Реализова
но нешто
друго

Марија
Арсовска
Мирјана
Теодоровић

Марија
Арсовска
Мирјана
Теодоровић

181

3.

Поводом међународног дана борбе против HIV/AIDS
професори биологије су са ученицима седмог разреда
направили пано презентацију у кабинету биологије везану за
ову болест . Пано је садржао актуелне информације о овој
болести , како на глобалном , тако и на националном нивоу .

Милена
Мирчић

децембар

5

Марија
Арсовска
Мирјана
Теодоровић
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4
.

5.

6.

Активност везана за Национални дан без дуванског дима
спроведена је у петак 29.1.2016. године . Консултујући се са
лекарима из Завода за јавно здравље добили смо актуелне
информације о штетности дуванског дима по здравље људи , а
посебно смо истакли статистику штетности дуванског дима на
националном нивоу која је урађена за претходну годину .
Ученици седмог разреда су такође направили пано
презентацију везану за ову тему .

Милена
Мирчић

Професори физичке културе су ученике виших разреда
водили на турнире из одбојке , кошарке , рукомета и фудбала .
Такође бих истакла изузетно добру сарадњу са болницом која је
благовремено организовала специјалистичке прегледе ученика
који су били учесници турнира .

Жељко
Пакић

Као и сваке године лекари из Завода за јавно здравље
срдачно су нам изашли у сусрет , тако што су на предлог
професора биологије из школе припремили предавање о
болестима које преносе комарци и крпељи . (лајмска болест ,
Зика грозница , маларија , грозница Западног Нила , денга
грозница ). Докторка Драгана Радојичић је припремила
изузетно занимљиво предавање где су обрађени начини
преношења болести , симптоми и мере превенције . Предавању
су присуствовали ученици од 5-8. разреда . Такође ово
предавање је било и медијски пропраћено тј. изашао је текст у
локалним новинама „Глас Подриња“.

Драгана
Радојичић

јануар

5

Марија
Арсовска
Мирјана
Теодоровић

април/мај

20

Воја
Костадиновић

Април

5

Јелена
Петровић
Милена
Мирчић
Мирјана
Теодоровић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИОП ТИМА
КООРДИНАТОР: ЈАСМИНА БОГОЈЕВИЋ

Бр.

Садржај реализованих активности у току школске године

Носилац
активности

Време
реализације

1.

На првом састанку чланови тима упознати су са Планом
рада за школску 2015/2016. Предложени су урађени и
анализирани ИОП планови за пет ученика ИОП 2,и три
ученика ИОП 3. Дискутовало се о потреби за стучним
усавршавањем у области инклузије,посебно о вредновању
ИОП планова.

Психолог ,
координатор
тима,
чланови тима

септембар,
2015 .

2.

Чланови тима су информисани о постигнутом успеху Координатор
ученика који су радили по ИОП плановима, оцењивању ових тима,
ученика, њиховом напредовању као и о евентуалној ревизији чланови тима
постојећих планова. На овом састанку дискутовало се о
сарадњи са родитељима ових ученика, непходним наставним
средствима за рад по ИОП-у као и потреби да ови ученици
имају своје пратиоце.

децембар,
2015.

3.

Наставници су на овом састанку дискутовали о оствареним Координатор
циљевима, исходима предвиђеним ИОП плановима, детаљно тима,
су их анализирали, давали предлоге о оценама, размењивали чланови тима
искуства и указивали на тешкоће у реализацији измењених
ИОП планова без присуства пратиоца детета.

фебруар,
2016.

4.

Чланови тима су информисани о реализованим плановима Координатор
по ИОП-у, као и оствареним исходима и циљевима на крају тима,
школске године. Закључак је да су сви ученици остварили чланови тима
планиране стандарде постигнућа на крају школске године.
На овом састанку чланови тима су урадили тестове за
завршни испит за једног ученика осмог разреда и
предложили га СТИО тиму на разматрање. Дискутовало се о
оцењивању и евалуацији ИОП планова. Поденет је и
извештај о раду тима у протеклој школској години.

јун, 2016.
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рад ученика у групи

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СТИО ТИМА

Бр.

Садржај реализованих активности у току школске године

Носилац
активности

Време
реализације

1.

На првом састанку чланови тима упознати са планом рада
тима. Поред тога информисани су и о извештају
интересорне комисије о ученицима који су 2015/2016.
години радили по ИОП-у. Прегледани су ИОП планови, и
предложени Педагошком колегијуму на усвајање.
Дискутовало се о потреби сарадње са родитељима ових
ученика као и другим институцијама.

Психолог ,
координатор
тима,
чланови тима

септембар,
2015 .

2.

Чланови тима су на другом састанку анализирали Координатор
реализацију ИОП планова постигнут успех ученика пред тима,
прво полугодиште. Уочени су проблеми и тешкоће у раду са чланови тима
ученицима који раде по ИОП 2 без пратиоца и предложено

децембар,
2015.
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да се у будуће инсистира на пратиоцима деце која раде по
ИОП 2. Такође било је дискусије о реализацији успеха
ученика који раде по ИОП 3 и констатовано да ту није било
никаквих тешкоћа. На овом састанку дата су и упутства за
ИОП планове за друго полугодиште.
3.

Чланови тима на овом састанку констатовали су да ученици Координатор
који раде по ИОП2 а и по ИОП 3 су остварили планиране тима,
циљеве и исходе предвиђене ИОП плановима. Било је чланови тима
дискусије око оцењивања ових ученика и потребе за
едукацијом везаном за ИОП вредновање, евалуацијом и
ИОП планове.

март,
2016.

4.

Чланови тима информисани су о ученицима који су у Координатор
протеклој години радили по ИОП плановима, анализиран је тима,
успех ових ученика и предложене оцене. Посебно на овом чланови тима
састанку разматрали су се тестови за завршни испит, за
једног ученика осмог разреда који је радио по ИОП2.
Такоиђе било је речи о вођењу документације о ученицима
који раде по ИОП-у. На крају поднет је и кратак извештај о
раду тима и изабраног координатора.

јун, 2016.

Извештај о реализованим превентивним и интервентним активностима Тим за
заштиту деце/ученика од насиља
Превентивне активности

Мере и активности
сузбијању насиља

у

датум
место

Трибина за родитеље о
опасностима на интернету

Дечја
недеља

саопштавање резултата
истраживања обављеног
школске 2014/15. године

Учионица у
ИО Орид

Презентација плаката и
радионица за рад са
ученицима 1. и 2. разреда
„Децо, следите став трезни –
будите увек опрезни“ и

Актив
учитеља
часови о.з .у
првом и

реализа
тори
психолог

учесн

Коментари

ици

школе

родитељи
ученика 58 разреда
ИО Орид

Родитељи
схватају
озбиљност теме
и поздрављају
иницијативу да
се о њој
дискутује

психолог

учитељи

учитељи
првог и
другог

ученици
првог и
другог

Процењено је да
су радионице и
методологија
рада оригинални
свеобухватни и
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реализовање радионица на
часовима о.з.

другом
разреду

разреда

разреда

примењиви за
рад са децом

одељењске
Деца радо
заједнице
прихватају
овакве теме и
начин на који се
обрађују. Уочена
је велика
спремност да
дискутују као и
повећана
сензибилност за
проблеме насиља

у првом
полугодишту
Теме – радионице које се
реализују на часовима
одељењских заједница а
односе се на превенцију
насиља – Упознавање са
правилником понашања у
школи;О понашању; Да ли
поштујемо правила?;
Проблеми, вредности
правила;Манири понашања;
Утицаји мас - медија на
понашање; Свест о личној
одговорности ; Бес и љутња;
Ширење гласина и др.

часови о.з.
од 1. до 8.
разреда по
плану

учитељи

Радионице из области
Професионалне оријентације
које се реализују са
одељењима и групама
ученика – Родни стереотипи;
Вредности; Како ме други
виде и сл.

часови о.з
или посебне
радионице
са групама
ученика по
плану

М.
Теодоровић

Родитељски састанци –
Правилник понашања у
школи и специфична правила
одељења

2
родитељска
састанка у
току 1.
полугодишта

сви
учитељи и
одељењске
старешине,

Мере и активности у
сузбијању насиља
Социометријско
истраживање и писање
извештаја и препорука
учитељима трећег разреда

одељењске
старешине,
стручни
сарадници

М.Мирчић
и Тим за
ПО

реализат

Родитељи
увиђају значај
правила и
спремни су да
учествују

учесници

коментари

ученици
трећег
разреда

Значајно због
увида у међусобне
односе деце и
предложених
мера за рад

ори

27.10. – 3-2

психоло

2.11. - 3-3

школе

4.12. - 3-4
17.12. - 3-1

Спортом против насиља
два
– карате секција за ученике пута
и родитеље
седмично

родитељи
ученика
1.-8.
разреда

директор

датум
место

одељењске
Посебна
заједнице
заинтересованост
или групе ученика 7. и 8.
ученика
разреда с
обзиром на
дилеме и
недоумице око
иозбора
занимања и
средње школе

Душко Бојић

заинтересова
Занимљив и
ни ученици
неопходан рад са
и родитељи
децом даје
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током целе
школске
године

Интерни семинар

8.12.2015.

''Ненасиље и заштитне
мреже''

,,Трговина људима,,
трибина за ученике осмог
разреда

могућност да се
укључе и
родитељи, мада је
одзив родитеља
слаб.
психолог
школе –
ментор ШБН

децембар
2015.

11
Циљ овог
приправника семинара је да се
приправници
упознају са
процедурама и
размене искустава

педагог
школе у
сарадњи са
Црвеним
крстом
Шабац

одељењске
заједнице
ученика
осмог
разреда

„Опасности
на 19.11.2015.
интернету“,
презентација
истраживања у школи на
седници Наставничког већа

психолог
школе

Наставничко
наставници
веће
подржавају
превенцију
предлажу да ово
буде
тема
за
часове о.з.

Дигитално
насиље- април,2016.
превенција и реаговање

психолог
школе

Тим
за
превентивни
рад , 7-4,
одељењска
већа 5.-8.

Бојан
Спасојевић

намењен
начин да се
о ученицима успоставе
у ИО Орид
процедуре
при
одласку на час
физичког

Презентација програма

Израда
специфичног децембар
правилника за понашање 2015.
при одласку деце и боравку
у неусловној сали за
физичко у ИО Орид
47 ученика је било
укључено у ваннаставне
активности
/представе,
манифестације и сл./

Марко
Бошковић

током
Тим
за наставници
школске
културну и и ученици
године по јавну
плану
делатност

Ученици су
бурно и активно
учествовали у
дискусији и
показали
педзнање о овој
теми

постоји
спремност
за
реализацију
радионица
следеће школске
године

превенција
и
промоција школе
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нтервентне активности
врста насиља и
поступака

датум
место

и учесници

предузете мере интервенције и садашње
стање

физичко
насиље

1.12.2015.

дечак
и
Случај школа пријављује полицији
девојчица
, поднет захтев за појачан васпитни рад
осмог разреда
са ученицима и покренут дисциплински
поступак према ученику. Појачан
васпитни рад реализован до краја првог
полугодишта и продужен за ученика
који је извршио физичко насиље /дечак/

физичко
насиље

1.2.2016.

група ученика
над
једним
учеником који
је
повредио
врат

физичко
насиље

26.2.2016

два
ученика
Мајка одвела дете у болницу где је
над
једним констатована
лака
повреда
и
учеником
обавештена
полициоја.
Написан
на учици извештај и реализује се појачан
васпитни рад
после

Интервенција у болници /одвела
мајка дете/, болница пријављује
полицији; са свим ученицима се
реализује појачан васпитни рад ,а према
једном је покренут дисциполински
поступак.

вербалног
дуела у школи
Снимање
ученикапри
одговарању

март, 2016.

ученик
Мајка поднела пријаву директору и
7.разреда
и Министарству. Обављен инструктивни
наставник ТиО рад
и
надзор.
Предложене
и
реализоване мере

Покренут
дисциплински
поступак

децембар,

три
Појачан васпитни рад и смањење
ученика – 2 оцена из владања
ученика 8. и
један ученик 6.
разреда

Појачан
васпитни рад

од октобра
-Реализоване теме на часовима
23 ученика
до јуна 2016.
одељењскјих заједница
тим од 4 члана
године
-Рад са групама ученика
за
сваког
ученика
-Индивидуално-саветодавни рад
/одељењски
-Рад са родитељима ученика
старешина,
-Извештавање директора школе за
психолог,
педагог и члан прво полугодиште
тима/
-Извештаји на крају предвиђеног
рока са реализованим активностима

фебруар,
март
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Извештај о раду: Тим за заштиту деце од насиља, занемаривања и злостављања

Школска 2015/16.

Координатор: Мр сци Душко Бојић
р. бр.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

Садржај реализованих активности у
току године
Конституисање Тима
Израда оријентационог Плана рада
Подношење
Извештаја
о
безбедоносној ситуацији у школи
(на седници Наставничког већа)
Подношење
Извештаја
о
остваривању Плана заштите за прво
полугодиште школске 2015/16.
године
Подношење
Извештаја
о
безбедоносној ситуацији у школи
(на седници Наставничког већа)
Контакти са Центром за социјални
рад по разним питањима
Састанци Тима по разним питањима

Носилац
Време
активности
реализације
Координатор и септембар,
чланови
2015.
С. Мраовић
децембар,
2015.
С. Мраовић

јануар, 2016.

С. Мраовић

јун, 2016.

С. Мраовић

Током
године
Координатор и Током
чланови
године

Напомена: није Напомена: реализовано
реализовано
нешто друго

целе
целе
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ

КОРДИНАТОР:

ВОЈА КОСТАДИНОВИЋ

Носилац активности

Напомена:
Није
реализован
о

Садржај реализованих активности у току
године
Усвојен план рада за текућу школску годину
Спортска недеља( Ел.игра,,између две
одбојка,м.фудбал, шах,стони тенис,крос)

Сви чланови тима
ватре“, Наставници физичког васпитања,
Арсеновић, учитељи од I-IVразреда

Дечја недеља( турнир у малом фудбалу и одбојци) на Н.Симић
Ориду
И.Мишић
Н.Богдановић
Демонстрација дечје атлетике

С.Теодоровић

Турнир у фер плеју- кошарка

В.Костадиновић
Ж.Пакић

Турнир у одбојци - девојчице

Манифестација – ,,Дан изазова“

Напомена:
Реализовано
нешто друго

В.Костадиновић
Ж.Пакић

В.Костадиновић
Ж.Пакић

септемб

Реализовано

септемб
октобар

Реализовано

октобар

Реализовано

Драгољуб

март

Није
реализован
о

април

Реализовано

мај

Реализовано
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Квалификациони крос

Школица спорта ,, Расти здраво“

В.Костадиновић
Ж.Пакић
Д.Арсеновић
Одељењске старешне
Учитељи од I-IV разреда
Реализатор:
М. Палежевић
Координатор:
В. Костадиновић

Мај

Реализовано

Током
целе
школске
године

Реализовано
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ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2015/2016.
Од укупног броја ученика (1068) у јуну са позитивним успехом разред је завршило 1055 ученикa
или 98,00%, 12 ученика полагало је поправни испит, а један ученик понављао. Са одличним
успехом је велики број ученика 453, врло добрих је 309, добрих 157.
На крају школске 2015/2016. године од укупног броја ученика разред је завршило (август) 1067
(99,9%). Дванаест ученика положило је поправни испит.
Средња оцена ученика наше школе је 4,19.
У току школске 2015/2016. године укупан број оправданих изостанака у школи је69905, а
неоправданих 1369, што је укупно 71599 изостанака. У просеку по ученику 67 изостанака. Због
оволиког броја изостанака у школској 2016/2017. планирано је да се уради истраживање на тему
"Узроци изостајања ученика из школе".
Током прошле школске године било је изрицања васпитних мера и смањивања оцена из владања
за један број ученика. За 24 ученика у току школске године изречена је васпитна мера - укор
одељењског старешине или укор Одељењског већа.За ове ученике био је организован појачан
васпитни рад .
Већина ученика наше школе, 1064 је на крају школске 2015/2016. године ималa примерно
владање, а само четворо ученика смањену оцену из владања - троје врлодобро и један ученик
добро владање .
Напомена: табеларни приказ општег успеха ученика наше школе налази се у прилогу.

Носиоци дипломе
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Велика фискултурна сала
Основне школе
„Јеврем Обреновић“ у уторак, 28. јуна, била је испуњена успешним, задовољним и насмејаним
ђацима.
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

8-3
8-1
8-1
8-2
8-2
8-2
8-3
8-6

Најбоља међу најбољима, ђак генерације је Александра Срдановић
ученица VIII-1 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
истичесрпски језик – Књижевна олимпијада. Ученица је награђена са три вредне књиге и
ручним часовником.
Сви „Вуковци“ су добили од школе по две изузетно вредне књиге (Сабрана дела Јована Дучића,
Боре Станковића, Историја Срба Светозара Ћоровића ...).
Посебно признање од школе и бесплатну екскурзију добили су сви ученици наше школе који
су освојили једно од прва три места од окружног до републичког такмичења, као и ученици који
су у оквиру културне-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 је
бројне награде на Републичком такмичењу: Математика – „“Архимедес“ 1. место; Интернет
олимпијада 1. место; математика - „Мислиша“ 2. место.
Александра Срдановић, ученица осмог разреда освојила је на републичком такмичењу
3. место српски језик - „Књижевна 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, ученик четвртог
разреда освојио је такође треће место.
Софија Ненадовић, ученица осмог разреда освојила је прво место у атлетици на
републичком такмичењу
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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. Са задовољством истичемо
да је ове школске године у нашу школу уписан 141 првак, највише у Општини Шабац.
Трудићемо се да будемо још бољи и успешнији и оправдамо указано нам поверење.
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НОСИОЦИ ДИПЛОМЕ ВУК КАРАЏИЋ ШКОЛСКЕ 2015/2016. године
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Извештај о раду за потенцијално даровите ученике
Координатор тима: Драгољуб Арсеновић
Тим је, у току године, сарађивао са Тимом за културну и јавну делатност школе, Тимом за ПО и Тимом за разглас
бр
1.

2.

3.

4.

Садржај реализованих активности у току године

Носилац
активности
На почетку школске године урађена је почетна идентификација потенцијално даровитих Психолог
ученика на основу резултата тестирања и процене спремности за школу и разговора са
родитељима ученика. На класификационим периодима поређени су резултати са
постигнућима и успехом у редовној настави.
Учитељи
првог
разреда
Праћени су резултати и напредовања идентификованих ученика у 3. и 4. разреду. На Учитељи 3. и 4.
општинском такмичењу из математике учествовало 18 учeника трећег разреда . У 4. разреду разреда
је 12 ученика учествовало на општинском такмичењу из математике, а 6 на окружном.
Драгољуб
Арсеновић
НТЦ школа за даровиту децу организовала је бесплатну школицу за даровиту децу у којој су Оља Живановић
учествовала наша 2 ученика 4-4 разреда /А.Адакалић и В.Савић /која су постигла набоље Снежана Мраовић
резултате на тесту RЕWISC. Психолог школе је обавила тестирање 4 ученика и направила
потребну селекцију.
Припремљена су и организована школска такмичења за све предмете за ученике од 3.-8. раз. Сви наставници,
Постоји посебна евиденција о резултатима свих ученика на такмичењима свих нивоа и о Д.Арсеновић
њима је информисано Наставничко веће, Савет родитеља и Школски одбор

Време
реализације
септембар
новембар
јануар
март , јун
март

21.10.2015.

фебруар
април
мај-јун
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бр

Садржај реализованих активности у току године

5.

Ликовни и литерарни конкурси од 2. до 8. раз. У току прошле године наши ученици су
учествовали на литерарном и ликовном конкурсу ''Крв живот значи'' . Ученица 5-2 , Мила
Бајић, освојила је другу награду на ликовном конкурсу.

6.

Сви резултати наших ученика објављени су на разгласу школе, школским новинама, ''Гласу
Подриња'', ''Подрињским новинама'', ТВ Шапцу и ТВ ''Ас''

7.

Наши ученици /5/ учествовало је на Математичком турниру екипном првенству Србије из
математике ''Архимедес'' у конкуренцији 109 школа где су освојили 13. место у Србији и
3.награду. Ученик 4. разреда, Александар Адакалић освојио је 86 бодова и 3. награду,
ученик 5. разреда,Марко Рашковић, освојио је 96 бодова и прву награду , а Павловић Огњен
/ученик 7.разреда/ је имао 87 бодива и добио је трећу награду.
Ученици талентовани за глуму, плес и сценско и извођење /47/ учествовали су у више
представа које су у току године изведене у школи: манифестација Чивијада, представа за
Св.Саву , Представа у реализацији наставника страних језика , главна представа за Дан
школе.

8.

9.

Школа је учествовала у пројекту ''Испитивање даровитих ученика основних школа'' који
реализује проф.Јасна Адамов са ПМФ Нови Сад, конкретно код нас је реализован деостудије случаја на конкретним примерима ученика из области хемије. Испитивање је
обављено у одељењу 8-3, а психолог је тестирала способности два ученика овог одељења
који су издвојени као даровити за хемију.

Носилац
активности
С.Тошић,
Ј.Богојевић,
З.Лазић,
А.Вечериновић
С.Тошић,
М.Мирчић,
Ј.Јеврић
Д.Арсеновић

Време
реализације
април

С.Тошић,
З.Лазић, Б.Бојић,
И.Глигорић,
А.Рафаиловић,
Б.Димитријевић,
Н.Бајић
С.Милосављевић,
Дејан Јовић,
Ј.Јеврић,
С.Мраовић

током
школске
године

март-јун
мај

април-јун
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бр

Садржај реализованих активности у току године

9.

Реализована сарадња са Центром за таленте Лозница и обављено тестирање 24 потенцијално С.Мраовић
даровитих ученика 7. разреда од којих је 18 постигло резултат потребан да буде евидентиран
у базу Центра за таленте. Обављен саветодавни рад са тим ученицима.

10. Високе и запажене резултате наши ученици су постигли на спортским такмичењима.
Нарочито се издвајају успеси 6 ученика из атлетике /Софија Ненадовић – Олимпијске игре
ученика 1. место- трчање 100м/
11. На Интернет олимпијади, у финалу за 5. разред, ученик Марко Рашковић, освојио је 24 бода
и прву награду
12. На такмичењу ''Мислиша 2016.'' учествовало је 34 ученика наше школе од 5.-8. разреда. У
финалу овог такмичења Марко Рашковић ученик 5. разреда, освојио је 22 бода и другу
награду
13. Три ученика је радиоло програм ТиО по ИОП3

Носилац
активности

Време
реализације
фебруар

Саша Теодоровић

фебруар-мај

Славица Лукић

септембарновембар
март
април

Славица Лукић
Душко Бојић

14. О ученицима и реализованим такмичењима, манифестацијама, конкурсима итд, вођена је Д.Арсеновић
евиденција
С. Мраовић
У сарадњи са њиховим родитељима
Сви наставници су добили обрасце за евиденцију ових ученика или их евидентирају кроз
ученичке портфолије.

током
школске
године
током
школске
године
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПОТЕНЦИЈАЛНО ДАРОВИТЕ
КООРДИНАТОР : Драгољуб Арсеновић
Тим је, у току године, сарађивао са Тимом за културну и јавну делатност школе, Тимом за ПО и
Тимом за разглас
бр
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Садржај реаизованих активности у току
године
На почетку школске године урађена је
почетна
идентификација
потенцијално
даровитих ученика на основу резултата
тестирања и процене спремности за школу и
разговора са родитељима ученика. На
тромесечјима, полугодишту и крају школске
године
поређени
су
резултати
са
постигнућима и успехом у редовној настави
Праћени су резултати и напредовања
идентификованих ученика у 3. и 4. разреду.
На општинском такмичењу из математике
учествовало 13 учeника трећег разреда . У 4.
разреду је 19 ученика учествовало на
општинском такмичењу из математике
Припремљена су и организована школска
такмичења за све предмете за ученике од 3.8. раз. Постоји посебна евиденција о
резултатима свих ученика на такмичењима
свих нивоа и о њима је информисано
Наставничко веће, Савет родитеља и
Школски одбор
Организовано је такмичење из математике
''Мислиша'' на коме је учествовало 10 наших
ученика петог, шестог и седмог разреда.
Ликовни и литерарни конкурси од 2. до 8.
раз. У току прошле године наши ученици су
учествовали на литерарном и ликовном
конкурсу ''Крв живот значи''
Сви резултати наших ученика објављени су
на разгласу школе, школским новинама,
''Гласу подриња''. ''Подрињским новинама'',
ТВ Шапцу и ТВ ''Ас''
Наши ученици /5/ учествовало је на
Математичком турниру екипном првенству
Србије из математике ''Архимедес'' у
конкуренцији 108 школа где су освојили 41.
место у Србији и похвалу. Ученик 4.
Разреда, Марко Рашковић освојио је 100

Носилац активности
Психолог

Време
реализације
септембар

Учитељи првог разреда

новембар,
јануар,
март , јун

Учитељи 3. и 4. разреда

март

Драгољуб Арсеновић

Сви наставници

фебруар,
април,
мај-јун

Д.Арсеновић
С.Лукић

март

С.Тошић
Ј.Богојевић
З.Лазић

мај

А. Брдаревић
С.Тошић
М.Мирчић
Ј.Јеврић
Д.Арсеновић

март-јун

мај
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8.

9.

10.

бодова и прву награду и за то добио
наградно летовање на Сребрном језеру у
трајању од 10 дана, а Павловић Огњен
/ученик 6.разреда/ је имао 88 бодива и добио
је трећу награду
Ученици талентовани за глуму, плес и
сценско и извођење /32/ учествовали су у
више представа које су у току године
изведене у школи: манифестација Чивијада,
представа за Св.Саву , Представа у
реализацији наставника страних језика ,
главна представа за Дан школе .
Реализована сарадња са Центром за таленте
Лозница и обављено тестирање 17
потенцијално даровитих ученика 7. разреда
од којих је 13 постигло резултат потребан да
буде евидентиран у базу Центра за таленте.
Обављен саветодавни рад са тим ученицима.
О ученицима и реализованим такмичењима,
манифестацијама, конкурсима итд, вођена је
евиденција, као и о сарадњи са њиховим
родитељима.

М.Симић
З.Лазић
Б.Бојић
И.Глигорић
А.Лазаревић
А.Рафаиловић

током школске
године

С.Мраовић

фебруар

Д.Арсеновић
С. Мраовић

током школске
године

Квиз знања
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Оцена реализације активности у школској 2015/2016. години
Анализирајући активности као и постигнуте резултате остварене у току протекле школске
године, можемо закључити:
да је протеклу школску годину обележило доста активности везано за обележавање 55 година
рада школе,
да је разноврсним активностима у оквиру рада тимова у школи, већина циљева и задатака
остварена,
да су постигнути и добри резултати када је питању успех ученика (висока позитивна пролазност
на крају школске године),
да су сви ученици, осим двоје, уписали средњу школу у првом кругу, и да је више од половине
ученикауписало средњу школу на основу прве жеље,
да смо путем менторства и партнерства у области ПО
школама, установама и фирмама у граду,

и ове годинесарађивали са другим

да смо укупним резултатима на такмичењима задовољни,
да је у току протекле школске године било значајних активности на унапређивању образовноваспитног рада, као и различитих врста подршке ученицима,
да смо током протекле школске године успешно сарађивали са родитељима ученика, локалном
заједницом, бројним културним институцијама у граду у циљу промовисања школе,
да смо посветили време и пажњу стручном усавршавању наставника и стручних сарадника, као
предуслову побољшања квалитета образовно-васпитног рада,
да је у протеклој школској години било доста активности везаних за процес самовредновања
квалитета рада школе (вредновали смо ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА)
да је ушколској 2015/2016. год. успешно радио продужени боравак
да је у школи радио и Ученички парламент,

да је у школској 2015/2016. години реализована
Развојног плана.

већина планираних активности у оквиру

Током целе школске године промовисали смо школу на оригиналан
и јединствен начин радомбројних тимова.
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Једна од активности продуженог боравка
Прошлогодишњим радом и укупним резултатима можемо бити задовољни,
с обзиром на услове у којима се образовно-васпитна делатност изводила.
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ТИМ ЗА ИЗРАДУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ШКОЛЕ

КООРДИНАТОР: Јасмина Богојевић

Арсеновић Драгољуб
Смиљанић Светлана
Вечериновић Војкан
Пријовић Марица
Живковић Јања
Ћосић Драгица
Мирчић Милена
Јеврић Јелена
Бојић Душко
Сарић Бранислав
Ракић Мирјана
Мраовић Снежана
Качаревић Сандра
Костадиновић Воја
Чекић Светозар
Бојић Бојан
Теодоровић Мирјана
Гајић Катарина
Милићевић Драгана
Лазић Зорица

Извештај о раду Основне школе „Јеврем Обреновић” Шабац за школску 2015/2016. годину
Издавач: Основна школа „Јеврем Обреновић” Шабац
Директор: Светлана Смиљанић
Уредници: Тим за израду Извештаја о раду школе, координатор Јасмина Богојевић
Техничка припрема и штампа: Војкан Вечериновић, помоћник директора
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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 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.
Чланом 32.Статута школе прописано је да Школски одбор доноси школски програм,
развојни шлан, годишњи план рада школе и усваја извештаје о њиховом остваривању,
вредновању и самовредновању.
У скалду са горе наведеним Школски одбор одлучио је као у изреци одлуке.

Председник Школског одбора:
Небојша Петронић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ УСВОЈЕН ЈЕ
НА СЕДНИЦИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ДАНА 12.09.2016. ГОДИНЕ И У ДЕЛОВОДНОМ
ПРОТОКОЛУ ЗАВЕДЕН ПОД БРОЈЕМ 910, ОД 12.09.2016. ГОДИНЕ

У Шапцу, 12.09.2016, године

Директор школе

Председник Школског одбора

Светлана Смиљанић

Небојша Петронић
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