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МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 

 
ОШ '' Дражевац '' у свом саставу има централну школу у Дражевцу и четири физички 

издвојена одељења и то у: Баљевцу, Конатицама, Пољанама и Јасенку.  И ове шк. година 
настава у издвојеном одељењу Пољане одвија се у просторијама Месне заједнице. Током 
лета стара школа је срушена, и очекујемо изградњу  нове коју ће финансирати УНОПС.  

Матична школа у Дражевцу је нова, а настава се у њој одвија од школске 2003/04. године. У 
школи се налази 12 пространих и светлих учионица, фискултурна сала, библиотека, 

зборница, санитарни блок и пространи вишенамески хол. У једном његовом делу је бина, 
где се одржавају разне културне манифестације. 
Ове школске године настава је организована у следећим кабинетима:  

- Музичка култура и француски језик (кабинет бр. 7) 
- српски језик (кабинет бр. 2) 

- математика ( кабинет бр. 3) 
- историја и географија (кабинет бр.4) 
- енглески језик и ликовна култура (кабинет бр.1) 

- информатика (кабинет бр.8) 
- техничко и информатичко образовање и физика (кабинет бр.11) 

- биологија и хемија (кабинет бр.12) 
Настава физичког васпитања и изабрани спорт – одвијају се у фискултурној сали. 
Превоз ученика је организован, и усаглашен са завршетком наставе. 

 
КАДРОВСКИ УСЛОВИ 

 
У школи ради 48 запослених, од тога 32 у непосредном контакту са ученицима.   
Преглед квалификационе структуре и запосленост радника школе. 

 

Пословни и радни задаци 
Степен стручне спреме 

Свега 
I, II III IV V VI VII 

Директор      1 1 

Педагог      1 1 

Библиотекар      2 2 

Разредна настава     2 10 12 

Предметна настава    1 2 17 20 

Административно особље      2 2 

Помоћно техн. особље 8 2     10 

                              Свега: 8 2  1 4 33 48 (46) 
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Преглед радног стажа запослених 

 

Укупан број запослених је 48, јер су два наставника предметне наставе уједно и 
библиотекари. 

 
УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈОЈ ШКОЛА РАДИ 
 

Основна школа ''Дражевац'' је школа са малим бројем ђака, која осим централне школе у 
Дражевцу покрива четири удаљена села у којима постоје комбинована одељења са 

ученицима до четвртог разреда. Породице у којима деца живе су вишегенерацијске, а 
родитељи су већином незапослени. 
Школа се налази у средини у којој нема много културних и културно - историјских 

установа, па се те врсте потреба углавном задовољавају у школи и у Обреновцу.  
     У близини школе се налази ЈП Термоелектрана ''Велики црњани'', ЈП Рударски басени 

''Колубара'' и ЈП Термоелектране ''Никола Тесла'' А и Б, које неповољно утичу на 
здравствено стање деце. Село Дражевац нема депонију смећа нити организовано одношење 
смећа. Све наведене проблеме, родитељи и локална заједница не уочавају као последицу 

лоше еколошке ситуације. Због таквих еколошких проблема, трудимо се да нам један од 
циљева буде развијање еколошке свести ученика. 

 
 
ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 

 
За ученике од првог до четвртог разреда организује се разредна и предметно-разредна 

настава, а за ученике од петог до осмог разреда предметна настава. Предметна настава у 
млађим разредима се организује из енглеског језика и верске наставе, од првог до четвртог 
разреда у матичној школи и издвојеним одењењима. 

За ученике од четвртог до осмог разреда са посебним способностима, склоностима и 
интересовањима за поједине предмете, школа организује додатни рад. За све ученике који 

имају проблеме у савлађивању наставног садржаја, организује се допунска настава.  
За ученике упућене на поправни или разредни испит, школа организује припремну наставу. 
Припремна настава организује се пре почетка испитног рока, у трајању од најмање пет 

радних дана, са по два часа дневно за сваки предмет. Такође се припремна настава 
организује из предмета из којих се полаже завршни испит.  

За ученике од 1. до 8. разреда, са сметњама у развоју или са изузетним способностима,  
школа по потреби организује Индивидуални образовни план.  

 0 - 5 5 - 10 10 - 20 20 – 30  30 - 35 35 - 40 Укупно 

 

Директор    1   1 

Педагог   1    1 

Библиотекар  1 1    2 

Секретар  1     1 

Шеф рачуноводства 1      1 

Предметни наставници 6 6 5 2   20 

Наставници разред. 

наставе 
3 1 3 5   12 

Домар      1 1 

Ложач   1    1 

Помоћно техн. особље 1 3 4    8 

                                 
Укупно: 

11 12 15 8  1 48 
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За све ученике се органузеје изборна настава према правилнику о наставном плану и 
програму који прописује Министарство просвете. 

 
БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА, БРОЈ СМЕНА 

 
Школске 2015/2016.године у школи има 19 одељења (12 млађих и 7 старијих). 

 

МАТИЧНА ШКОЛА – Дражевац 
Млађи разреди: 

 

РАЗРЕД I II III IV СВЕГА 

Број ученика 14 16 16 26 72 

Број одељења 1 1 1 1 4 

 
Старији разреди:  

 

РАЗРЕД V VI VII VIII СВЕГА 

Број ученика 34 46 35   12      127 

Број одељења 2 2 2    1         7 

 
ПОДРУЧНО ОДЕЉЕЊЕ – Конатице 

Млађи разреди: 
 

РАЗРЕД I III I I IV СВЕГА 

Број ученика 8 6 6 2 22 

Број одељења 1 1 2 

 

ПОДРУЧНО ОДЕЉЕЊЕ – Баљевац 
Млађи разреди: 

 

РАЗРЕД I III II СВЕГА 

Број ученика 1 6 6 13 

Број одељења 1 1 2 

 
ПОДРУЧНО ОДЕЉЕЊЕ – Пољане 

Млађи разреди: 
 

РАЗРЕД I III II IV СВЕГА 

Број ученика 7 6 3 4 20 

Број одељења 1 1 2 

 

ПОДРУЧНО ОДЕЉЕЊЕ – Јасенак 
Млађи разреди: 
 

РАЗРЕД I III II IV СВЕГА 

Број ученика 6 2 2 5 15 

Број одељења 1 1 2 
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Школска 2015/16. година је почела са 269 ученика распоређених у 19 одељења и то 12 у 
млађим и 7 у старијим разредима.  

 
 

ОСТВАРИВАЊЕ КАЛЕНДАРА ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСИ 

 

СЕПТЕМБАР 

 

 

04.09. одржан је састанак Стручног већа вештина са следећим дневним редом: 
 
 Избор записничара 

 Упознавање са планом огледних часова  и стручне литературе 

 Упознавање са активностима из Школског развојног плана 

 Договор о обележавању Дечје недеље 

 Разно 

10.09. одржан је састанак Тима за ИОП. 

 

 

 

РАЗРЕД 
 

Дражевац Јасенак Конатице Пољане Баљевац УКУПНО 

I 
 

14 6 8 7 1 36 

II 
 

16 2 6 3 6 33 

III 
 

16 2 6 6 6 36 

IV 

 
26 5 2 4  37 

УКУПНО 72 15 22 20 13 142 

V1 

 
17     17 

V2 

 
17     17 

VI1 

 
22     22 

VI2 

 
24     24 

VII1 

 
18     18 

VII2 

 
17     17 

VIII1 

 
12     12 

УКУПНО 127     127 

 

УКУПНО 
 

199 15 22 20 13 269 



6 

 

11.09. одржан је састанак Тима за инклузивно образовање са следећим дневним редом: 

 Разматрање извештаја о реализацији ИОП-а у 2014/2015. години 

  Извештај о реализацији ИОП-а у 2013/14.г. 

 Идентификација ученика код којих постоји потреба за додатном подршком у 

2015/2016. години и давање предлога за за утврђивање права за ИОП за ученике од 2.  

до 8. разреда    

 Пружаање помоћи наставницима и израда педагошког профила ученика и изради 

предлога ИОП-а 

 Сарадња са родитељима ученика који раде по ИОП-у. 

 Давање мишљења на предлоге Индивидуалних образовних планова и подношење 

предлога Педагошком колегијуму 

 
14.09. одржана је седница Наставничког већа са следећим дневним редом: 

 
 Усвајање записника са претходне седнице 

 Разматрање Годишњег плана за школску 2015/2016. год. 

 Доношење одлуке о ослобађању ученика наставе физичког васпитања (делимично, 

трајно) 

 Договор о обележавању Дечје недеље 

 Договор о активностима везаним за Школски развојни план  

 Текућа питања 

14.09. одржан је састанак Савета родитеља са следећим дневни редом: 
 
 Усвајање записника са претходне седнице 

 Упознавање са Годишњим планом рада школе, школским календаром и 

опремљеношћу школе 

 Давање сагласности на избор осигуравајућег друштва 

 Предлагање родитеља за члана Актива за развојно планирање, Актива за вредновање 

рада школе и члана Тима за заштиту ученика од насиља 

 Текућа питања 

17.09. одржан је састанак Стручног већа природно-математичке групе предмета са 
следећим дневним редом: 

 
 Избор записничара 

 Упознавање са планом реализације огледних часова и презентације стручне 

литературе 

 Договор о предавању на тему „Израда тестова знања“ 

 Упознавање са активностима из школског развојног плана 

 Анализа резултата иницијалног тестирања ученика 

 

   23.09. одржан је састанак Тима за заштиту ученика од насиља са следећим  дневним  редом: 
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 Избор записничара 

 Обавештавање Тима о тренутној ситуацији понашања ученика 

 Давање предлога за превентивне активности 

25.09. одржан је састанак Стручног већа друштвено-језичке групе предмета са следећим 

дневним редом: 
 
 Избор записничара 

 Упознавање са планом реализације огледних часова и презентације стручне 

литературе 

 Договор о предавању на тему „Израда тестова знања“ 

 Упознавање са активностима из Школског развојног плана 

 Анализа резултата иницијалног тестирања ученика 

 Договор о обележавању Дечије недеље 

25.09. одржан је састанак Тима за професионалну оријентацију са следећим дневним редом: 
 

 Избор записничара 

 Упознавање са планом и програмом рада професионалне оријентације 

 

29.09. одржан је састанак Стручног већа разредне наставе са следећим дневним редом: 
 
 Обележавање светског дана здраве хране 

 Стручно усавршавање  

 Разно 

30.09. одржан је састанак Тима за вредновање са следећим дневним редом: 

 Упознавање са планом за школску  2015/2016. годину 

 Упознавање са Акционим планом урађеним у прошлој години  

  Избор кључне области  и подручја вредновања за школску 2015/2016. Годину 

30.09. одржан је састанак Ученичког парламента са следећим дневним редом: 

 Упознавање са обавезама и могућностима Ученичког парламента 

 Избор председника и записничара 

 Упознавање са програмом рада Ученичког парламента 

 Избор члана за Актив за развојно планирање и члана за Актив вредновања и 

самовредновања 

 Избор два представника за Школски одбор 

 Упознавање са обавезама и правима ученика (у оквиру новог Закона о основама 

система васпитања и образовања) 

 Упознавање са новим Правилником о оцењивању 

 
ОКТОБАР 
 

06.10. за ученике млађих разреда одржана је представа „Мала љубавна бајка“. 
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06.10. одржан је састанак Стручног већа вештина са следећим дневним редом: 
 
 Договор о обележавању школске славе – Митровдан, 8. новембра 

 Разно 

08.10. поводом Дечије недеље учитељи млађих разреда у Дражевцу одржали су час 
физичког васпитања на коме су учествовали  и родитељи. 

         
 

09.10. У оквиру обележавања Дечије недеље ученици петог разреда одржали су представу 
за ученике млађих разреда. 

 

        
 
14.10. одржан је састанак Тима за ИОП. 

 
14.10. одржан је састанак Ученичког парламента са следећим дневним редом: 
 Функционисање ваннаставних активности у нашој школи  
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 Разно 

14.10. У холу школе одржана је приредба након другог часа. Потом су ученици посетили 

гробље на којем су сахрањени дражевчани стрељани у време другог светског рата. 

14.октобар је дан који  не сме да се заборави. Наставница историје, Невенка Стевановић 

Ђорђевић, заједно са представницима месне заједнице,  још једном је повела ђаке на место 

страшне истине.   

15.10. одржан је састанак Тима за вредновање са следећим дневним редом: 

 
 Конкурс за учешће у пројекту „Унапређивање квалитета образовног система 

Републике Србије кроз унапређивање активности система вредновања рада школа и 

развој хоризонталног учења између школа“ 

15.10. одржана је седница Наставничког већа са следећим дневним редом: 
 

 Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

 Договор о обележавању 8. новембра – школске славе 

 Разматрање могућности за стално унапређивање  наставе опремањем наставним 

средствима 

 Упознавање са резултатима Завршног испита на нивоу школе 

 Доношење одлуке о учешћу у програму „Унапређивање квалитета образовног 

система Републике Србије кроз унапређивање активности система вредновања рада 

школа и развој хоризонталног учења између школа“ 

 Текућа питања 

19.10. одржан је састанак Тима за ИОП. 
 
22.10. одржан је састанак Тима за заштиту ученика од насиља са следећим  дневним  редом: 

 
 Разговор о дисциплинском поступку против ученика  Ф.Р. и Л.Ђ. 

 Идеје везане за побољшање рада Тима за заштиту ученика од насиља 
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22.10. у ОШ ''Дражевац'' одржана је манифестација ''Зелена јабука'', којом je обележен 

Светски дан здраве хране. Сви присутни имали су прилику да испробају различите 

специјалитете које су припремили родитељи ученика  као и особље наше школе. 

  

 
          

24.10.  у школи је одржан семинар „Претпоставке успешне наставе“.  

                        

 

27.10.  одржан је састанак Стручног већа природно-математичке групе предмета са 

следећим дневним редом: 
 
 Анализа реализације додатне и допунске наставе и секција 
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 Анализа оцењивања и усклађености са стандардима 

 Предавање „Израда тестова знања“ 

 Договор о реализацији  предавања на тему „Методе и облици рада у настави“ 

 

29.10.  наставница српског језика Биљана Вићентић водила је ученике на Међународни 
сајам књига у Београду. Наши ученици искористили су прилику да уживају у лепоти, 

богатству књига  и сајамској атмосфери. 
 

НОВЕМБАР 

02.11. одржан је састанак Актива за развој Школског програма са следећим дневним редом: 

 Договор о реализацији активности из Школског програма 

 Анализа реализације осталих активности образовно-васпитног рада 

 Разно 

03.11. одржан је састанак Стручног већа друштвено-језичке групе предмета са следећим 
дневним редом: 
 Избор ученика за допунску и додатну наставу и слободне активности  

 Анализа оцењивања ученика и повезаност са стандардима 

 Договор о обележавању школске славе  - Митровдан 

 Предавање „Израда тестова знања“ 

 Договор о реализацији предавања на тему „Методи и облици рада у настави“ 

03.11. одржан је састанак Тима за ИОП. 

04.11. одржан је састанак Ученичког парламента са следећим дневним редом: 
 Избор ученика за вршњачки тим (ради спречавања недисциплине) 

 Анализа уџбеника 

 Договор о уређивању школског простора 

 Предлози за бољи и лакши наставни рад 

 Разно 

05.11. одржан је састанак Стручног већа разредне наставе са следећим дневним редом: 
 
 Анализа рада секција 

 Извештај о броју ученика који похађају допунску и додатну наставу 

 Упознавање са распоредом иновативних часова 

 Договор о реализацији предавања на тему „Методе и облици рада у настави“ 

 Договор о приредби за школску славу – Митровдан 

 Предавање „Израда тестова знања“ 

 Договор и прављење плана сарадње са предметним наставницима 

 Разно 
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 06.11. одржан је јесењи крос у којем су учествовали ученици старијих разреда. 

       

        
 
6.11. одржан је састанак Тима за вредновање са следећим дневним редом: 
 

 Договор о инструментима за вредновање кључне области Етос и на који начин ће се 

извршити вредновање. 

08.11. обележена је школска слава ''Митровдан'' и Дан просветних радника уз пригодан 
програм и спортске сусрете између наставника и ученика. 
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19.11. одржана је седница Наставничког већа са следећим дневним редом: 

 
 Усвајање записника са претходне седнице 

 Анализа успеха, понашања и изостанака ученика на крају првог тромесечја и 

предлагање мера за побољшање 

 Анализа реализације свих облика образовно- васпитног рада 

 Анализа часова које су посетили директор 

 Посете  часовима од стране директора и педагога 

 Извештај просветних инспектора 

 Припрема обележавања школске славе - Св. Димитрија 

24.11. Тим за ИОП 

24.11. одржана је седница Наставничког већа са следећим дневним редом: 
 
 Усвајање записника са претходне седнице 

 Текућа питања 

 Предавање на тему „Оцењивање и тестови знања“ 

24.11. предавање о функцији оцењивања и тестовима знања одржале су педагог Драгана 

Мидић, наставница биологије Биљана Драгић и учитељица Драгица Станојевић.  
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25.11. Учитељице у Конатицама одржале су огледне часове. 

 
28.11. одржан је састанак Стручног већа природно-математичке групе предмета са 

следећим дневним редом: 
 
 Реализација предавања „Методе и облици рада у настави“ 

 Договор о реализацији предавања „Врсте оцењивања у настави“ 

 Разно 

30.11. одржан је састанак Савета родитеља са следећим дневни редом: 

 
 Усвајање записника са претходне седнице Савета родитеља 

 Анализа успеха, дисциплине и владања ученика   

 Текућа питања 

ДЕЦЕМБАР 

 

 08.12. одржан је састанак Стручног већа друштвено-језичке групе предмета са следећим 

дневним редом: 
 Припреме за обележавање Нове године 

 Припреме за прославу Светог Саве 

 Реализација предавања „Методе и облици рада у настави“ 

 Анализа предавања „Израда тестова знања“ 

 Разно 

 

09.12. одржан је састанак Ученичког парламента са следећим дневним редом: 
 Понашање ученика у нашој школи 

 Извештавање о раду Школског одбора 

 Разматрање одржаних манифестација у нашој школи  

 Разно 

11.12. одржан је састанак Тима за професионалну оријентацију са следећим дневним редом: 

 Анализа реализације плана професионалне оријентације 

 
11.12.  Група ученика наше школе ишла је на пројекцију филма „Мали принц“ у биоскопу   

Рода  
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14.12. одржан је састанак Тима за развојно планирање са следећим дневним редом: 
 Конкурс  за нове пројекте Фондације Новак Ђоковић 

 
15.12. одржан је састанак Педагошког колегијума са следећим дневним редом: 

 
 Анализа опремљености кабинета и набавка нових наставних средстава 
 Договор о унапређивању васпитно-образовног рада 

 Анализа организације рада у школи  и мере за побољшање 
 Разматрање планираних активности из Развојног плана  

 Разно  
 
 

16.12. одржан је састанак Тима за развојно планирање са следећим дневним редом: 
 Конкурс  за нове пројекте Фондације Новак Ђоковић 

16.12. одржана је седница Наставничког већа са следећим дневним редом: 

 Усвајање записника са претходне седнице 

 Договор о прослави предстојећих празника – Нова година и Свети Сава 

 Извештај о инспекцијском надзору 

 Разматрање извештаја о раду Тима за заштиту ученика од насиља 

 Извештај Актива за вредновање и самовредновање 

 Текућа питања 

22.12.  Друштво астронома Србије и Астрономско друштво "Руђер Бошковић" су у уторак, 
22. децембра посетили Прву обреновачку школу и том приликом ученицима обреновачких 
основних школа приказали пројекције звезданог неба уз помоћ мобилног планетаријума. 

Ученици 5. разреда наше школе (4 ученика) у пратњи наставника Игора Илића имали су 
прилику да виде како изгледа звездано небо, положаји неких звезда, планете, галаксије и 

многе друге небеске објекте као и да науче нешто више о сунчевом систему и планетама.   
 
22.12. одржан је састанак Стручног већа разредне наставе са следећим дневним редом: 

 
 Извештај са стручног усавршавања 

 Разматрање предлога за реализацију наставе у природи  

 Предавање „Методе и облици рада у настави“ 

 Анализа наставног плана и програма 

 Припрема програма за школску славу – Свети Сава 

 Информисање о могућностима стручног усавршавања учитеља- Јануарски дани 

 Договор о презентацији стручне литературе 

 Разно 

23.12. одржан је састанак Ученичког парламента са следећим дневним редом: 
 Избор новог председника 

25.12. одржана је састанак Тима за вредновање са следећим дневним редом: 
 анализа анкета за ученике и родитеље 

 Договор о даљим активностима 

26.12. одржан је састанак Стручног већа природно-математичке групе предмета са 
следећим дневним редом: 
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 Предавање „Врсте оцењивања у настави“ 

26.12. одржан је састанак Стручног већа природно-математичке групе предмета са 
следећим дневним редом: 

 Предавање „Врсте оцењивања у настави“ 

 Разно 

29.12.  oдржана је представа „Нови Деда Мразови помоћници“.    

30.12. поводом Новогодишњих празника ученици наше школе извели су приредбу,  а потом 

су ученици старијих разреда кроз игру и песму показали шта умеју.  

               

                       

           

30.12. Ученици старијих разреда са наставницима Биљаном Драгић и Зораном Павловићем 

учествовали  су у украшавању јелке на тргу у Обреновцу. 

 

ЈАНУАР 

22.01. одржано је школско такмичење из математике. 

 
22.01. представници МУП-а одржали су ученицима старијих разреда предавање о 
вршњачком и електронском насиљу. 

 
26.01. одржан је састанак Стручног већа природно-математичке групе предмета са 

следећим дневним редом: 
 Анализа успеха ученика из природне групе предмета на крају 1. полугодишта 

 Разно 
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26.01. одржана је седница Наставничког већа са следећим дневним редом: 
 

 Усвајање записника са претходне седнице 

 Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта и предлагање мера за 

побољшање 

 Анализа вођења педагошке документације 

 Анализа остваривања свих видова наставе 

 Анализа реализације  школског развојног плана 

 Анализа посећених часова од стране директора и педагога 

 Договор о прослави Светог Саве  

 

15.01. одржан је састанак Тима за професионалну оријентацију са следећим дневним редом: 
 Анализа реализације плана професионалне оријентације 

 Упознавање са предстојећим активностима 

27.01. пригодним програмом обележили смо школску славу ''Свети Сава' и у матичној 

школи и у издвојеним одељењима. 

 

ФЕБРУАР 

У току зимског распуста, у периоду од 1. до 12. фебруара у школи одржавани часови 

припреме за завршни испит, припреме за такмичења, секције и слободне активности.  
 

17.02. отворена је зграда нове школе у Пољанама. Школу су отворили премијер Александар 
Вучић и шеф делегације ЕУ у Србији Мајкл Девенпорт а присутни су били и градоначелник 
Београда Синиша Мали, министар спорта Вања Удовичић, помоћник министра просвете 

Љубиша Антонијевић, председник општине Обреновац, родитељи и становници МЗ 
Пољане, ученици и запослени ОШ „Дражевац“. 

Ученици из издвјеног одељења школе у Пољанама потом су извели приредбу за родитеље, 
представнике месне заједнице и запослене у новој школи.   
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26.02. одржан је састанак Стручног већа друштвено-језичке групе предмета са следећим 

дневни редом: 
   Анализа успеха ученика из друштвених наука на крају првог полугодишта школске 

2015/2016. године 

 Упознавање са распоредом такмичења 

 Анализа употребе наставних средстава 

 Анализа стручног усавршавања 
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 Избор уџбеника за наредну школску годину 

 

29.02. одржан је састанак Стручног већа природно-математичке групе предмета са 
следећим дневним редом: 

 Упознавање са распоредом такмичења 

 Анализа оптеређености ученика наставним садржајем 

 Анализа стручног усавршавања 

 Предлог избора уџбеника за наредну школску годину 

 Разно 

 
МАРТ 

 
02.03. ученици 8. разреда ишли су на Сајам занимања у Обреновцу. 

           
 

03.03. одржана је седница Наставничког већа са следећим дневним редом: 
 

 Усвајање записника са претходне седнице 

 Избор уџбеника за следећу школску годину 

 Предавање Биљане Гичевски и Милице Јовановић на тему „Методе и облици рада“ 

 Разно 

03.03. Учитељице Биљана Гичевски и Милица Јовановић одржале су предавање на тему 
„Методе и облици рада“ 
 

04.03. одржан је састанак Стручног већа разредне наставе са следећим дневним редом: 
 

 Анализа стручног усавршавања 

 Информисање о школским такмичењима 

 Избор уџбеника 

 Презентација стручне литературе 

 Договор о унапређењу наставе 

 Анализа сарадње наставника предметне наставе са учитељима 4. разреда 

 Разно 

 
09.03. одржан је састанак Ученичког парламента са следећим дневним редом: 

 Разматрање извештаја о раду Актива за развојно планирање и Актива за вредновање 

и самовредновање 
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 Разматрање оптерећености ученика наставним садржајима 

 Разно 

09.03.  Одржано је школско такмичење у рецитовању. 
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16.03. одржан је састанак Стручног већа разредне наставе са следећим дневним редом: 

 
 Избор уџбеника за школску 2016/2017. годину 

 Разно 

 
16.03. одржан је састанак Савета родитеља са следећим дневним редом: 

 
 Усвајање записника са претходне седнице 

 Успех и дисциплина на крају првог полугодишта 

 Разматрање извештаја о раду Тима за заштиту ученика од насиља 

 Извештај о раду школе у првом полугодишту 

 Сарадња школе и родитеља 

 Избор уџбеника 

 Упознавање са записником о редовном инспекцијском надзору 

 Текућа питања  
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18.03. одржан је састанак Тима за професионалну оријентацију са следећим дневним редом: 
 Договор о изради паноа 

 Информисање о предстојећим активностима 

24.03. одржана је седница Наставничког већа са следећим дневним редом: 
 

 Усвајање записника са претходне седнице 

 Избор уџбеника   

 Обука за коришћење интерактивне табле 

 Разно 

24.03.  наставник француског језика Драгиша Крушић одржао је обуку за коришћење 
интерактивне табле. 

 
31.03. Сарајевски глумац Небојша Чолић гостовао је у нашој школи  са дечијом представом 
“Радионица позоришта и филма”. Поред Чолића, који је режирао представу, наступио је 

мађионичар Љуба Благојевић Валентино у костиму Чарлија Чаплина.  Кроз смех и шалу, 
ученици су имали прилику да науче нешто ново о филмској и позоришној уметности. Циљ 

представе је да се код ученика развије позитиван став о позоришту како би стекли навику и 
жељу да постану будућа позоришна публика. 
 

 

                
 

                
 
 
АПРИЛ 

 
01.04. ученици наше школе учествовали су у акцији садње липа са циљем да двориште 

наше школе буде још лепше и уређеније.    
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03.04. Представници удружења Одстар одржли  су семинар за наставнике и стручне 
сараднике под насловом „Не можеш све сам“. 

 
 

05.04. Ученици осмог разреда наше школе били су на предавању у ОШ „Павле Поповић“ 
које су одржали чланови Националне службе за запошљавање у ОШ „Павле Поповић“ у 
вези са уписом у средње школе.  

 
05.04. одржана је седница Наставничког већа са следећим дневним редом: 

 
 Усвајање записника са претходне седнице 

 Анализа оптерећености ученика секцијама, додатном и допунском наставом 

 Анализа сарадње са родитељима 

 Избор уџбеника за наредне три године 
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 Анализа дежурства 

 Договор о организацији Васкршњег вашара 

 Упознавање са записником просветног инспектора 

 Текућа питања 

 

12.04. одржано је предавање припадника МУП-а о електронском насиљу за запослене и 
родитеље. 

     
 
14.04. одржана је седница Наставничког већа са следећим дневним редом: 
 

 Усвајање записника са претходне седнице 

 Анализа успеха и дисциплине на крају трећег тромесечја и предлагање мера за 

побољшање 

 Анализа остваривања садржаја редовне , додатне и допунске наставе и рада по 

секцијама 

 Резултати са такмичења 

 Подела задужења и договор око организације за прославу Дана школе 

 Анализа посећености часовима директора школе и педагога 

 Разно  

 
15.04. одржан је пробни завршни испит из математике. 
 

16.04. одржан је пробни завршни испит из математике и комбиновани. 
 

22.04. одржан је пролећни крос. 
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26.04. у дворишту школе одржан је Васкршњи вашар.

 

 
 

МАЈ 
 
10.05. обележен је светски Дан Црвеног крста. Том приликом у школи је одржан пригодан 

музичко-рецитаторски програм а присутни у били и представници Црвеног крста Србије.  
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13.05. одржан је крос РТС-а. 

 

    
 
13.05. одржана је седница Наставничког већа са следећим дневним редом: 
 

 Усвајање записника са претходне седнице 

 Договор о прослави дана школе 

 Подела задужења за израду Анекса школског програма за наредну школску годину 

 Планирање програма за дочек првака 

 Организација наставе 

 Текућа питања   

20.05. обележен је Дан школе. Одржани су спортски сусрети  између ученика наше и школе 
из Скеле а потом и школска приредба. 
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25.05. одржан је састанак Ученичког парламента са следећим дневним редом: 
 Разматрање резултата са такмичења 

 Упознавање са битним информацијама за упис ученика у средње школе 

 Усвајање извештаја о раду Ученичког парламента у протеклој 2015/16. Школској 

години 

 Разматрање извештаја о раду Актива за развојно планирање, Актива за вредновање и 

самовредновање Школског одбора 

 Израда програма рада Ученичког парламента за наредну школску годину 

 Разно 
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ЈУН 

 
01.06. одржани су спортски сусрети запослених и ученика осмог разреда. 

     
 

  
 
03.06. ученици осмог разреда прославили су матурско вече. 
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11.06. ученици од 1. до 7. разреда наше школе били су на једнодневној екскурзији.  
           

Ученици  од 1. до 4. разреда ишли су у Тршић. У кући Вука Караџића ученици су 
саслушали кустоса музеја који им је причао о животу и раду Вука Караџића, као и уопште о 
животу људи у Србији у прошлости. Такође, у оквиру комплекса, ученици су имали 

прилике да виде воденице, вајате, млекаре, брвнаре – зграде из наше прошлости. У лепом и 
пријатном амбијенту (шуме, ливаде, поток, брвнаре) ученици и наставници су провели 

одређено време, одморили се и освежили.  
У манастиру Троноша ученицима је одржано предавање о настанку и значају манастира 
Троноша.   

 
 

 Ученици 5, 6. и 7. разреда били су на екскурзији на релацији Пожаревац-Виминацијум –
Сребрно језеро - Смедерево. У Пожаревцу су посетили музеј сликарке Милене Павловић 
Барили, где су упознати са животом и делима сликарке.  

 
 

У Виминацијуму је туристички водич упознао ученике са историјским локалитетом из 
периода римске владавине Србијом.  
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На Сребрном језеру ученици су имали слободно време за разгледање Сребрног језера а 

потом је организован ручак за све ученике и наставнике.  
 

      
 

У повратку смо свратили у Смедерево и обишли смедеревску тврђаву где су се ученици 
упознали са историјом Смедерева. 

 

  
  

 


