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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. 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 (канинет бр. 7) 

- српски језик (кабинет бр. 6) 

- математика ( кабинет бр. 3) 

- историја и географија (кабинет бр.4) 

- енглески језик и ликовна култура (кабинет бр.5) 

- информатика (кабинет бр.8) 

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

- биологија и хемија (кабинет бр.12) 

 

Школско двориште је неограђено са три стране (ограда је постављена само са предње 

стране), спортски терен није изграђен, резервоари за воду и бунар нису ограђени, прилазне 

саобраћајнице нису урађене. С обзиром да су започети а незавршени радови на уређењу 

школског дворишта, тај део дворишта се из безбедносних разлога не користи.  

Настава физичког васпитања и изабрани спорт се одвија у фискултурној сали и на 

обреновачким базенима. Ученици највећи део одмора проводе испред школе где је 

недовољно простора за игру и дружење.  

Постојеће проблеме покушаћемо да решимо у сарадњи са Општином Обреновац, 

Секретаријатом за образовање и кроз учешће на конкурсима и пројектима. 

Настава у издвојеном одељењу Пољане одвија се у новој школи, која је опремљена новим 

намештајем и наставним средствима.  

Превоз ученика је организован, и усаглашен са завршетком наставе. 

 

 

КАДРОВСКИ УСЛОВИ 

У школи ради 49 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     1 11 12 

Предметна настава    1 2 18 21 

Административно особље      2 2 

Помоћно техн. особље 8 1 1    10 

                              Свега: 8 1 1 1 3 35 49 

 

Преглед радног стажа запослених 
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Укупан број запослених је 49, јер су два наставника предметне наставе 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 Црљани'', 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.  

               За све ученике се органузеје изборна настава према правилнику о наставном плану 

и програму који прописује Министарство просвете. 

 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 4 7 6 4   21 

Наставници разред. 

наставе 
2 1 4 5   12 

Домар 1      1 

Ложач   1    1 

Помоћно техн. особље  2 6    8 

                                 

Укупно: 
8 12 18 11   49 



4 

 

 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА, БРОЈ СМЕНА 

 

Школске 2016/2017.године у школи има 19 одељења (12 млађих и 7 старијих). 

 

МАТИЧНА ШКОЛА – Дражевац 

Млађи разреди: 

 

РАЗРЕД I II III IV СВЕГА 

Број ученика 11 14 16 15 57 

Број одељења 1 1 1 1 4 

 

Старији разреди:  

 

РАЗРЕД V VI VII VIII СВЕГА 

Број ученика 33 30 47   35      145 

Број одељења 2 1 2    2         7 

 

ПОДРУЧНО ОДЕЉЕЊЕ – Конатице 

Млађи разреди: 

 

РАЗРЕД I III I I IV СВЕГА 

Број ученика  7 8 6 21 

Број одељења  1 1 2 

 

ПОДРУЧНО ОДЕЉЕЊЕ – Баљевац 

Млађи разреди: 

 

РАЗРЕД I III II IV СВЕГА 

Број ученика  6 1 7 14 

Број одељења  1 1 2 

 

ПОДРУЧНО ОДЕЉЕЊЕ – Пољане 

Млађи разреди: 

 

РАЗРЕД I III II IV СВЕГА 

Број ученика 5 3 7 6 21 

Број одељења 1 1 2 

 

ПОДРУЧНО ОДЕЉЕЊЕ – Јасенак 

Млађи разреди: 

 

РАЗРЕД I III II IV СВЕГА 

Број ученика 5 2 6 2 15 

Број одељења 1 1 2 
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Школска 2016/17. година је почела je са 272 ученика распоређених у 19 одељења и то 12 у 

млађим и 7 у старијим разредима.  

 

ОСТВАРИВАЊЕ КАЛЕНДАРА ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСTИ  

 

СЕПТЕМБАР 

 

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

дневним редом: 

 Избор записничара 

 Договор о обележавању Дана писмености 

 Договор о обележавању дана старих лица 

08.09. Наставник француског језика Драгиша Крушић одржао је у холу  школе презентацију  

поводом Међународног дана писмености. 

 

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

 

 Усвајање записника са претходне седнице 

 Вођење педагошке документације 

 

РАЗРЕД 

 

Дражевац Јасенак Конатице Пољане Баљевац УКУПНО 

I 

 
11 5  5  21 

II 

 
14 6 8 7 1 36 

III 

 
16 2 7 3 6 34 

IV 

 
15 2 6 6 7 36 

УКУПНО 56 15 21 21 14 127 

V1 

 
16     16 

V2 

 
17     17 

VI1 

 
30     30 

VII1 

 
23     23 

VII2 

 
24     24 

VIII1 

 
18     18 

VIII2 

 
17     17 

УКУПНО 

 

144 

 

    145 

 

УКУПНО 

 

201     272 
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 Упознавање са аактивностима из Школског развојног плана 

 Договор о реализацији активности за октобар 

 Упознавање са инклузијом 

 Текућа питања  

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

 

 Kонституисање новог сазива Савета родитеља 

 Усвајање записника са претходне седнице 

 Упознавање са извештајем о реализацији школског развојног плана 

 Упознавање са резултатима завршног испита и уписа ученика у средње школе 

 Упознавање са извештајем о вредновању и самовредновању 

 Упознавање са извештајем о раду Тима за заштиту ученика од насиља 

 Упознавање са извештајем о раду Савета родитеља у протеклој школској години 

 Упознавање са Годишњим планом рада школе (Развојни план рада школе, Тим за 

заштиту ученика од насиља, Актива за вредновање итд.) 

 Избор осигурања за ученике 

 Избор родитеља (Тим за заштиту ученика од насиља, Актив за вредновање и 

самовредновање, Актив за школски развојни план)  

 Текућа питања 

 

29.09. Поводом Светског дана старих лица ученици наше школе посетили су Дом за стара 

лица у Обреновцу са наставницом српског Љиљаном Шајиновић, наставницом музичке 

културе Маријом Цветковић и педагогом Драганом Мидић. Овом приликом извели су 

представу и хорски наступили. 

 

 

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

 
 Договор о начину планирања и припрема за нову школску годину 2016/2017. 

 Набавка наставних средстава 

 Разно 

29. и 30.09. у Дому културе у Обреновцу одржана је конференција „Безбедност за 

будућност“ кoјој су присуствовали Вукашин Живановић, Зоран Павловић, Синиша 

Павловић и три ученика (Никола Николић, Сара Станић и Милица Лазаревић). 

ОКТОБАР 

       

        

04.10.  у школи је обележен светски Дан животиња. Ученици су имали прилике да се 

упознају са подацима о заштићеним  животињским врстама путем презентације коју је 
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припремила наставница биологије Биљана Драгић. Поред овога предавање са темом „Брига 

о животињама“ одржао је ветеринар из амбуланте у Дражевцу. Представљени су и 

најуспешнији литерарни и ликовни радови. Потом су ученици имали прилике да се 

упознају са кућним љубимцима. 
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06.10. У оквиру Дечје недеље у холу школе одржана је представа „Весело позорје“, за 

ученике од првог до осмог разреда. У издвојеним одељењима Дечја недеља је обележена 

различитим активностима. 

 

Дечја недеља у Пољанама 
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 Дечја недеља у Баљевцу 
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14.10. Овог дана ученици су заједно са наставницом историје Невенком С. Ђорђевић и 

представницима месне заједнице посетили Ивојевачко гробље на којем су сахрањени 

дражевчани стрељани у време другог светског рата.   

  

 

18.10. 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.  

 

            
 

 

        
      

          

 

 

 

 

 



12 

 

Манифестација „Зелена јабука“ одржана је у у издвојеним одељењима. Следеће 

фотографије показују како је изгледао овај дан у Пољанама. 

 

 

 

 


