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Школска 2017/2018.година почела је са радом 01.09.2017.године. 

 У овој школској години  укупан број одељења је двадесетосам и то шеснаест одељења од  

првог до четвртог разреда и дванаест одељења од петог до осмог разреда. 

Укупан број ученика је 514 и то 226  од првог до четвртог разреда и 288 од петог до осмог 

разреда. Настава у млађим разредима одвијала се у две смене и то први и други разред и трећи и 

четврти разред, променом смена на недељу дана, док су ученици од петог до осмог разреда 

похађали наставу само у преподневној смени. 

У потпуности је реализован Правилник о школском календару, Правилник о формирању 

одељења и Годишњи програм рада. Ни један запослени није у потпуности проглашен технолошким 

вишком али је због формирања броја одељења појединим наставницима смањена норма часова 

рада. 

На почетку ове школске године посебна пажња је посвећена  одржавању и побољшању 

квалитета како наставе, тако и постојећих ресурса, безбедности, и хигијенско санитарних услова за 

боравак ученика у школи. Окречена је већина учионица, замењен је намештај у свим учионицама, 

библиотеци, канцеларијама мале школе и рачуноводства а све то је финансирало Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја. Промењен је део ограде у одељку 3. У одељку  4 уведено је 

грејање на гас а у централној школи направљена је монтажна позорница за јавне наступе ученика.  

Библиотека  је обогаћена новим књигама чију је куповину финансирало Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја. 

За ученике првог разреда Општина лапово и удружење „Коло српских сестара“ обезбедили 

су пригодне поклоне. 

За ученике социјално угрожене, ученике који раде по ИОП-у и  за треће дете на школовању, 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја обезбедило је бесплатне уџбенике. 

У току школске године радила је ђачка кухиња где је општина Лапово финансирала  

бесплатну ужину за 82 ученика лошег материјалног стања. 

Током школске године организована су тестирања ученика (иницијални тестови, писмени 

задаци, писмене вежбе, контролне вежбе) као и сви планови ваннаставних активности који су 

реализовани на основу месечних календара рада. 

На крају школске године спроведен је завршни испит за ученике осмог разреда  где су 

ученици показали много боље резултате од предходне године. 
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Такмичења, награђивања ученика и јавни наступи 
 

Као и сваке године ученици наше школе учествовали су на свим такмичењима које 

организовало Министарство просвете, науке и технолошког развоја а према Календару такмичења. 

Запажене резултате на  Републичким такмичењима постигли су: 

 

- Уна Савић    пласман  из предмета информатика и рачунарство, 

-Софија Јовановић 6-3, пласман из предмета информатика и рачунарство, 

-Александра Миличић 5-2, пласман из предмета информатика и рачунарство 

-Катица Стевановић 8-2, пласман из предмета енглески језик, 

-Јулија Петковић 8-1, пласман из предмета енглескли језик 

-Марија Кумрић 8-1, пласман из предмета српски језик, 

-Катарина Николић 8-3, пласман из предмета енглески језик 

-Данило Радовановић 8-2,  учешће на републичком такмичењу у шаху, 

-Филип Ивковић 8-2, учешће на републичком такмичењу у шаху, 

-Теодора Цветановић 5-3, прво место на ликовном конкурсу „Вез“ 

 

Запажене резултате на  Регионалним такмичењима постигли су: 

 

-Марија Кумрић 7-1, прво место на Књижевној олимпијади и пласман на републичко 

такмичење и друго место из биологије, 

-Софија Солунац 7-2, треће место  из биологије и треће место из географије, 

-Андријана Орловић 5-2, треће место из биологије, 

-Милош Арсић 8-1, друго место на такмичењу из географије, 

-Марко Николић 7-3, друго место на  такмичењу из географије, 

-Никола  Јончић  8-2, треће место на такмичењу из географије, 

-Јулија Петковић 8-1, друго место на такмичењу из енглеског језика и пласман на републичко, 

-Катица Стевановић 8-2, треће место на такмичењу из енглеског језика и пласман на 

републичко 

-Катарина Николић 7-3, друго место на књижевној олимпијади и пласман на републичко , 

-Анђела Благојевић 6-2, похвала за учешће на  такмичењу из  физике, 

-Данило Радовановић 8-2, прво место на такмичењу у шаху и пласман на републичко, 

-Филип Ивковић 8-2, друго место у шаху и пласман на републичко, 

-Никола Ивковић, треће место у шаху, 

-Андрија Здравковић 7-3,  друго место на смотри рецитатора, 

-Ђорђе Дуњић 4-2, прво место на ликовном конкурсу „Мали Пјер“ и пласман на републичко 

такмичење 

 

Поред ових такмичења организовани су јесењи и пролећни крос, квизови, маскембал, 

такмичења поводом значајнијих датума, набољи читачи, рецитатори 

Јавни наступинаших ученика организовани су поводом  почетка школске године, Дечије 

недеље, Дана Светог Саве, Дана жена, Дана школе, завршетка наставне године (Поздрав осмака и 

Поздрав четвртака) у Дому културе и летњој позорници наше школе са богатим програмом 
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драмске, рецитаторске, литерарне и спортске секције као и представљање одељенских заједница 

ученика млађих и старијих разреда. 

Поводом почетка нове школске године а уједно и као добродошлица за ђаке прваке и петаке, 

припремљен је пригодан програм од старне ученика на летњој сцени наше школе уз читање 

молебана наших свештеника.  

Дан Светог Саве обележен је свечаном академијом у Дому културе за ученике, родитеље и 

раднике школе. Учешће у овом програму узели су ученици свих разреда. 

Дан школе обележан је на новој летњој позорници наше школе где су учешће узели 

представници свих секција наше школе. И ове године поводом краја школске године ученици осмог 

разреда, у Центру за културу одржали су културно-уметнички програм под називом „Поздрав 

осмака“, а ученици 4. разреда „Поздрав четвртака“.  

 

Награђивање- ученика,традиционално орзанизовано је поводом школске славе Светог 

Саве, за изузетне резултате у претходном периоду, и остварен одличан успех (5,00 )на крају првог 

полугодишта. У Дому културе сви награђени добили су пригодне поклоне и књиге.  

Носиоце Вукове и специјалних диплом наградили смо посебним књигама, као и све одличне 

ученике. Њихове фотографије изложене су у холу школе као и у излогу у центру нашег места да их 

сви виде и да знају ко је понос својих родитеља и наше школе. 

Поводом Дана школе,такође су награђени ученици и наставници. 

Током школске године ученици који су постизали прва три места на  било ком такмичењу 

(крос, рецитатори,читачи...) награђивани су књигом,мајицом са именом школе и похвалницом. 

Наставничко веће и Школски одбор донели суодлуку о добитницима Вукових и специјалних 

диплома. Ученица генерације и једина добитница Вукове дипломе је ове године Катица 

Стевановић 8/2. 

 

 Добитници специјалних дипломасу следећи ученици: 

Јулија Петковић 8/1- српски језик, енглески језик 

Арсић Милош 8/1 – физика, географија,билогија  

Вељко Рајић 8/1- биологија,географија 

Катица Стевановић 8/2 - српски језик,енглески,немачки језик, физика, 

хемија,математика,историја, географија,биологија,информатика и рачунарство 

Даница Петровић 8/2- математика, техничко и информатичко образовање,билогија 

Јована Радић 8/2- математика 

Лука Стојановић 8/2 -географија 

Николина Декић 8/2-информатика и рачунарство 

Никола Јончић 8/2 – енглески језик,географија,техничко и информатичко 

образовање,биологија 

Филип Ивковић 8/2- физичко васпитање  

Лазар Павловић 8/2 - биологија   

Данило Радовановић 8/2-Физичко васпитање 

Емилија Солунац 8/2- информатика и рачунарство 

Анастасија Пешић 8/3-биологија 

 

Награђени наставници: 

а) За учешће на републичком такмучењу у организацији министарства просвете 

Мирјана Станојевић, Сенка Прешић, Ненад Томић , Сања Микић,Александра Шолевић, Небојша 

Поповић,Оливера Петровић, Лидија Голубовић 

б) За учешће на регионалним такмичењима 

Живадинка Иличић, наставник физике 

Данило Иличић, наставник математике 

Марија Раденковић, наставник математике 
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Снежана Којадиновић, наставник хемије 

Јелена Милошевић, наставник српског језика 

Наташа Савчић, наставник немачког језика 

Драгана Милошевић, наставник географије 

Силвија Цветановић, наставник биологије 

Љиљана Митровић, наставник историја 

Љиљана Ђорђевић, наставник историја 

Зоран Јончић, наставник физичког вапитања 

Љубиша Гајић, наставник техничког и информатичког образовања, 

Драган Петковић, наставник разредне наставе 

Сузана Милановић, наставник разредне наставе 

Данијела Ивковић Мујковић, наставник разредне наставе 

Драгана Вучковић,наставник разредне наставе 

 

Школски одбор  
 

Школски одбор је радио по плану и програму за ову школску годину и доносио одлуке 

везане за рад школе. Почетком oве школске године започела је процедура избора нивих чланова за 

нов четворогодишњи мандат ШО-ра. Промењени су представници СО и нови чланови ШО су: 

Кристина Златковић, Драгана Ћасић и Ивана Јовановић. 

Одржано је 9 седница. ШО је успежно разматрао успех ученика,похвале,награде, казне, 

екскурзије, безбедност у школи... 

Такође, једногласно усвајао је и финансијски план и финансијски извештај, Годишњи план и 

извештај о раду школе и директора, и предлагао мере за побољшање услова рада школе, као и све 

остало што је у његовој надлежности. 

У јуну месецу расписан је конкурс за избор директора школе.На конкурсу су се јавила два 

кандидата,а након спроведене процедуре за директора школе именована је Слвалица 

Томић,досадашњи директор. 

 

Савет родитеља  
 

Савет родитеља броји 28 чланова (свако одељење по један представника родитеља) и 

конституише се на почетку школске године.Изабран је председник-Иван Миличић и нови чланови 

за све Стручне тимове на предлог присутних чланова.   

Одржани су сви планирани састанци-8 у пријатној и конструктивној атмосфери и без проблема 

успешно релизован Годишњи план рада овог органа. 

Сарадња са родитељима је била  успешна.Прихваћена је  и реализована већина њихових  

примедби и сугестија уз заједничко решавање свих актуелних питања везаних за организацију 

наставе и ваннаставних активности, завршни и поправни испити, секције, материјално техничке 

услове,безбедност,инклузије,такмичења,тестирања,награђивање и похваљивање,оцењивање, 

професионалне оријентације,набавка уџбеника, кухиње, слика.... 

 

Педагошки колегијум  
 

Током школске године реализоване су све активности планиране годишњим планом рада-

одржано-8 састанака. Посебно се водило рачуна о унапређењу наставе и ваннаставних 

активности,подршци ученицима,учењу и њиховом личном и социјалном развоју,промоцији рада 

школе и унапређењу односа са родитељима и свим установама нашег места и реализацији кључне 

области Постигнућа ученика. Акценат је стављен на индивидуалне образовне планове за децу са 
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посебним потребама као и стручном усавршавању наставног особља, реализацији Школског 

програма,Годишњег програма, Развојног плана, Самовредновања и њихово међусобно усклађивање. 

Постигнут је циљ постизања бољих резултата на свим нивоима, уз примену нових закона, прописа и 

правилника. 

 

Директор школе са сарадницима 
 

Своје активности остваривали су у складу са посебним програмским задацима садржаним у 

Годишњем плану рада школе што се може видети у њиховим годишњим извештајима који су 

саставни део овог извештаја. Ти програмски задаци, садржани су у посебним подручјима рада: 

Планирање и програмирање образовно-васпитног рада школе, организационо-материјални послови 

школе, педагошко-инструктивни и саветодавни рад са ученицима, родитељима и наставницима. 

Аналитички рад, рад у стручним органима школе, рад на педагошкој документацији, стручно 

усавршавање и сарадња са институцијама и организацијама, праћење и вредновање остваривања 

Годишњег плана рада школе. Организација и реализација ових програмских садржаја, одвијала се 

путем месечних и седмичних програмских задатака. У свим  подручјима рада, континуирано се 

радило на остваривању планираних програмских задатака са циљем постизања што бољих 

резултата у пријатној и позитивној атмосфери.Што се тиче инструктивно-педагошког рада, он се 

састојао у редовној контроли педагошке документације наставног особља, индивидуалним и 

групним разговорима са наставним особљем школе, ученицима и родитељима ученика. На најбољи 

начин решаване су све конфликтне ситуације и предупредило ризично и деликвентно понашање. 

Реализован је педагошко – инструктиван надзор, редовно су посећивани часови (са консултацијама) 

редовне наставе и ваннаставних активности. Организовано је стручно усавршавање и све планиране 

активности у интересу ученика.  

Директор школе, благовремено, је организовао и руководио седницама Наставничког већа, 

Савета родитеља и Педагошког колегијума, припремао радне материјале за седнице свих органа 

школе, локалне заједнице и Министарства просвете и редовно са сарадницима присуствовао 

седницама стручних, управних и саветодавних органа школе. Унапређена је сарадња са општином и 

њеним установана ,а посебно са МП,ЗВК ШСпотром и ШУправом. 

Саставни део овог годишњег извештаја су њихови индивидуални извештаји о раду. 

 

Наставничко веће 
 

Наставничко веће као највиши стручни орган школе старао се о организацији и остваривању, 

осавремењивању, реформисању, анализирању свих облика образовно-васпитног рада. Наведено се 

посебно односи на анализу броја планираних и реализованих часова, не само редовне већ и 

допунске и додатне наставе као и слободних и других активности ученика.  

 

 У школској 2017/2018. години одржано је укупно девет седница на којима се расправљало и 

одлучивало о задацима и питањима из делокруга рада већа предвиђеним Годишњим програмом 

рада школе и Статутом, у складу са Законом. 

 Расправљало се и одлучивало о читавом низу питања као што су формирање одељења, 

подела предмета на наставнике, подела одељенских старешина, задужења наставника у 

ваннаставним активностима и комисијама према способностима и афинитетима запослених. 

Разматрани су извештаји одељењских старешина о праћењу успеха и владања ученика као и  

извештаји руководилаца стручних већа и тимова, директора, извештаји изведених екскурзија и 

школе у природи. Анализиран је и предложена нова кључна област у оквиру континуираног 

процеса самовредновања –ЕТОС. 

Велика пажња је поклоњена стручном усавршавању наставника, а праћена су и сва актуелна 

збивања у ужој и широј околини која су значајна за нашу институцију. Наставници су активно 
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учествовали у раду већа и својим дискусијама доприносили да се реше актуелна питања, донесу 

правилне одлуке.  

 

Одељенска већа млађих и старијих разреда 
 

У току школске године реализован је план рада Одељенских већа. На седницама (9) праћена је 

реализација наставних планова и програма и разматрана су следећа питања:  

1. анализа успеха ученика као и њихово владање, оптерећеност ученика, као и мере за њихово 

побољшање,корелација у раду,поштовање способности ученика,њихова права и безбедност... 

2. анализа рада слободних активности ученика допунске и додатне наставе, 

3. утврђивање: 

 предлога за доделу посебних и Вукових диплома као и избор ученика генерације,  

 предлога за похвале, награде (ученика и наставника )и васпитно дисциплинске мере, 

 предлога о избору уџбеника, 

 релација излета, екскурзија и школе у природи, 

 предлога о образовним стандардима постигнућа 

 реализација пројекта МП „Свакодневно вежбање“ 

Детаљи о овим питањима стоје у записницима који су редовно вођени на сваком састанку 

Одељенског већа у дневнику сваког разреда. На седницама током школске године реализација 

планова рада је текла без посебних проблема уз обавезно присуство разредних старешина и 

осталих предметних наставника као и стручне службе и директорке.Млађе разреде поделили смо 

на активе 1. и 2. то јест 3. и 4. разреда ради ефикаснијег рада. 

 

Одељењске заједнице 
 

Планови рада часова одељенских старешина направљени су на почетку школске године, а 

реализација планова рада текла је континуирано у току школске године.Током школске године 

одржана су бројна предавања од стране наших предметних наставника и стручних лица ван наше 

школе. На часовима нису занемаривана ни остала подручја рада као што су: Унапређивање успеха у 

настави и другим ученичким активностима, Професионална оријентација, Заштита и унапређивање 

животне средине, Васпитање за хумане међусобне односе, Васпитање у духу патриотизма и 

међусобног разумевања, Хигијена тела, Толеранција и међусобно уважавање, Решавање 

конфликтних ситуација, Болести зависности и превенција. Стручна служба је остварила добру 

сарадњу са одељењским старешинама и на часовима одељењске заједнице, где су заједно радили на 

превенцији неуспеха у учењу и понашању.  

 

У школи су према плану и програму своје задатке успешно остварили Стручна Већа, активи и 

тимови.  

 

Остваривање других програма 
 

Програми културне и јавне делатности 

Ови програми остварени су кроз донете планове стручних органа и ученичких организација 

који су обухватили све садржаје планиране Развојним планом и Школским програмом, уважавајући 

потребе школе и друштвене средине. Конкретне садржаје можемо видети у извештајима ових 

организација.  
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Корективни педагошки рад 

Овај вид рада организовао се за ученике првог и другог образовног циклуса на часовима 

физичког васпитања и одељењским заједницама. Исти је остварио добру сарадњу са Домом здравља 

и велики број ученика је упућен на рад са стручним лицем-физиотерапеутом ради превенције и 

отклањања њихових сметњи у развоју.Стоматолошка столица је донета у просторије школе и 

ученици су у школи имали прегледе, што се показало врло ефикасним у развијању здравствених 

навика ученика. У овом циљу одржано је неколико заједничких предавања са представницима Дома 

здравља и Црвеног крста.  

 

Припремна настава за полагање завршног испита 

За ученике осмог разреда организована је припремна настава за полагање завршног испита 

из математике, српског језика, као и из предмета географије, биологије, хемије, физике, историје. 

Припремна настава организована је и на делу редовних часова и додатним часовима у току 

другог полугодишта, као и на крају наставног процеса (јун). У оквиру припреме за полагање 

завршног испита у априлу месецу организован је пробни завршни испит из српског језика, 

математике и комбинованог теста за све ученике осмог разреда у сличним условима као на самом 

полагању.  

 

Припремна настава за полагање поправних испита 

 У школи је организована припремна настава за ученике упућене на поправни испит у 

августу месецу (10 часова). Наставници су часове реализовали по донетом распореду, водећи 

рачуна да ученици који полажу два или више различитих предмета, могу да присуствују свим 

часовима.  

 

Индивидуални планови и програми наставника 
 

Индивидуални планови и програми рада наставника су саставни део Годишњег плана рада 

школе и налазе се у документацији педагога школе. Исти су урађени у складу са ШП, РП и Планом 

стручног усавршавања. Приликом обилазака часова констатовано је да сви наставници имају уредне 

планове код себе по којима реализују наставне садржаје. 

 

 

Остваривање ваннаставних активности 
 

Допунска настава 

Допунска настава, као помоћ ученицима који заостају у редовном наставниом процесу, 

организована је током школске године из свих предмета где је то било неопходно по посебном 

плану. Приликом извођења допунске наставе рад је углавном индивидуализован, а о постигнутим 

резутатима предметни наставници су обавештавали разредне старешине, родитеље, педагога. Сви 

наставници ажурно су водили евиденцију о извођењу ових часова. 

 

Додатна настава 

Додатна настава је током школске године организована за ученике према њиховим 

интересовањима са по једним часом недељно. Сваки наставник је за свој предмет направио план 

рада додатне наставе по коме је и текла реализација поштујући истакнути распоред. Овај рад 

резултирао је запаженим успесима наших ученика како на школским тако и на регионалним и 

републичким такмичењимаи смотрама.Редовно се водила евиденција о одржавању ових часова. 
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Секције 

 

Ове школске године циљ нам је био 

укључивање већег броја ученика у рад. Ученици су 

се укључивали у рад секција добровољно, према 

својим склоностима и способностима, без обзира на 

школски успех. Секције су почеле са радом од 

половине септембра а радиле су са по једним часом 

недељно током школске године. У раду свих секција 

ангажован је велики број ученика као и ученика 

којима је била неопходна образовна подршка на 

чему смо посебно инсистирали.Поменуте секције су 

радиле врло успешно, а резултате рада презентовале 

су током обележавања значајнијих датума: 1. 

септембар, пријем првака у Дечји савез, Дечија 

недеља, завршетак првог полугодишта, Дан Светог 

Саве, 8. март, Дан школе, завршетак школске године 

што је  забележени у школском листу „Основац“ и 

на паноима школе. Опширнији извештаји о раду 

секција се налазе у школској документацији и 

саставни су део о вог извештаја. 

 

Драмске, рецитаторске, литерарне и ликовне секције млађих и старијих разреда учествовали 

су на свим приредбама које су организоване током школске године и у обелжавању значајних 

датума. Радови чланова секција послати су на многобројне конкурсе а најуспешнији били су и 

нагрђени од стране наше школе и организатора.  

 

Драмска секција стријих разреда 

  

Драмску секцију похађло је 30 ученика свих разреда. 

План и програм рада су реализовани. 

Једна група ученика шестог разреда спремала је 

драмске исечке везане за Андрићево дело,,Аска и вук“  

које су представили на јавном часу ,,Андрићу у 

част“,одржаном 5.12.2017.Такође, на том јавном часу 

су се драмским приказима представили и ученици 

седмог и осмог разреда који су уз помоћ наставнице 

Александре Шолевић драматизовали приповетку 

,,Књига“. 

Друга група ученика петог и шестог разреда спремила 

је представу за новогодишње празнике,,Са Деда  

Мразом око света“. 

Дан Светог Саве обележен је представом ,,Свети Сава  и голубица“,представу су 

припремили ученици седмог и осмог разреда са наставницом Александром Шолевић. 

Драмска секција је са наставницом Јеленом Томић спремила одломак из Кочићеве 

драме,,Јазавац пред  судом“,а изведен је на јавном часу одржаном 23.4.2018. ,,Светски дан 

књиге“. 

Дан школе 1.6. обележила је представа  коју су извели чланови Драмске секције старијих 

разреда  које је водила наставница Јелена Томић и ученици четвртог разреда које је водила 

учитељица  Оливера. 

На часовима су одржаване читачке пробе,вежбе дикције,глуме и слично. 
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Читалачки клуб 

 

Наставница Јелена Томић је основала у септембру месецу  Читалачки клуб у сарадњи са 

Издавачком кућом ,,Клет“. 

КЛУБ ЈЕ ОДРЖАО ШЕСТ РАДИОНИЦА КАКО ЈЕ БИЛО И ПЛАНИРАНО: 

 Прва радионица,одржана 29.11.2017.  на којој су се чланови упознали са радом клуба и 

договорили о дањем раду и задацима које ће имати. 

 Друга радионица,  ,Ја,Алексија“, одржана је 18.1.2018. и чланови клуба су анализирали 

роман,,Ја ,Алексија“ који је објавила Издавачка кућа ,,Клет“. 

 Радионици су присуствовали педагог Драган Стаменковић,директорка Славица Томић, 

 Директорка библиотеке Данијела  Вулићевић,директорка Дома културе Драгана Крстић. 

 Деца су била врло инспирисана и сагледала су разнолике теме које роман има као сто су на 

пример пресељење у други град,вршњачко насиље,прве љубави и тако даље. 

 Трећа радионица ,,Кад су се моји родитељи други пут развели  „,одржана је 22.3.2018. 

 Четврта радионица,,Перо птице Додо2 ,одржана је 26.4.2018. 

 Пета радионица ,,Необични ђаци“,одржана је  17.5.2018 

 Шест радионица ,,Блогерка“,одржана је 24.5.2018. 

Ученици су на крају попунили гласачке листице и сврстали према личном доживљају 

наведена дела  на ранг листу на основу које су после гласања свих школа које су имале Читалачки 

клуб Проглашени најбољи романи. По мишљењу  великог бр . деце  победио је роман,,Ја 

,Алексија“. 

Читалачки клуб ОШ,,Светозар Марковић „ у Лапову имао је тридесет и три члана. 

 

Спортске секције 

 

У току Школске године реализованасу 34 часа спортске секције (одбојка и мали фудбал) за 

ученике 5. и 6. разреда у чијем раду је укупно учествовало око 40 ученика. 

Фудбалска екипа школе коју су сачињавали ученици 7. и 8. разреда учествовала је на окружном 

такмичењу које је одржано у Крагујевцу 16.04.2018.г.  

 Ученици: Данило Радовановић, Филип Ивкови и Никола Радовановић учествовали су на 

окружном такмичењу у шаху у Крагујевцу 17.03.2018. године и на истом, у категорији ученика 8. 

разреда, Данило и Филип су освојили 1. и 2. место и пласирали се на републичко такмичење, које је 

одржано у Зрењанину 19.05.2008.године. 

 

Новинарска секција  

 

  Часови новинарске секције одржавани су по распореду који је раније утврђен. Похађало је 

десеторо ученика који су били укључени у припрему новог броја Основца и који је за Дан Светога 

Саве   и одштампан. Одржано је 36 часова. Ученици су били веома одговорни у свом раду и односу 

према обавезама тако да су се максимално ангажовали да својим текстовима ( вестима, извештајима 

и репортажама) обогате и два броја Основца. Настављена је сарадња са  Спортским журналом.  У 

овој школској години урадили смо и неколико видео-интервјуа. Један је био са председником 

општине Бобаном Миличићем у вези са отварањем Нивеиног игралишта. Снимљен је и интервју са 

директорком школе, али интервјуисани су и ученици који постижу запажене спортске резултате. 

Неки од текстова које смо написали биће објављени у подлистку Пламенко. 

  



11 

 

Еколошка секција 

 

Еколошку секцију су похађали ученици од 5. до 

8.разреда,сличних интересовања , који су 

желели да развијају еколошку свест , како своју 

, тако и свих ученика школе , да развијају и 

пропагирају осећање одговорности према стању 

животна средине и улогу сваког појединца у 

њеној заштити , да развијају здравствене навике 

и културу хигијене у сваком погледу , да 

развијају истраживачки дух и рад , као и 

самосталност у проналажењу извора 

информација. 

Настављено је са трендом обележавања 

важнијих еколошких датума , а резултати рада секције су перманентно излагани на паноима у холу 

школе у циљу промовисања и ширења еколошке свести. 

-16.10.2017. је обележен Светски дан здраве хране,на већ традиционалан начин,одржавањем 

Сајма –Здраво живо-,приликом кога су ученици ,заједно са родитељима презентовали здраву храну 

и промовисали здраве стилове живота. 

У категорији –Најбољи штанд-по мишљењу космисије,коју су сачињавали представници 

Ђачког парламента и родитеља,прво место је освојила од.заједница 5/3,док су друго место делиле 

од.заједнице 6/3 и 5/2.  

У категорији –здрава храна,прво место је припало од.заједници 5/1,а друго место од 

заједници 7/2 и 7/3.И у категорији-Очување традиције,прво место је освојила од.заједница 8/2,а 

друго место је припало 7/1. 

- Ученици 8/3 –Анастасија Пешић,Александар Милојковић и Саша Кадић,су презентовали 

нашу школу и рад еколошке секције ,на Сајму еколошког образовања,који је одржан26.01.2018. на 

ПМФ-у у КГ-у,поводом обележавања Светског дана еколошког образовања.Они су на свом 

штанду,имали прилику да,посетиоцима, представе начин и значај компостирања кућног биоотпада. 

-И ове године,настављено је са сакупљањем пластичних чепова,ради учешћа у хуманитарној 

акцији-Чеп за хендикеп-. 

-Обележили смо ,у сарадњи са Општином Лапово,Светски дан очувања енергије,у оквиру 

акције-Сат за нашу планету,коју организује Светски фонд за природу. 

-Приређена је школска изложба предмета од секундарних сировина поводом учешћа на 

фестивалу науке у БГ-у.Фотографије одабраних радова биле су изложене на 11.Фестивалу науке,а 

рад од.заједнице 4/4 учителјице Драгане Вучковић је освојио 3.награду оригиналним радом Змај. 

-Акција прикупљања старог папира је успешно  одржана и током ове школске године,у 

сарадњи са ФЦЦ-ом . 

 

Ликовна секција страријих разреда  

 

У току школске године одржано је укупно 34 часова ликовне секције. Учешће на ликовним 

конкурсима: 

 „Железница очима деце“ – Музеј железнице у Београду,  изложба ликовних радова ученика.  

 „Крсна слава у мојој породици“, ликовни и литерарни конкурс, црква Св.Петке-

организатор, вероучитељ и наставници. 

 Награђени ученици на ликовном конкурсу су: Мирја Микић 2-2, Дијана Милановић 3-2, 

Смиљана Михајловић 4-4 

 Доста су свету једне Шумарице, ликовни конкурс, изожба ликовних радова ученика наше 

школе у Музеју 21. Октобар у Крагујевцу. 
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 Градимо мостове међу генерацијама за радост сваког детета- ликовни конкурс, изложба 

ликовних радова- Дечја недеља 

 Ликовни и литерарни конкурс – у цркви Света Петка поводом Лазареве суботе , 

31.03.2018.год  хуманитарног карактера. 

 „7 Снежана и патуљак и Аладин“- сарадња са учитељима, израда сценографије. 

 28.12.2017 .године – Новогодишња представа 

 27.1.2017. Светосавска академија 

 23.02.2018.год „Новогодишња чаролија“- Дечији савез града Врања 

 Маша Микић 6-3 2.место 

 13.03.2018.год. библиотека Рака Драинац-Блаце „У свету бајки“  

Никола Каран 5-3 3.место 

 5.04.2018.год. Еколошко друштво Аркус „Сова“ Анђела Тодосијевић- похвала 

 Школско такмичење у ликовном стваралаштву поводом Дана општине на тему „Мој 

завичај“17.03.2018.год. 

 „Желим да посетим далеку земљу“ – 27.5.2018.године, ликовни конкурс- 

Табла фест-Нишки креативни центар,  

Маша Микић 6-3 , 1.место,Теодора Цветановић 5-3 3.место. 

 Регионално такмичење за најлепшу дечју карикатуру„ Мали Пјер“ 25.04.2018. 

 Техничка школа Сурдулица „Прошлост,садашњост,будућност“-  

Маша Микић 6-3 2.место 

 27.052018..године, „Дани ћирилице“ –Баваниште, ликовни конкурс,  

Теодора Цветановић 5-3 1.место 

 Годишња изложба ликовних радова поводом Дана школе.  

 Мина Лазић 8/1- 1. место на међународном конкурсу „Врт детињстава“ 

 Ивана Станковић 6/2-1. место на међународном конкурсу „Врт детињстава“ 

 Милица Алекснадровић 7/1-2. место на међународном конкурсу „Врт детињстава“ 

 Маша Микић 6/3- похвала на међународном конкурсу „Врт детињстава“ 

Покренули смо страницу под називом „Маштаоница“ на Facebook друштвеној мрежи, где 

презентујемо радове наших ученика, обавештавамо о постигнућима и предстојећим активностима. 

Страницу уређује наставник са ученицима, активни смо сарадници школског часописа Основац.  

 

Ликовно-еколошка секција у млађим разредима 

 

Интересовање за секцију показао је велики број ученика ,19 ученика. План и програм рада 

секције је усклађен на нивоу школе.  

Циљ рада ликовно – еколошке секције је да код ученика пробуди и продуби итересовање за 

креативно и стваралачко изражавање, да садржаје повезује са садржајима других наставних 

предмета, да врше корелацију.  

У октобру месецу чланови секције су узели учешће у припремању позорнице поводом 

пријема првака у Дечји савез, затим су уследила два конкурса: „Доста је сету једне Шумарице“ и 

„Света Петка“. Представници црквене заједнице Лапова су организовали изложбу у просторији 

црквене сале и најуспешнијим ствараоцима додељене су пригодне награде.  

У организацији ПТТ Србије одржан е ликовни конкурс на тему „Писмо Деда Мразу“. 

Велики број ученика се одазвао овом конкурсу. За своје учешће ученици су добили захвалнице. 

Поводом школске славе Свети Сава ученици секције су дали свој допринос кроз уређење 

паноа у школи. Из прочитаних прича и песама ученици су представили лик и дела Светог Саве.  

Поводом осмог марта ученици су узели учешће на ликовном конкурсу „Најлепша мама на 

свету“ из Врања. 
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Узели су учешће и на конкурсима „Мали Пјер“ у организацији Пријатељи деце Србије и 

Позоришни костим  у организацији  из Тополе. 

Слали смо радове и на међународном конкурсу „Дечје царство – међународни фестивал 

дечје поезије“. 

Поводом Ускрса ученици су , у сарадњи са Православном црквом „Света Петка“ из Лапова , 

изложили своје ускршње радове. 

 Рад по конкурсу за ,,Табла фест,,-Ниш ,на тему,,На табли је писало једно име,,-

,,Пријатељица ми је зато што..,,-,,Хоћу да видим једну далеку земљу,,.Захваљујући изузетном раду 

Мирја Микић је освојила 2.место наконкурсу,,Новогодишња бајка,,-Врање;Поводом Осмог 

марта радимо на тему,,Најлепша мама на свету,моја мама,,;пропратили и конкурс,,У бајкама је све 

могуће,,-,,Карикатуре,,...Мирја Микић на Општинском такмичењу осваја 1.место и добија 

блок,водене боје.Правили изум за памћење,Ускршње икебане... 

31.3.2018.одлазимо у Ниш јер је Мирја Микић ,на конкурсу Народне библиотеке ,на 

међународном такмичењу освојила 1.место и добила изузетно квалитетне награде у виду 

диплома,књига,дриштвених игара...Такође је освојила  2.место за карикатуре на општинском 

такмичењу.Стигло је пролеће па смо цртали пролеће у нашем месту.Поводом Дана школе правимо 

плакат,позивнице,заставица;рад на тему,,Школа зове,... 

 

Литерарна секција млађих разреда 

 

Ученицима је ова  секција  помагала  за  боље  резултате  из  српског  језика  ( непосредна  

корелација ) у  писању  састава -  описи  догађаја,  личности,  природе, сопственог  доживљаја  

окружења,  изражавања  емоција  и  ставова. Најуспешнији  ученици  су  били  Петра Томић ( која је 

читала своје радове на одређеним приредбама, као што је био и успешан рад прочитан на „ 

отвореној сцени“ отварања „ Нивеиног игралишта“(14.12.2017.), најаве разних такмичења (као што 

је било такмичење у изражајном читању(21.3.2018.), и сл., кратка форма "водитељског" наступа, као 

и извештаји о постигнућима, што, такође, припада литерарном изражају)Четврто место на 

такмичењу поводом Дана општине на тему: "Завичај у мом срцу" (одабрани најбољи радови од 

стране наставника српског језика); Алекса Младеновић са неколико интересантних радова и Душан 

Петковић – чији су  радови истакнути на паноима у холу мале школе, а за Дан школе, као посебан, 

са истакнутим радовима. Поводом Васкрса, а у сарадњи са вероучитељем, писано је на тему- 

Васкршњре јутро. (Павле Шишковић је освојио прво, Огњен Шљивић друго, а Петра Томић треће 

место.) Поводом Дана општине, 14. 3. 2018. год. својим радом, Огњен Шљивић је освојио прво 

место у конкуренцији млађих разреда. Такође су учеици узели учешће као и на међународном 

конкурсу младних песника ,,Дјечије царство“у Бањалуци. 

У другом полугодишту ученици су описивали доживљаје са распуста, писали сценаријо за 

бајку, дружили се у библиотеци, описивали драги женски лик, припремали се за школско 

такмичење у литерарном стваралаштву, писали о Васкрсу, пролећу, мају, школи. Уређивали смо 

школски пано. 

 

Драмска секција млађих разреда 

 

Драмска секција у нашој школи почела је са радом прве недеље септембра у категорији 

ученика 3. и 4. разреда сходно припремама за Пријем првака  у Дечији савез.Љубав према глуми и 

јавном наступу на сцени у раду секције окупило је велики број ученика.  

У групи 3. и 4. разреда у раду секције је учествовало 27 ученика, а у категорији 1. и 2. 

разреда 10 ученика. 

Секција је својим радом и учешћем обележила сва значаја дешавања у школи и месту. 

Драмски приказ посвећен првацима обележио је програм у Дому културе поводом ,,Пријема 

првака у Дечији савез, прве недеље октобра, када је приказ реализовала група глумаца 3. и 4. 

разреда учитељице Оливере Петровић. 
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Новогодишњу чаролију у Лапову донела је драмска група ученика 1. и 2. разр. веселим 

музичко сценским приказом изведеним у Дому културе учитељице Сузане Милановић. 

29.3.2018. драмска секција наше школе презентовала је рад великом представом у трајању 

од 35мин.  ПОД НАЗИВОМ ,,Седам Снежана и патуљак“.Уисци публике су били одлични. 

Прослава Дана школе протекла је уз подршку драмске секције представом ,,Трапави 

Алибаба и разбојници“, која је смехом изазвала одушевљење гостију. 

Традиционални програм ,,Поздрав четвртака“ био је прилика за још једно представљање 

драмске групе 3. и 4. разреда у Дому културе. 

Рад секције реализован је са 36 часова. 

 

Информатичка секција 

Ангажовање наставнице информатике са својим члановима ове године било је изузетно. 

Учествовали су на многобројним конкурсима и постигли запажене резултате.Запажено је учешће 

наших ученика на Републичком нивоу међународног такмичења из информатичке и рачунарске 

писмености „ Дабар“.Ученици Уна Савић 5/1,Софија Јовановић 6/3 и Александра Миличић 5/2 

остварили су пласман на републичком такмичењу. 

У оквиру Европске недеље програмирања одржане су радионице за ученике петог и шестог 

разреда,програмирање у Scratch-u и за ученике седмог и осмог разреда, програмирање у Visual Basic 

програмском језику. 

Луткарска секција 

Секција је почела са радом 19.09.2017.год. организована доношењем и усвајањем плана 

рада. Одржано је 36 часова. У рад секције укључени су ученици IV разреда. Чланови секције са 

координаторима су организовали следеће активности:  

01.09.2017.  приредба „Добродошли прваци“, приказ луткарске секције „Јабука“ плато 

испред Централне школе 

05.10.2017.  обележавање Дечије недеље, приказ луткарске секције „Игра лептира“ плато 

испред Централне школе. 

28.12.2017.  приказана је луткарска представа „Срећна Нова година“ у Дому културе. 

13.06.2018. приказана је луткарска представа „Креативна рециклажа“ у Дому културе за 

поздрав четвртака. 

 

Музичко плесна секција  

 

У току ове школске године 2017/2018. реализовано је укупно 36 часова секције. Секцију је  

похађало 11  ученика првог и другог разреда( 5+6). На часовима секције ученици су развијали 

интересовања за музичку писменост, упознали су се са традицијом и културом свог и другог 

народа. Поред тога развијали су и жеље за певањем и плесом. На овакав начин смо подстакли код 

ученика креативне способности, као и смисао за колективно наступање. Ученици су наступали на 

сајму Здрава храна, певали су песму “Крушка, јабука, шљива...” У КТЦу” Стефан Немања” Лапово  

наступали су са игром” Дивна, Дивна” и песмом” Усрцу моје маме”. То је било поводом празника 

“Материце”.Своје гостовање у КТЦу су поновили на Новогодишњој приредби одигравши плесну 

игру” Звончићи”, а затим отпевали песму “Деда Мразе”. На прослави Дана Светог Саве 

представили су се “Светосавском химном”. Својим плесним умећем су се представили и на” 

Представља се одељењска заједница.” Тиме су узели учешће за Дан школе.  На часовима секције 

ученици су показали своју креативност, културу понашања на јавном месу, наступање колективно. 
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Тиме су развили и критичко мишљење.Часове секције у Одељку четири реализовала је учитељица 

Слђана Гајић,у Одељку три учитељица Весна Крстић, а у просторијама Мале школе учитељице 

Јасмина Мујковић и Данијела Ивковић Мујковић. 

 

Екскурзије, школе у природи и излети 
 

У школској 2017/2018. години, школа у природи и екскурзије ученика реализоване на 

основу Годишњег плана рада школе. Циљеви и задаци су у потпуности испуњени, а извештаји су 

једногласно усвојени на седницама: Одељењског већа, Наставничког већа, Савета родитеља и 

Школског одбора.  

У октобу изведена је дводневна екскурзија за све ученике 5-8. разреда на планираним 

релацијама, а у јуну за ученике млађих разреда. 

 

Релације екскурзија старијих разреда 

 

- Пети разред: Лапово-Смедерево (тврђава и Народни музеј)-Виминацијум-Сребрно језеро-

Лепенски Вир-Доњи Милановац (преноћиште)-Ђердап (ХЕ)-Неготин (Народни музеј, 

Мокрањчева кућа и поставка Хајдук Вељка Петровића)-Гамзиград-манастир Лешје-Лапово. 

- Шести разред: Лапово-Топола (Опленац и музеј Карађорђа)- пећина Рисовача-Аранђеловац 

(Буковичка Бања)-Бранковина-Ваљево (центар града и Народни музеј)(преноћиште)-Тршић 

(кућа Вука Караџића и манастир Троноша)-планина Цер-Шабац (обилазак центра града и 

тврђаве на обали Саве, Народни музеј, ЦСУ)-Лапово. 

- Седми разред: Лапово-Овчар Бања-Ужице-Кадињача-Бајина Башта-манастир Рача-Перућац 

(ХЕ)-Тара (преноћиште)-Шарганска осмица и Дрвенград-Златибор-Лапово. 

- Осми разред: Лапово-Сремски Карловци-Нови Сад (Петроварадин)-Сомбор (Позориште и 

Градска кућа)-Суботица (преноћиште)-Палић (ЗОО врт)-дворац Фантаст-Зобнатица- 

 

Релације екскурзија млађих разреда: 

 Први разред: Лапово-Свилајнац (Природњачки центар)-манастир Манасија-Јагодина (  врт, 

музеј воштаних фигура) Лапово; 

- Други разред: Лапово-Београд (Авала (Торањ), Ада Циганлија (вожња возићем), Калемегдан 

-Ботаничка башта-Храм Светог Саве)-Лапово; 

- Трећи разред: Лапово-Крагујевац (Шумарице, Акваријум „ПМФ КГ“)-Краљево-Врњачка 

Бања- -манастир Љубостиња- Крушевац (Народни музеј, црква Лазарица)-Лапово. 

- Четврти разред: Лапово-Ниш (Тврђава, центар града, Ћеле-кула, стадион Чаир-улазак-

Медијана)-Чегар-Нишка Бања-Лапово. 

Реализација свих екскурзија одвијала се без проблема и високо оцењена од стране 

родитеља и ученика.  

Такође са успехом је реализована Школа у природи са мањим бројем ученика на 

Дивчибару у октобру. Због слабог интересовања ове године планирано зимовање није 

реализовано. 
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У току године реализовани су једнодневни излети, углавном за ученике млађих разреде у 

окружењу наше школе.Старији ученици  7. и 8. разреда – посетили су оперу „Кармен“и 

позориште „Родољупци“, као и „Фестивал науке“ у Београду. За њих је организована и посета 

средње школе у Баточини и Свилајнцу. За ученике 5. и 6. раз. организована је посета 

Природњачком музеју у Свилајнцу, 

На тим излетима остварени су циљеви и задаци појединих предмета и њихова корелација 

(свет око нас, познавање природе и друштва, физика, математика, ТО, биологија, хемија, 

географија, физичко васпитање...).  

На крају школске године организован је бесплатан излет за све запослене – Смедерево-

Београд (05.07.2017.) 

Остваривање посебних програма васпитно-образовног рада 
 

Стручни тим за професионалну оријентацију 

Стручни тим за професионалну оријентацијучиниле су одељењске старешине ученика 

седмих и осмих разреда и стручни сарадници.  Тим је реализовао све своје планиране активности 

које се могу видети у интерном извештају, а саставни је део овог извештаја. Обишли су и средњу 

пољопривредну школу у Свилајнцу, средњу школу у Баточини и Лапову. Средње школе из нашег 

окружења представиле су се родитељима и ученицима 8. разреда својом презентацијом на 

заједничком родитељском састанку са жељом да ученици на што бољи начин изаберу најбољу 

школу према својим могућностима и способностима о чему се говорило и на многобројним 

радионицама током године. 

 

Дечији савез и Ученички парламент 

Дечји савез је почео радним састанком на коме је донет план програма рада за школску 

2017/2018. Годину. Програм је садрзао сарадњу са локалним институцијама; 

-сарадња са железницом је остварена 15.09.2017. год. где су реализатори били учитељи и 

ученици од 1до 4. Разреда и представници железнице. 

-ученици су поводом Свете Петке 28.09.2017. посетили ликовну изложбу у цркви. 

-Дечји савез је имао посебан план и програм у периоду од 02.10.до 06.10.2017.год. ради 

обележавања Дечје недеље и недеље спорта; 

-изложба кућних љубимаца 

-радионице са родитељима 

-позоришна представа ,,Зачарана лепотица,, 

-представљање секција 

-музичко сценски м програмом ученика млађих разредау Дому културе реализован је пријем 

првака у Дечји савез. 

У периоду од 30.10. до 03.11.2017. год. у оквиру програма ,,Покренимо нашу децу,, 

организоване су: 

-игре без границе 

-јесење играрије 

-друштвене игре 

-шетње у природи 

Да ученици схвате колико је важно да се здраво хране  03.11.2017. год. организован је штанд 

здраве хране у заједничкој активности родитеља и деце. 
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- У току школске године пбележени су и празници и народни обичаји. 

- 08.12.2017. год.  за ученике 3.и 4. Разреда одржан је квиз „Колико познајем друга / 

другарицу“ 

-28.12.2017. год. реализован је заједнички новогодишњи програм ученика млађих и старијих 

разреда наше школе у Дому културе. 

-27.01.2018. год. посебним програмом ученика млађих разреда у цркви Света Патка 

обележена је школска слава Свети Сава а свечана академија реализована је у Дому културе ученика 

старијих разреда. 

-У складу са народном традицијом и обичајима обележена је Бела недеља 14.02.2018. год. 

ученика млађих разреда маскенбалом  на платоу испред општине Лапово. 

-У црквеној сали одржана је продајно – хуманитарна изложба Ускршњих радова. 

-15.03.2018. год. учешће 1. И 2. разреда у предшколској установи на манифестацији 

„Басноигралиште“ и сарадња са истом. 

-24.04.2018. год. ученици 1.и 2. разреда посетили су азил коња. 

- У сарадљи са предшколском установом 28.04.2018. год. предшколци су посетили нашу 

школу, а учитељи 4. Резреда постетили су предшколску установу у циљу упознавања са будућим 

првацима. 

- У току априла ученици млчађих разреда посетили су различите радне организације у циљу 

професионалне оријентације. 

- У току маја месеца школу је посетила стоматолошка  служба Дома зрдавља Лапова у циљу 

превентиве лечења зуба. 

- У оквиру посебног плана и програма обележен је Дан школе представљањем одељенских 

заједница ученика од 1. До 4. Разреда. 

-13.06.2018. год. реализован је програм за крај школске године „Поздрав четвртака“. 
 

Ученички парламент 

Парламент је путем свих Годишњим планом рада планираних активности пратио  Школски 

програм и то кроз следеће програмске садржаје: Програм заштите од насиља, злостављања и 

занемаривања, Програм превенције различитих облика ризичног понашања, Програм  здравствене 

заштите и социјалне заштите, Заштите животне средине,  Програм  сарадње са локалном 

заједницом, Програм сарадње са породицом и Програм културних активности школе. Све садржаје 

остварили смо кроз корелацију са секцијама, тимовима, изборним предметима, родитељима, 

локалном( али и широм) заједницом. 

У оквиру Програма заштите од насиља, злостављања и занемаривања реализоване су 

следеће активности:  

3.10. 2017. одржано је предавање за ученике 3. и 4. разреда на тему: Имам своја права, али и 

обавезе поштујем ( сарадња  Ученичког  парламента  и Дечијег савеза током Дечије недеље); 

Током месеца новембра наставници физичке културе, чланови Тима за безбедност и 

координатор Парламента  радионице и предавања за ученике 5. и 6. разреда на тему: „ 

Толеранцијом до позитивне климе у учионици и ван ње“. Иницијални датум био је 16. новембар, Дан 

толеранције,али су радионице текле према распореду, па су чланови УП и координатор УП 

организовано посећивали часове грађанског и са ученицима разговрали на поменуту тему. 3.10. 

2017. предавање за ученике 3. и 4. разреда на тему: Имам своја права, али и обавезе поштујем ( 

сарадња са Ученичким парламентом и Дечијим савезом 

13. 4. 2018. предавање за Савет родитеља на тему: Породично и дигитално насиље, 

активност у оквиру Пројекта“ 5 до 12“ – док не буде касно (овим предавањем обухватили смо и 

Програм сардње са родитељима ученика) 

 

20. 4. до 4. 5. 2018. радионице и предавања за све ученике од 1. до 8. разреда- пројекат борбе 

против породичног и дигиталног насиља, као и родне равноправности; наставник координатор УП 

А. Шолевић, Д. Иличић и Ј. Милошевић и ученици: Е. Којић, М. Милановић, М. Микић, А. 
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Здравковић, А. Илић и С. Солунац су одржали укупно 20 радионица и предавања (по десет за сваку 

тему) 

 

18. 5. 2018. трибина – Вршњако, породично и дигитално насиље, за родитеље и ученике – 

гости трибине били су ученици и професори Гимназије из Велике Плане, која је и носилац читавог 

пројекта „ 5 до 12“, чији смо део били током дводневног семинара одржаног 14. 3. 2018). 

 

Као резултат и исход свих поменутих активности у вези са Заштитом деце од занемаривања 

и злостављања, а на основу анкета које су чланови УП спроводили међу вршњацима, приметили 

смо да се заједничким и превентивним мерама ниво насиља и у школи и ван ње током године 

смањује, а да се извесни проблеми ефикасно и уз подршку тимова и служби школе решавају на 

начин који дете чини уваженим и заштићеним. 

Програм здравствене заштите ове године спроведен је кроз низ предавања и истовремено 

покрио и Програме сарадње са локалном заједницом али и Програм превенције различитих 

облика ризичног поншања: 

7. 10. 2017. предавање за ученике 6. разреда на тему: Знањем до здравља одржали су 

координатор Парламента и наставници биологије и физичког васпитања  

16. 10. 2017. традиционални Сајам здраве хране у организацији наставника биологије, УП и 

ДС, али и уз подршку родитеља 

30. 11. 2017. предавање за родитеље и ученике 3. и 4. разреда на тему: Болести зависности; 

сарадња УП, ДЗ и МУП 

И ове године обележен је 1. децембар, Светски дан борбе против сиде, уз подршку ДЗ и 

наставника биологије;  

У оквиру Програма заштите животне средине  у протеклом периоду вршили смо 

свакодневне еколошке патроле којима су руководили чланови Еколошке секције и Парламента, те је 

у скаладу са тиме извршен избор најуређенијих  учионица, са освртом на хигијену, озелењавање и 

одржавање чистоће радног простора. 

Подршка од стране УП је дата и остваривању Програма сарадње са породицом - сарадње 

је било  у оквиру обележавања Дана здраве хране јер су се родитељи придружили деци у приреми и 

декорацији штандова и тиме подржали нашу идеју о неговању здравих животних навика код деце; 

успешна је била и сарадња током програма обележавања  Светосавске академије,  Беле недеље, 

Пријема првака у ДС и Дана школе будући да су родитељи пружали и практичну и саветдавну 

подршку и деци и наставницима ( костими, сценографија... ). Родитељи су присуствовали 

предавањима које је Парламент организовао и тиме били подршка деци, али и наствницима и 

органима школе у заједничком образовно – васпитном процесу:  

13. 4. 2018. предавање за Савет родитеља на тему: Породично и дигитално насиље, 

активност у оквиру Пројекта“ 5 до 12“ – док не буде касно (овим предавањем обухватили смо и 

Програм сардње са родитељима ученика) 

18. 5. 2018. трибина – Вршњако, породично и дигитално насиље, за родитеље и ученике – 

гости трибине били су ученици и професори Гимназије из Велике Плане, која је и носилац читавог 

пројекта „ 5 до 12“, чији смо део били током дводневног семинара одржаног 14. 3. 2018). 

 

Програм сарадње са локалном заједницом остварен је кроз низ заједничких активности 

наше и установа и организација како локалне, тако и шире заједнице. Сарађивали смо  са КЦ „ 

Стефан Немања“( пиредбе, представе, Поздрав осмака...), Домом здравља ( горе наведена 

предавања), Црвеним крстом ( предавања и хуманитарне акције у оквиру Дечије недеље), 

Општинском библиотеком ( за време Дечије недеље и током читаве године) , Колом српских 

сестара ( литерарни конкурси), вртићем „ Наша радост“ ( акција покона „ Деца – деци“ за време 

обележавања ДН) и Полицијском службом ( предавања). Истичемо и овогодишњу сарадњу са 

Општином Велика Плана и њиховом гимназијом која је остварена у двомесечним активностима 

кроз пројекат „ 5 до 12“! Док не буде касно!“, са циљем превенције свих облика нассиља како у 
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школи и породици, тако и у широј заједници. Такође, ове године ученици су на предлог 

координатора Парламента, а уз подршку директора, имали прилику да посете Спомен – парк 

„Крагујевачки октобар“ и присусутвују Великом школском часу. Осим тога Парламент је и ове 

године организовао одлазак на крагујевачки Сајам књига, чиме је, такође, ставарена сарадња са 

другим заједницама. 

 Програм културних активност школе - парламент је подржао следећим активностима : „ 

Пријем првака у Дечији савез“, перформанс „ Ноћ вештица“ и Бела недеља, новогодишњи 

програм „ Новогодишња бајка“, Светосавску  академију, обележавање Дана жена, 

обележавање Дана општине, Дана школе, Поздарв осмака и организовањем књижевних 

вечери (5.12.2017. Андрићу у част, јавни час; 2. 3. 2018. промоција пеничке збирке Снежане 

Тошић у школској библиотеци; 23. 4. 2018. Светски дан књиге, јавни час) 

 

Програм здравствене и социјалне заштите ученика 
Здравствена заштита ученика остварена је кроз редовне систематске прегледе, прегледе 

пред одлазак у школу у природи и екскурзије. Организовани су разни облици развијања свести о 

важности превенције и заштите здравља уста и зуба, о здравим стиловима живота, здраве хране, 

личне хигијене, хигијене простора и околине, значају бављења спортом и злоупотребе различитих 

опијата и других облика зависности. Као и о очувању репродуктивног здравља. У сарадњи са 

локалном заједницом организовано је предавање за ученике „Дан срца“, „Алкохолизам и пушење“, 

„ Борба против сиде“... 

 

Програм подршке ученицима из маргинализованих група 

По посебно израђеном плану у оквиру подршке ученицима из маргинализованих група 

вршена је: индивидуализација наставе, педагошки разговори, допунска настава, направљени и 

реализовани су индивидуални образовни планови за такве ученике, родитељи су позивани да 

присуствују часовима, вршено је укључивање ученика у ваннаставне активности, спортске 

активности. Организоване су  хуманитарне акције, као и бесплатна ужина и уџбеници.  

 

Програм корективног рада са ученицима 

У оквиру овог програма наставници и стручни сарадници радили су на идентификовању 

ученика са сметњама. Остварена је сарадња са Домом здравља.Стручна служба у сарадњи са 

наставницима физичког васпитања радила је на упознавању  о. старешина и чланова ОВ са 

присутним тешкоћама код појединих ученика, на усклађивању критеријума и начина вредновања 

постигнућа ових ученика. Са потребом за корективним радом упознати су и родитељи и предлагано 

им је да се обрате другим стручним лицима ради отклањања уочених недостатака. Поред рада на 

редовним часовимаове ученике укључивали смо у рад одређених ваннаставних активности(секције, 

приредбе...). 
 

Програм школског спорта и спортских активности 

У оквиру овог програма реализована је Недеља спорта у првом и другом полугодишту по 

посебном плану. Организована су школска и међушколска такмичења, такмичења са родитељима и 

клубовима. Реализован је крос (јесењи пролећни), као и рад секција. У сарадњи са родитељима 

ученика млађих разреда, поводом Дечије недеље и Дана школе организоване су заједничке 

елементарне игре.Одбојкашка екипа школе учествовала је на окружном такмичењу које је одржано 

у Крагујевцу и на истом је освојила треће место. 
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Екипа школе учествовала је на окружном такмичењу у рукомету које је одржано у Крагујевцу и 

на истом је освојила прво место. Иста екипа је на међуокружном такмичењу у Пожеги одржаном 

освојила треће место. 

Организована си  и предавања за ученике млађих и старијих разреда на тему: Значај бављења 

физич. вежбањем; Гојазност; Очување репродуктивног здравља. Подршка добрим међуљудским 

односима и очувању безбедности ученика остварена је током свих наставних и ваннаставних активности 

инсистирањем на коректним међусобним односима и фер-плеј понашању према противнику, као и према 

свим актерима васпитно образовног рада и спортских такмичења. 

Ове школске године успешно је реализован пилот пројекат „Свакодневно вежбање“ за ученике 

млађих разреда. Главни кординатор била је Оливера Петровић. Уз сагласност свих наставиће се са 

реализацијом овог пројекта и у у овој школској години сваког месеца- варијанта 3, обележавајући важне 

датуме и кроз унапређење сарадње са локалним институцијама. 

 

Програм превенције малолетничке деликвенције и других облика ризичног 

понашања 

У циљу превенције било каквог облика понашања првенствено су организованапојачана 

дежурства на свим нивоима.Ученици и родитељи су упознати са Кућним редом и захтевало се њихово 

поштовање, као и Протокола.Видео надзор се показао делотворан у превенцији уништавања школске 

имовине.Организована су предавања стручних Тимова о превенцији болести зависности и осталих видова 

малолетничке деликвенције и ризичног понашања („Очување репродуктивног здравља“, „Алкохолизам и 

пушење“, „Борба против сиде“).Остварена је сарадња са полицијом у случајевима када постоји реалан 

проблем, или претпоставке за евентуалне проблеме у породици ученика. Ватрогасна служба је одржала 

предавање „Превенција пожара“.  Остварена је сарадња са родитељима (обилазак домова ученика, 

отворена врата за родитеље, зајеничка предавања, јавни часови...).Вршено јеукључивање ученика у што 

већи број секција и остале видове ваннаставмних активности. Радило се на неговању узајамне 

толеранције и уважавања кроз радионице о толеранцији, доброј комуникацији, међусобном уважавању. 

Правила доброг понашања и панои са вредностима истакнути су у учионицама и ходницима школе. 

Ученици су упућивани на значај хуманих и људских вредности. 

 

Програм заштите животне средине 

Ученици су активно учествовали у заштити животне средине, прикупљањем материјала, 

израда постера на задату тему, презентација, истраживање, обрада података, решавање проблема 

извођење закључака, дискусија, изложба радова. Еколошка секција је имала успешну  и вредну 

годину. У  Дечијој недељи ученици су учествовали у акцији „ Посадимо дрво генерације“. Радило 

се на улепшавању школског простора, као и дворишта. У озелењавању простора и родитељи су 

дали  подршку доношењем садница цвећа И украсног биља. 

Ученици су организовали „Сајам здраве хране“. Такође, учитељице Ј.Шљивић, В.Крстић 

реализовале су и предавање ,,Здрава храна”, намењено ученицима 3. и 4. разреда уз подршку 

родитеља. Ученици су уочили значај здравог начина живота.   

Ученици 3.и4. разреда су у оквиру програма ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ обишли 

оближњи пластеник чиме су не само обележили Дан планете земље, већ радили и на 

професионалној оријентацији. 

Организоване су и радионице  у сарадњи са родитељима на тему: Израда честитки- ЕКО  
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Програм сарадње са породицом 

Свесни значаја сарадње са родитељима сви запослени током ове школске године трудили су 

се да она буде остварена на што бољи начин. Поред организовања посете њиховим домовима врло 

често су позивани на организована предавања и различите облике едукације ради остваривања 

васпитне функције породице, на родитељским састанцима, кроз групне разговоре и индивидуалне 

разговоре. Сарадња је оснажена организовањем заједничких часова, радионица, предавања, 

заједничких излета, такмичења, ваннаставних активности... ПланираниДан Отворених врата за  

родитеља је успешно реализован током године. Најсиромашнијим породицама поклањали смо 

прикупљене играчке. 

Можемо истаћи радионице ученика млађих разред поводом Светог Саве, затим радионица на 

тему ,,Честитка за 8.март”. 

 

„Васкршње чаролије”- изложба реализована у сарадњи  са црквом и родитељима чиме је 

обележен највећи хришћански празник Васкрс. Васкршње чаролије су одговориле циљу не само 

својим називом већ и креативним радовима ученика и мноштвом награда које су ученици освојили. 

,,Поздрав пролећу,” - радионица родитеља и ученика која је имала за циљ не само 

обележавање почетка пролећа већ и уређење учионице.      

Представу су својим ангажманом оснажили родитељи наших уеника, који су били и глумци, 

затим костимографи и сценографи овог заједничког пројекта. Поделили смо искустава у вези са 

темом ДН „ Подршка породици је најбоља подршка деци „ управо кроз тему заједничке 

одговорности коју сносе и школа и родитељи како би се деци помогло у току школовања. Такође, 

сарадње је било и у оквиру обележавања Дана здраве хране јер су се родитељи придружили деци у 

приреми и декорацији штандова и тиме подржали нашу идеју о неговању здравих животних навика 

код деце.  

 

Програм сарадње са локалном заједницом  

 
Остварена је финансијско-техничка  сарадњаса јединицом локалне самоуправе, ради 

унапређења материјално-техничких услова рада школе. Локална самоуправа је обезбедила помоћ 

ученицима лошег материјалног стања (бесплатна ужина за 86ученика ) На почетку школске године 

свим ученицима првог разреда поклонили су школске торбе са богатим школским прибором. На 

крају школске године наградили су све ученике носиоце и специјалних диплома књигом,а носиоце 

Вукових диплома књигом и новчаном наградом. Договарали се о кадровским и другим питањима 

везаним за успешно функционисање школе. Покушали смо да заједничким напорима ублажимо 

проблем осипања ученика у нашој школи. 

 

У току ове школске године била је изузетна сарадња са вртићем „ Наша младост“ са којом 

смо организовали више заједничких акција и предавања, као  и са општинском библиотеком „ 

Слово“ кроз заједничке манифестације и књижевне вечери. Сарађивали смо и са КЦ „ Стефан 

Немања“ , Домом здравља и Црвеним крстом, полицијом и ватрогасном службом( предавања и 

радионице ). 

Посетили смо и најстарије суграђане у оквиру акције „ Мостови међу генерацијама „. Циљ 

посета био је приближавање генерација, пружње подршке старијим суграђанима, размена 

искустава...Током ДН организована је посета  вртићу „ Наша младост“ и библиотеке „Слово“, као и 

полицијске станице. 
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Програм примене конвенције о правима детета 
Израђени су транспаренти о правима детета, као и промоција и презентација од стране 

Ученичког парламента. Промовисано је право на здравствену заштиту и здрав живот деце „Сајам 

здраве хране“. Израда паноа са мотивима дечијих права. Реализована је акција „Пријем првака у 

Дечији савез“.  

 

План активности за подршку новопридошлим ученицима и наставницима 

 
Поштован је план рада за подршку новопридошлим ученицима и наставницима у циљу што 

успешнијег прилагођавања новој средини односно са правилима рада наше установе. План је 

реализован за придошлу децу и ученика из ближег окружења, као и свим Ромима који су током 

године напустили школу и на крају школске године се вратили из Немачке, где нису добили 

тражени азил. 

  

План активности за подршку новопридошлим ученицима и наставницима 

 
Поштован је план рада за подршку новопридошлим ученицима и наставницима у циљу што 

успешнијег прилагођавања новој средини односно са правилима рада наше установе. План је 

реализован за придошлу децу и ученика из ближег окружења, као и свим Ромима који су током 

године напустили школу и на крају школске године се вратили из Немачке, где нису добили 

тражени азил. 

 

Покренимо нашу децу 
 

У Основној школи "Светозар Марковић" из Лапова, активно се примењује програм 

"Покренимо нашу децу".  Програм је покренуло Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја у сарадњи са Српским савезом професора физичког васпитања и спорта, а под 

покровитељством компаније ”Књаз Милош”.  

У оквиру реализације програма одржана  активност која је објединила обележавање  Дана 

железнице и обилазак установа локалне заједнице. 

У оквиру активности ученици млађих разреда, су 

сходно узрасту, пешачењем  обилазили установе 

локалне самоуправе. 

Трећаци и четвртаци су имали задовољство да се 

возе возом на релацији Лапово варош - Лапово, 

посете главну железничку станицу  и у разговору  

са радницима железнице, сазнају нешто више о 

најзаступљенијем занимању људи места, пре свега 

њихових бака, дека,мама и тата. 

Стаза за пешаке до Одељка 3 потом је  била право 

место да се пешачећи упознамо са природом и 

рељефом краја.  

Учионице наших другова Одељка 3 су потом биле 

место за одржавање заједничких часова, а прелепо 

двориште постало је спортско борилиште у новим 

физичким активностима! 

Весела дечија граја измамила је поздраве суграђана  

а ђаци су свој пешачки дан завршили пешачењем 

до Централне школе!  
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Реализација програма настављена је континуираним,договореним редоследом дешања по 

месецима, тако да је у  октобару  реализовано такмичење ,,јесење играрије» са реквизитима од 

јесењих плодова. 

Весела, такмичарска активност окупила је све ученике млађих разреда уз подршку родитеља 

који су својом кративношћу исказали подршку и учествовали у изради радова од лишћа.Ученици 

Одељка 3 и 4  су своје активности реализовали су у просторима својих школа. 

Игре су се смењивале уз весело навијање другова ... 

Као реквизити овога пута послужили су јесењи плодови :ораси- за прављење купе, 

,,талуске» за прављење бунара , жути  листови са грана из школског дворишта,...клипови 

кукуруза,... 

Пратећа такмичарска тачка је израда јесење слике од лишћа –заједничког рада родитеља и 

деце,чиме је остварена сарадња са родитељима на нивоу активности под називом *Отворена врата*. 

Родитељи су били не само добри навијачи већ и пресвега одлични такмичари. 

 

Реализацијом тематског дана  ,,Позна јесен у мом крају“,када смо извршили коорелацију 

наставних сарджаја природе и друштва и српског језика - боравком у природном окружењу, 

амбијенталном наставом  омогућили смо  деци  бораваком у околини школе ( Старо брдо), да :  

познају и именујуе облике рељефа,оријентишу се  у околини,понашају правилно  у саобраћају, 

именују биљни свет краја. 

Сама реализација тематског дана имала је за циљ превасходно реализацију програмске 

активности на нивоу модела 3 *Покренимо нашу децу*. 

Сама креација начина реализације садржаја била је на нивоу разредних активности док се 

општа оцена успешности огледала у задовољству ученика оваквим *активним,занимљивим 

*учењем.  

Ускладу са традиционалним обележавањем Беле недеље, 

организовна је  израда маски и костима, као  и шетњу на 

платоу испред  школе  уз похвале за креативност ученика 

и родитеља,..чиме је настављена реализација активности у 

оквиру програма  ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ  на ниву 

месечних заједничких активности са циљем заједничке 

активности и сарадње родитеља и школе. 

Ученици су своју маштовитост и инспирацију исазали 

кроз израду необичних маски, што је у духу традиције 

наше места и активности која се реализује сваке године. 

Саме припреме су започеле раније, где су ученици на 

радионицама, уз подршку родитеља, припремали маске 

такмичење. 

Презентација маски и костима обављена је у школском 

дворишту, (због лоших временских услова) где су се 

маске приказале  и у глуми на сцени. 

Ушеници првог и другог разреда као и трећег и четвртог 

су реализовали активности заједничком презентацијом 

припремљених сценских наступа. 

Општи закључак је да ће ова активност наставити свој пут 

у складу са духом комендијаштва. 

У току месеца марта сходно плану одељенске заједнице су направиле пешачење у околини 

школе са циљем упознавања непосредне околине школе,облика рељефа,биљног  и животињског 

света околине као и боравак у природи ,сналажење и оријентација.. (Свака одељенска заједница 

извршила је активност сходно повољним временским условима).Боравак у природи извршио је 

коорелацију наставних предмета и  њихове садржаје.Само пешачење имало је и такмичарски 

карактер где су се ученици у  природном окружење опробали у старим локалним играма. 
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(Јелечкиње...,Између ...,)Примена стечених знања уз потеребну здраву физичку активност у 

потпуност је оправдала реализацију ове активности.Ученици Одељка 3 и 4 су постављене циљеве 

остварили пешачењем у околини својих школа по плану. 

Такмичарски дух ученика млађих разреда омогућио је реализацију такмичења у играма 

брзине и спретности са реквизитима различитих намена од природних до оних спортских. 

Такмичења су организована прво по месном карактеру школе  тј.Одељци и Централни део. 

Заједнички договор око игара,постављање правила и циљ учешћа свих ученика оправдали су 

реализацију активности.Дружење је остварило највиши домет уз подршку учитеља., 

Реализовање такмичења обухватило је игре спретности и брзине па су ученици у штафетним 

играма постигли пожртвоване победничке резултате. 

Овакав облик реализације програма ,,Покренимо нашу децу» узет је као једини прихватљив 

сходно интересовањима ученика тог узраста. 

На нивоу Централне школе такмичили су се ученици по сменама рада тј.3/1,3/2,4/1 и 4/2.као 

и сви ученици првог и другог разреда. 

 

Крај маја ( 4.недеља ) и прва недља јуна, сходно прослави Дана школе,  са циљем  

обележавања Дана школе реализована је активност у оквиру које су сви ученици у оквиру својих 

одељенских заједница извршили вежбања по моделу 2.Свака одељенска заједница је уз 

одговарајућу музику припремила и извела музичко- ритмичку тачку.Присуство великог броја 

родитеља као и целокупно задовољство публике показује потпуну оправданост реализације оваквог 

облика активности. 

 

Програм стручног усавршавања 
 

Подизање квалитета наставе био нам је приоритет и у току ове школске године. Поштујући 

Правилник о бодовању стручног усавршавања наставника на нивоу школе, сваки наставник по свом 

личном посебном плану усавршавања водио је портфолио по реализацији планираних активности. 

На огласним таблама месечно,  видно је истицан распоред планираних активности (заједничких 

часова, угледних часова, часова са задатом методом, часова са применом пројектног учења). 

Посебно се води електронска евиденција стр. усавршавања ван школе која се чува у 

досијеима запослених. 

 

Ради унапређења наставног процеса и постизања бољих резултата, као и рада у пријатној 

атмосфери, доброј комуникацији, сарадњи, размени искустава и узајамног поштовања и разумевања 

свих у школи, реализовали смо велики бројугледних часови, заједничких часова учитеља и 

наставника, сарадничких часова,часова са применом пројектног учења. Такође, реализована су 

сва планирана предавањаза ученике, наставнике и родитеље  у сарадњи са  спољним сарадницима 

(представника ЦК,  Дома здравља, Полицијске управе). 

Током године у школи свим запосленима била је доступна стручна литература, часописи и 

интернет и остала техничка и методичка средства у настави.  

Учитељи и наставници су присуствовали бројним семинарима, трибинама и стручним 

презентацијама ван школе, што је саставни део њиховог личног портфолија.  

У школи смо, 22.08.2018. организовали семинар „Проблемска настава“ коме је 

присуствовало 30 –так наставника и учитеља. 

Саставни део овог извештаја су сви појединачни извештаји стручног усавршавања 

запослених, као део школске документације. 
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Реализација програма школског маркетинга 
 

Интерни маркетинг 

У току школске године ученици, наставници и 

родитељи били су обавештавани о свим догађајима у 

школи путем огласних табли, зидних паноа, 

школског листа „Основац“, школског сајта и 

„Маштаонице“, као и на састанцима Савета родитеља 

и родитељским састанцима.  

Промоција остварених резултата сваког ученика и 

наставника који на такмичењима или другде постигне 

велике и запажене резултате била је читање 

обавештења и истицање њихових имена на паноима и 

огласним таблама у школи,а посебно истицањем 

фотографија ових ученика на паноима школе и у 

вароши. 

У послове интерног маркетинга спадају и редовно вођење Летописа школе, информатички, 

видео и фото записи, изложбе литерарних и ликовних радова ученика, естетско-еколошке 

активности... За реализацију програмских садржаја интерног маркетинга коришћене су могућности 

школе (просторије, трпезарија и хол школе, огласна табла, спортски терени, библиотека школе, 

школски сајт...), обезбеђен је и простор за индивидуалне разговоре са ученицима и родитељима. 

 

Екстерни маркетинг 

Наша школа је отворена за све. Квалитетним радом у редовним и ваннаставним 

активностима константно смо промовисали нашу школе. О раду наше школе трудили смо се да 

упознамо школе у нашем окружењу као и радне организације и представнике локалне заједнице са 

којима смо имали добру сарадњу.   

 

Такође, на најбољи начин, рад наше школе, а посебно у области спорта и новинарства, 

промовисали су чланови новинарске секције. Школски лист „Основац“ је извештавао о најбитнијим 

и најрепрезентативнијим активностима наше школе, ученика и наставника. Овај лист бесплатно смо 

делили ученицима, родитељима и свим гостима, како у школи, тако и ван. Наставница 

информатике, Мирјана Станојевић, је ажурирала сајт школе и редовно извештавала о раду школе, 

као што је и редовно радила и наставница ликовне културе Сања Микић на facebook страници 

„Маштаоница“.  

Редовно смо позивали различите партнере из окружења да учествују у свим 

манифестацијама које организује наша школа. Најбољи амбасадори промоције рада наше школе су 

наши ученици као учесници свих нивоа такмичења ван школе и њихови успеси и резултати. 

Посебно смо поносни на ученике који настављају са постизањем изузетних резултата у  даљем 

школовању . 
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Евалуација програма рада школе 
Праћење и вредновање рада школе  

Праћење реализације наставних планова обављало се више пута током школске године 

прегледом педагошке документације од стране директора и педагога школе, општинског 

просветног инспектора. Почетком школске године, општински просветни инспектор проверио је 

припремљеностм школе за рад у току ове школске године и није имао примедби. 

Обилазак часова од стране директора, педагога и психолога школе у току школске године 

редовно се спроводио по плану педагошко-инструктивног надзора.  

Редовно је вршен преглед педагошке документације и унапређено је вођење евиденције на 

свим нивоима (портфолио, педагошке свеске, електронска база података). 

Такође је редовно проверавна реализација и усклађеност свих планова на нивоу школе. 

Анализом рада свих тимова, Стручних већа и актива закључак је да је рад у протеклој години 

био на завидном нивоу и да треба наставити и наредне године са тако успешним радом. Посебан 

акценат смо сатвљали на квалитет наставе, стицање знања на самом часу и одржавању наставе ван 

учионице.Учили смо ученике како да уче, ради стицања знања која ће применити у свакодневном 

животу. Драго нам је што смо квалитет наставе подигли на још виши ниво, као и изабрану област 

самовредновања етос, остварили са највишом оценом.  

Анализа успеха ученика вршена је редовно током школске године, поштујући Правилник о 

оцењивању, почев од иницијалног теста на почетку школске године из свих предмета и у свим 

разредима, што је био основ даљег рада, тј. отклањања недостатака и унапређење целокупног рада. 

Унапређењу наставног процеса и постизању што бољих резултата на крају године, кроз јачање 

људског капацитета. 

Редовно је вршена анализа свих постигнућа и о томе су благовремено обавештавани 

родитељи и предузимане су мере за њихово побољшање.  

Добри резултати на завршном испиту показују да смо успешно радили на унапређењу наставе 

и постизању што бољих резултата. 

Анализирајући  резултате ВО рада може се закључити да имао велики број одличних ученика 

(138) и ученика са свим петицама у млађим разредима 44, а у старијим 19. 

Најбоље одељенске заједнице у млађим разредима је 2/1 са просеком 4.41 а у старијим 

разредима 5/2са просечном оценом 3.91. Просечна оцена млађих разреда је 4,07 а старијих 3,57, 

свих одељења је 3,82. 

Анализирали смо успех петог разреда и упоређена са успехом у четвртом разреду и утврђено 

да је успех ученика веома сличан претходном.  

Једнаученица је упућена на полагање разредног испита из француског језика, јер се исти не 

учи у нашој школи. 

На полагање поправног испита је упућени су следећи ученици: 

У петом разреду: Раде Бенић  5/3-географија. 

У шестом разреду: Рајић Софија 6/1- математика,Јанко Јовановић 6/1 математика;Никола 

Симић 6/1 –математика,Милош Бугарчић 6/2 – математика,Немања Лекић 6/2 – математика;Андрија 

Гарић 6/3-математика;Вељко Гајић 6/3-математика. 

У седмом разреду: Тијана Петковић 7/2-математика, Немања Машић 7/2 –математика; Петко 

Стојановић 7/3-географија. 

За ове ученике организована је припремна настава са по десет часова из сваког предмета 

према истакнутом распореду. Сви ови ученици су изашли на полагање поправних испита у 

августовском року. Положили су и успешно завршили разред. 
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На основу следећих табела може се видети коначан успех и постигнућа ученика у току ове 

школске године.  

 

Табела 1: Просечна оцена одељења   

Просечна оцена одељења  у школској      

2016/17. години 

Просечна оцена одељења у школској          

2017/18. години 

Млађи разреди Старији разреди Млађи разреди Старији разреди 

II 4,23 V 4,65 II 4,01 V 3,67 

III 3,91 VI 3,66 III 4,20 VI 3,68 

IV 3,83 VII 3,73 IV 4.00 VII 3,46 

 VIII 3,62  VIII 3,50 

Укупно  3.99 3,91 Укупно  4,07 3.57 

На основу анализе постигнућа ученика на нивоу разреда може се закључити да је најуспешније 

одељење 2/1 где су сви ученици остварили одличан успех. (4,41), а у старијим разредима одељење 

5/2 (3,91). Успех у одељењима ове школске године незнатно бољи у односу на претходну годину . 

Табела 2: Успех ученика млађих разреда на крају школске године 

Раз. и 

одељ. 

Укупа

н бр. 
уч. 

Одлични Вр.добри Добри Довољни Свега поз. Са1 Са2 Са3 Са4 Свега 

недов. 

Неоцењени Средња оцена 

1-1              

1-2              

1-3              

1-4              

свега              

2-1 15 9 5 1 - 15       4,41 

2-2 14 5 4 1 4 14       3,81 

2-3 6 2 2 2 - 6       3,90 

2-4 7 3 1 3 - 7       3,94 

свега 42 19 12 7 4 42       4,01 

3-1 17 12 5 - - 12       4,67 

3-2 19 9 2 7 1 19       4,10 

3-3 10 4 4 2 - 10       4,17 

3-4 8 2 2 4 - 8       3,87 

свега 54 27 13 13 1 54       4,20 

4-1 19 7 6 6 - 19       3,86 

4-2 29 15 10 4 - 29       4,29 

4-3 9 3 4 2 - 9       4,04 

4-4 11 4 4 3 - 11       3,93 

свега 69 29 24 15 - 69       4,00 

Табела 3: Успех ученика старијих разреда на крају школске године 

Раз. и 

одељ. 

Укупа

н бр. 

уч. 

Одлични Вр.добри Добри Довољни Свега поз. Са1 Са2 Са3 Са4 Са 6      Свега     

недов

. 

Неоцење

ни 

Средња оцена 

5-1 23 7 6 10 - 23        3.67 

5-2 24 9 7 8 - 24        3.91 

5-3 25 8 6 7 3 25        3.44 

свега 72 24 19 25 3 72        3.67 

6-1 25 4 12 6 - 22 3     3  3.64 

6-2 24 5 9 8 - 22 2     2  3.59 
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6-3 25 4 11 8 - 23 2     2  3.82 

свега 74 13 32 22 - 74        3.68 

7-1 26 6 11 9 - 26        3,76 

7-2 20 1 10 7 - 18 2     2  3.32 

7-3 25 4 3 16 1 24  2    2  3.30 

свега 71 11 24 36 1 71        3.46 

8-1 21 3 4 14 - 21        3.10 

8-2 24 6 10 8 - 24        3.74 

8-3 23 6 8 9 - 23        3.67 

свега 68 15 22 31 - 68        3.50 

 

Табела 4: Резултати полугодишњег тестирања ученика млађих разреда 

Разред Српски језик Математика Природа и друштво 

3-1 4,18 3,06 3,81 

3-2 3,40 2,83 2,75 

3-3 3,90 2,90 3,70 

3-4 3,71 3,00 2,75 

Средња оцена 

разеда 
3,79 2,95 3,25 

4-1 3,22 2,52 2,61 

4-2 3,90 4,04 3,46 

4-3 2,75 3.00 2,25 

4-4 3,70 2,55 2,70 

Средња оцена 

разеда 
3,40 3.03 2,75 

 

Таблела 5: Резултати годишњег тестирања ученика млађих разреда 

Разред Српски језик Математика Природа и друштво 

3-1 4,12 2,94 4,87 

3-2 3,35 2,62 4,42 

3-3 3,5 2,80 4,40 

3-4 3,00 2,14 4,50 

Средња оцена 

разеда 
3,49 2,63 4.54 

4-1 3,33 3,00 3,37 

4-2 4,04 3,88 3,89 

4-3 3,12, 2.57 3,00 

4-4 3,64 2.82 2,90 

Средња оцена 

разеда 
3,53 3,06 3,29 

 

На састнцима стручних већа детаљно су  анализирани резултати полугодишњих и годишњих 

тестова.  Просечна постигнућа у трећем разреду из природе и друштва знатно боља на крају (4,54) 

него на полугодишту (3,25) док су из српског језика и математике незнатно лошија. У четвртом 
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разреду је просечно постигнуће из природе и друштва такође боље на крају школске године (3,29) 

него на полугодишту (2,75) док су постигнућа из српског језика и математике приближни иста. 

Табела 6:Резултати на завршном испиту   

Резултати на завршном испиту  у школској 

 2014/15.                   2015/16. 2016/2017. 2017/18. 

Математика  9,5 6,4 9,3 8,60 

Српски језик 11,5 11,43 11,99 11,13 

Комбиновани тест 13,5 13,5 9,5 11,63 

 

Постигнути резултати са завршног испита такође су анализирани и јавно истакнути и донет је 

акциони план за отклањање њихових недостатака у наредном периоду.Просечна оцена из 

математике је око 8,6 а из српског језика 11,13 из комбинованог 11,63. Може се закључити да је 

просечан број бодова из српског језика нешто бољи као и резултати комбинованог теста.Док су 

резултати из математике лошији. 
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