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Општи подаци о школи
Број ученика и одељења
Основна школа „Синиша Јанић“ у Власотинцу је школске 2012/2013.
уписала укупно 840 ученика у 36 одељења од првог до осмог разреда. Од тога у
матичној школи 28 одељења и 8 одељења у сеоским месним заједницама, у
Орашју, Ладовици, Јастрепцу, Дадинцу и Брезовици. Матичну школу, сем
ученика из Власотинца и Манастиришта, похађају и ученици из поменутих
сеоских средина од петог до осмог разреда.На лични захтев родитеља, школу
похађају и одређени број ученика од петог до осмог разреда из Гложана,
Батуловца и Бољара који по рејонизацији не припадају нашој школи. Укупан
број уписаних ученика је у матичној школи 753 а у сеоским школама 87.
Током другог полугодишта из ОШ „8. октобар“ у нашу школу су прешла
још два ученика.
Материјално-технички и просторни услови
Као и претходних година, због недостатка простора, рад у матичној школи
школи одвијао се је у две смене. У једној смени наставу су похађали ученици од
I, III ,V и VII разреда а у другој ученици II, IV, VI и VIII разреда. Смене су се
мењале на месец дана. У издвојеним одељењима настава је реализована по
сменама само у Орашју, док су остала одељења радила само у преподневној
смени.
Настава је у матичној школи реализована у 17 учионица , 5 специјализованих учионица за предметну наставу (физика, хемија, ликовно,
техничко и верска настава ) и у 2 кабинета информатике . Једна учионица
општег типа и специјализоване учионице за физику и хемију опремљене су
интерактивним таблама и лап-топовима са могућношћу коришћења
интернета. Намештај у учионицама је у релативно добром стању али је
намештај по канцеларијама у знатно лошијем стању. У школи постоји
библиотека са завидним бројем књига . Њен фонд се у складу са могућностима
сваке године допуњује. Главни недостатак школе је непостојање адекватне
фискултурне сале, што у зимском периоду ствара озбиљне проблема при
реализацији наставе физичког васпитања. У том периоду ,у случају неповољних
временских услова ,за наставу физичког васпитања користимо пoред спортских
терена на отвореном и стару спортску халу на спрату матичне школске зграде.
Што се тиче школског простора, по капацитету и опремљености, углавном
пружа довољно могућности за остваривање наставних и осталих активности на
начин који задовољава све стандарде за реализацију васпитно-образовног рада и
по квалитету и по квантитету.
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Почетак и ове школске године реализован је у нешто бољим условима него
ранијих година. Наиме, део ходника у приземљу матичне школске зграде у
потпуности је реновиран. Све старе канализационе и водоводне цеви у подножју
ходника су замењене новим. Урађена је нова армирана плоча и ходник је
пресвучен новом керамиком. Такође, зидови ходника су санирани од влаге и
оштећења и пресвучени су мермерпластом. Највећи део инвестиције покривен је
средствима Локалне самоуправе а део трошкова за материјал покривен је
донацијом фирме „Цементни производи“ из Власотинца.
Поред наведених радова, извршена је и реконструкција тоалета у
приземљу. У свим кабинама уместо старих чучаваца уграђене су WC шоље и
направљена је и потпуно опремљена кабина за децу са сметњама у развоју са
адекватним прилазом. Сви радови и уградња одговарајуће водоводне и
канализационе мреже као и уграђена санитарија део су донације од стране
УНИЦЕФ-а а посредством људи из „Образовног форума“ из Београда.
Почетком године сопственим средствима школа је набавила нове неонске
светиљке и наши радници су их уградили у поткровљу школе тако да је
осветљеност и видљивост и у том делу матичне школе на адекватном нивоу.
Истовремено, у поткровљу школске зграде , преуређен је кабинет физике
и опремљен новим намештајем , интерактивном таблом и видео бимом.Табла и
намештај су донација брачног пара Павић.
За време другог полугодишта и у кабинету хемије инсталирана је
интерактивна табла са пратећом опремом. Табла, видео бим и пратећа опрема
донација су „Образовног форума“ из Београда.
У истом периоду , ангажовањем наставног и помоћног особља саниран је
и други део ходника у приземљу матичне школске зграде. Зидови читавог
ходника у приземљу су санирани и прекречени. Постављене су притом ,између
осталог, и три ниве огласне табле намењене ученицима од првог до четвртог
разреда.
Током лета завршене су и јавне набавке за огрев ученика у издвојеним
одељењима и за њихов превоз до матичне школе у узрасту од петог до осмог
разреда. Почетком новембра реализована је и набавка горива за грејање
ученика у матичној школи за цео зимски период. Захваљујући правовременим
набавкама грејање ученика и у матичној школи и у издвојеним одељењима било
је на задовољавајућем нивоу све време трајања грејне сезоне. Превоз ученика, са
четири различита превозника функционисао је такође без проблема.
У септембру је спроведен поступак за избор агенције за реализацију
планираних ђачких екскурзија. Изабрана је агенција „Бавка турс“ из Горњег
Буниброда. Тродневна екскурзија за ученике осмог разреда је одмах и
реализована а остале су реализоване на пролеће. Реализација свих екскурзија
извршена је у планираним терминима и на начин којим су у потпуности
остварени циљеви истих и испунила очекивања и ученика и родитеља.
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У последњој декади јуна реализовано је летовање у Грчкој за све ученике
седмог разреда из наше школе у организацији и на терет Локалне самооуправе.
Организација путовања и све неопходне припреме од стране општинских служби
и свих основних школа правовремено и синхронизовано су реализоване у
сарадњи са родитељима ученика. Из наше школе од 105 ученика на летовање је
ишло њих 102. За све ученике обезбеђена је пратња наставника (по 3 наставника
на једно одељење). Дневнице наставницима који су пратили ученике исплаћене
су такође из општинског буџета. Након реализације летовања евидентно је
задовољство и ученика и родитеља начином организације и реализације
наведеног летовања. Наравно, највеће заслуге за реализацију истог иду на име
председника општине, Небојше Стојановића који је био главни иницијатор ове
акције.
За све наведене активности затворена је финансијска конструкција.
Целокупни износи за дрва и мазут су исплаћени одмах. Превоз ученика и остала
плаћања која се реализују преко школског буџета се редовно измирују.
Захваљујући разумевању представника локалне самоуправе, школи је и
предходне године усвојен ребаланс буџета у износу од 1000000 динара као и
додатна новчана средства у износу од 700000 динара. Захваљујући поменутим
исплатама укупна дуговања школе у првом полугодишту смањена су на мање од
половине прошлогодишњег дуга.
Међутим, током другог полугодишта, повећањем процента покрића
трошкова превоза ученика одлуком органа Локалне самоуправе са 50 на 100 ,
исплатама за исхрану деце лошијег материјалног статуса и за дневнице
наставника који су пратили децу на летовање, школа је опет дошла у ситуацију
да поново за подмирење недостајућих средстава у школском буџету тражи
ребаланс истог до краја текуће календарске године и то за значајнији износ него
претходних година.
У току другог полугодишта, у матичној школи је равитализован видео
надзор. Наиме, пре две године су са поменуте школске зграде украдене 4 видео
камере које су покривале школско двориште према цркви. Да би смо поново
успоставили комплетан видео надзор, школа је од сопствених пара (донација
родитеља) купила и инсталирала још 6 камера за спољашњи видео надзор
чиме је покрила све четири стране око школске зграде. Поред 10 камера које
надзиру унутрашњост матичне школе са наведених 6 споља то је укупно 16
камера које непрекидно снимају сва збивања у школи и тако превентивно делују
на побољшање безбедности деце за време боравка у њој.
Истовремено са ревитализацијом видео надзора потпуно је обновљено
школско озвучење у целој школској згради са новим звучњацима. У истом
периоду у школи су купљена и инсталирана два велика екрана преко којих се
емитују унформације за запошљене, ученике и родитеље и видео надзор са свих
16 камера. Целокупна инвестиција коштала је око 200.000,00 динара и у
потпуности је покривена средствима из донације родитеља.
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Током године извршена је и замена улазних врата и на улазу за наставно
особње и за ученике. Врата према улици је школа платила а врата према
дворишту су донација фирме „Власина инжењеринг“ из Власотинца.
Наведеним активностима омогућени су услови за нормалан рад школе
што за последицу има редовно одвијање наставе и реализацију свих планираних
активности.
Кадровски услови
Свеукупна настава у нашој школи у овом периоду била је стручно
заступљена сем 12 часова математике које je од половине новембра
реализовала Маја Станковић, апсолвент математике због недостатка адекватног
наставног кадра. Почетком предходне школске године у разредној настави
радило је 3 учитеља са петим степеном стручне спреме, 6 са шестим и 11 са
седмим степеном стручне спреме, 2 вероучитеља и 5 професора енглеског
језика. У предметној настави радило је 9 наставника са шестим степеном
стручне спреме и 24 наставника са седмим степеном стручне спреме.
Током школске године у старосну пензију је отишло више колега. Најпре
су у септембру отишле учитељице Бојана Илић и Мира Стаменковић, затим у
октобру наставник музичке културе Јордан Илић, крајем јуна наставник
физике Велимир Пешић а крајем предходне школске године и наставник
техничког и информатичког образовања Ђорђе Цакић
Крајем маја професор енглеског језика, Игор Перутић је споразумно
раскинуо радни однос у нашој школи.
Током године расписан је конкурс за пријем у радни однос више колега.
Редом су радни однос на неодређено време у нашој школи примљени:
-Учитељ, Срђан Катлановић,
-Наставник музичке културе, Радисав Илић,
-Наставник математике, Марија Миловановић,
-Наставник физике, Тања Михајловић (са 30% радног времена),
-Наставник информатике и рачунарства, Дејан Крстић (са 30% радног
времена).
До краја године, због одласка у пензију и због измена у новом закону
отвара се могућност за пријем у радни однос и по једног наставника српског
језика, математике, енглеског језика, физике,ТИО и за два учитеља.
Крајем предходне школске године урађена је листа делимичних
технолошких вишкова у нашој школи (троје колега од 10 до 15 %) који су
адекватно збринути у нашој школи или у школама у општини. Три колегинице,
за наставу ТИО Биљана Пејчић (30%), за српски језик Маја Лепојевић (16,5 %) и
за енглески језик Верица Стојановић(20%) преузете су из других школа као
делимични технолошки вишкови.
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руководство
р.б.
1.
2.

Име и презиме
Горан Митић
Момчило Ранђеловић

степен стручне
спреме
VII
VII

врста стручне
спреме
проф. хемије
проф.раз. наставе

степен стручне
спреме
VI
V
VII
VI
VII
VII
VII
VI
VII
V
VII
VII
V
VII
VI
VI
VII
VII
VI

врста стручне
спреме
нас.раз.наставе
учитељ
проф.раз. наставе
нас.раз.наставе
проф.раз. наставе
проф.раз. наставе
проф.раз. наставе
нас.раз.наставе
проф.раз. наставе
учитељ
проф.раз. наставе
проф..раз.наставе
учитељ
проф.раз. наставе
нас.раз.наставе
нас.раз.наставе
проф.раз. наставе
проф.раз. наставе
наст.раз. наставе

леценца
да
да

године
радног стажа
15
15

наставно особље
-разредна настава
р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Име и презиме
Верица Такић
Љубинка Митровић
Мирослав Коцић
Милена Стојановић
Биљана Васиљковић
Биљана Босић
Јелка Ђокић
Снежана Андрејевић
Станија Илић
Борисав Станковић
Слађан Тасић
Мирјана Стојиљковић
Гордана Милчић
Драган Миловановић
Станиша Стојановић
Љубиша Стојиљковић
Виолета Костић
Марина Тодоровић
Срђан Катлановић

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

године
радног стажа
38
32
20
37
19
17
25
21
36
36
26
18
40
16
17
16
16
10
7

леценца

- предметна настава
20

Славиша Шушулић

VII

проф.срп.језика

да

10

21

Радмила Јовановић

VI

наст.срп.језика

да

39

22.

Душанка Крстић

VI

наст.срп.језика

да

36

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Милованка Пешић
Игор Перутић
Марија Ранђеловић
Драган Живковић
Мила Ђонић
Драгана Коцановић
Сања Станковић
Јелена Миљковић

VII

проф.срп.језика

да

18

VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII

проф.енг. језика
проф.енг. језика
проф.енг. језика
проф.енг. језика
проф.енл. језика
проф.фр језика
проф.фр језика

да
не
да
да
не
да
да

13
6
11
5
3
14
6

7
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Бојан Спасић
Зоран Вуковић
Јордан Илић
Душан Такић
Милутин Кованџић
Саша Димић
Велимир Пешић
Татјана Михајловић
Светислав Богдановић

VII
VI
VI
VI
VI
VII
VI
VII
VI
VII
VII
VII
VII

проф.лик.културе
наст.лик.културе
наст.муз.културе
нас.историје
нас.ист.и геогр.
проф.географе
наст.физике
проф..физике
наст.хемије
проф.биологије
проф.биологије
проф.биологије
проф. мат.

да
не
да
да
да
да
да
да
да
да
да
/
не

22
8
39
32
36
15
35
9
37
32
7
6
5

40.
41.
42.
43.

Верица Стефановић
Драгана Бојовић
Марина Нешић
Радован Ђорђевић

44.

Верица Шушулић

VI
VII

наст.матема.
проф.матема.

да
да

38
5

45.
46.

Катарина Михајловић
Марија Миловановић

проф. мат.

Ђорђе Цакић

VII
VI

1
37

48.

Добривоје Павловић

VII

наст.ТО
проф.ТИО

не
да

47.

да

26

49.

Зоран Поповић

VII

проф.физвасп.

да

22

50.
51.
52.
53.
54.

Димитрије Стојиљковић
Александар Цецић
Часлав Стојиљковић
Дејан Крстић
Наташа Видосављевић

VII
VII
VII
VI
VI

проф.физвасп.
проф.физвасп.
проф.информа.
проф.информа.
вероучит.

да
не
да
не
не

12
4
26
7
10

55.

Горан Димитријевић

V

вероучит

не

7

- стручни сарадници
1.

Јелена Илић

VII

педагог

да

4

2.

Јасмина Јевтић

VII

психолог

да

25

3.

Оливера Гавриловић

VII

проф.раз. наставе

не

16

- администаративни радници
1.

Љиљана Цакић

VII

дипл.екон.

да

17

2.

Ивана Димић

VII

дипл.прав.

да

6

3.
4.

Руменка Стојановић –
Шушулић
Јасмина Коцић

VI
IV

правник
екон.тех.

16
32
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- помоћно и техничко особље
1.

Зорица Ђелић

I

Помоћни радник

26

2.

Станица Петровић

IV

Помоћни радник

30

3.

Владислав Стаменковић

IV

Помоћни радник

20

4.

Јадранка Илић

I

Помоћни радник

27

5.

Биљана Гарчић

I

Помоћни радник

9

6.

Русајда Јовић

I

Помоћни радник

21

7.

Снежана Миљковић

I

Помоћни радник

28

8.

Иван Ђокић

I

Помоћни радник

14

9.

Аца Петковић

III

Помоћни радник

36

10.

Маринковић Цветко

IV

Домар

16

11.

Стојана Игњатовић

I

Помоћни радник

8

12.

Сања Николић

I

Помоћни радник

2

Планирање и програмирање рада школе, органа школе,
директора и наставника
Планирање и програмирање рада школе , свих школских органа и сваког
наставника појединачно остварује се преко Годишњег плана рада школе као
најважнијег документа. На основу важећег Наставног плана и програма
Републике Србије за основну школу а у складу са Законом о основама система
образовања и васпитања и стручних упутстава од стране МПС, наставно особље
је урадило Школске програме за све разреде до краја јуна 2012. као и глобалне
и оперативне планове по предметима који чине саставни део Годишњег плана
рада школе. Исти је усвојен на седници НВ од 14. 9. 2012. године. Неке од
специфичних активности за школу или за предходну школску годину додате су
анексима уз ГПР школе одговарајућим Акционим плановима (ШРП,
Самовредновање, Инклузивно образовање...). План рада школе и оперативни
планови наставника и учитеља за предходну школску годину ураћени су скоро у
потпуности по захтевима које прописује приручник за самовредновање рада
школе на чему смо инсистирали. И предходне године саставни део ГПР школе су
и постигнућа ученика по предметима које су радили у координацији чланови
стручних већа са психопедагошком службом школе. Они су саставни делови
школских програма за све разреде.
Годишњим планом рада школе обухваћени су и планови рада свих
стручних, управних , саветодавних и руководећих органа школе.
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Организација васпитно-образовног рада школе
Бројно стање ученика и одељења
Разредна настава
I
Место

II

III

IV

свега

уч.

од.

уч.

од.

уч.

од.

уч.

од.

уч.

од.

Власотинце

74

3

87

3

79

3

62

2

303

11

Орашје

16

1

8

12

1

8

1

44

3

Ладовица

8

11

6

1

7

1

31

2

Јастребац

2

5

1

1

8

1

Дадинце
Брезовица

1
1

УКУПНО

.

100

4

111

3

100

6

1
1

1
1

2
2

1
1

79

6

390

19

- комбинована одељења: Орашје ( други и четврти ),
Ладовица ( први и четврти , други и трећи),
Дадинце (трећи и четврти) и
- неподељена одељења: Јастребац (први, други и трећи )

Предметна настава
Разред

V

Власотинце

VI

VII

VIII

свега

уч.

од.

уч.

од.

уч.

од.

уч.

од.

уч.

од.

109

4

127

5

106

4

108

4

450

17

Укупан број ученика и одељења:
разред

бр.ученика

бр.одељења

I - IV

390

19

V - VIII

450

17

I - VIII

840

36
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Број ученика у одељењима
Разрeдна настава
од.
I/1
I/2
I/3

м
11
11
11

ж
15
13
13

св.
26
24
24

св.

33

41

74

IV/1
IV/2

17
14

14
17

31
31

св.

31

31

62

2

2
3
1

2
5
1

Јас.
I
II
III
IV
св.

2

6

од.
II/1
II/2
II/3

Ораш
I
II
III
IV
св.

м
14
14
15

ж
16
15
13

св.
30
29
28

од.
III/1
III/2
III/3

м
14
15
14

ж
13
11
12

св.
27
26
26

43

44

87

43

36

79

9
3
8
6
26

7
5
4
2
18

16
8
12
8
44

св.
Лад.
I
II
III
IV
св.

3
6
5
6
20

5
5
1
1
12

8
11
6
7
32

1

1
1
2

Дад.
I
II
III
IV
св.

8

1
1
2

1
1
2

Бре
I
II
III
IV
св.

1
1

1

Предметна настава
од.

м

ж

св.

од.

м

ж

св.

од.

м

ж

св.

од.

м

ж

св.

V/1

17

10

27

VI/1

14

13

27

VII/1

15

12

27

VIII/1

9

18

27

V/2

14

12

26

VI/2

11

15

26

VII/2

11

13

24

VIII/2

11

15

26

V/3

14

14

28

VI/3

12

12

24

VII/3

11

16

27

VIII/3

14

14

28

V/4

15

13

28

VI/4

10

14

24

VII/4

13

15

28

VIII/4

10

17

27

VI/5

11

15

26

св.

58

69

127

св.

50

56

106

св.

44

64

108

IV
8

V
7

VI
8

VII
12

VIII
6

I - VIII
70

9+6
9
9
1
1

11+7
7
4
1
1
2
1
42

8+4
9
8
1
1

11+2
8
2
2
1

43

32

39+19
33
23
5
4
2
2
197

св.

60

49

109

2.1. Б Број ученика који путују
место
Манастир-иште
Ораш-Кукав.
Ладовица
Јастребац
Дадинце
Брезовица
Гложане
Бољаре
укупно

I
7

7

II
14

14

III
8

8

8

1
43
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Остваривање плана основног образовања и васпитања
Школа је по Годишњем плану рада и у складу са школским
програмима за I, II, III, IV,V, VI , VII и VIII разред редовно релизовала све
предвиђене облике васпитно образовне делатности у предходној години.
Током године , настава није непланирано прекидана па су сви облици васпитнообразовног рада у потпуности реализовани по плану и програму предвиђеном
Годишњим планом рада школе .
Основна наставна активност одвијала се у оквиру редовне и изборне
наставе али и кроз различите видове рада по секцијама као и кроз реализацију
часова додатне и допунске наставе. Сви облици наставе подразумевају примену
што савременијих облика и метода и увођење у рад нових аудовизуелних
наставних средстава. За ту намену у настави различитих предмета користе се
четири кабинета (специјализованих учионица):
- кабинет информатике (дигитална учионица) који је опремљен видео
бимом и са 25 међусобно умрежених компјутера, прикључених преко АДСЛ-а
на ИНТЕРНЕТ.
- кабинет информатике у приземљу са 12 рачунара и покретним видео
бимом намењен раду са ученицима нижих разреда и,
- специјализована учионица са интерактивном таблом , лап топом и
видео бимом и намештајем за смештај два одељења истовремено ,
-специјализована учионица за наставу физике, са комплетно новим
намештајем, интерактивном таблом и видео бимим и
- специјализована учионица за наставу хемије, са интерактивном таблом
и видео бимом.
Независно од предмета кабинети су доступни свим осталим наставницима
и ученицима. Школа поседује још један видео бим који се по потреби користи у
осталим учионицама са преносивим (лап-топ) рачунаром.
У току предходне године реализована је изборна настава из предмета:
француски језик и изабрани спорт (17 одељења), верска настава (26 група),
грађанско васпитање (8 група), чувари природе (1 група), народна традиција (24
група), информатика и рачунарство (4 групе у петом разреду,5 у шестом 4 у
седмом и 3 у осмом), хор и опкестар(1 група) и цртање, сликање и вајање (1
група).
Ваннаставне активности су такође у потпуности реализоване а посебно
вреди истаћи одличну реализацију тродневне екскурзије за ученике осмог
разреда и дводневну за ученике седмог разреда . Све екскурзије за ученике
наше школе уговорене су у сагласности са Саветом родитеља школе почетком
године. И предходне године реализација екскурзија поверена је туристичкој
агенцији „Бавка турс“ као вишегодишњем провереном сараднику.
Наставници и ученици су припремали пригодне програме поводом
пријема првака, прославе Дечје недеље, Дана школе и школске славе...
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Поводом Дана школе штампан је школски лист “ Звонце “ а поводом Дечје
недеље спроведена је акција солидарности „Деца-деци“. Изузетно добра
сарадња у овом периоду остварена је са предшколском установом „Милка
Диманић“ , са Центром за социјални рад и са Дневним боравком за децу са
сметњама у развоју. Наиме , као и ранијих година и уочи ове Нове године у
Галерији културног центра организована је заједничка представа
предшколаца и ученика трећег разреда наше школе за децу са сметњама у
развоју. Истом приликом прикупљен је новац од продаје дечјих радова за
потребе деце из Дневног боравка.
Захваљујући сарадњи са Центром за социјални рад, свим ученицима
наше школе од I до III разреда подељени су поводом Светог Саве поклон
пакетићи од стране удружења грађана Центар за едукацију „Осмех“.
У оваквим приликама долазила ја до изражаја активност деце реализована
на часовима литерарних, рецитаторских, новинарских, драмских и ликовних
секција. Највећи део ових активности медијски је пропраћен или презентован
родитељима.
Као круна остварења образовно васпитног плана намећу се одлични
резултати наших ученика на свим нивоима такмичења и на завршном испиту за
ученике осмог разреда.

Реализација плана стручних, руководећих и управних органа
Остварење плана рада Наставничког већа
У складу са програмом рада Наставничког већа као највишег стручног
органа школе током предходне школске године одржано је 12 седница.
По датумима седнице су одржаване редом :
-13. 9. 2012.
-14.10.2012.-свечана седница поводом Дана школе
-08.11.2012.
-27.12.2012.
-22.02.2013.
-12. 3. 2013.
-04. 4. 2013.
-29. 5. 2013.
-13. 6. 2013.
-02. 7. 2013.
-21. 8. 2013. и
-29. 8. 2013.године.
Дневни ред сваке од наведених седница покривао је све активности НВ
предвиђене Годишњим планом рада школе за овај период. Све седнице су
успешно припремљене и реализоване. Ток сваке седнице је записнички
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пропраћен и документован тако да је сувишно овом приликом наводити
појединости са седница овог органа. Квартално (или по потрби) седницама НВ
предходиле су седнице Педагошког колегијума.

Реализација програма рада Педагошког колегијума
Педагошки колегијум је орган школе који чине председници
стручних већа, стручних актива за развојно планирање и развој школских
програма, директор, помоћник директора, педагог и психолог.
Редовне седнице Педагошког колегијума одравају се увек пре седница
Наставничког већа или изузетно у другом термину ако постоји изричита потреба.
Конститутивни састанак Педагошког колегијума за ову школску годину одржан
је 26.11. 2012. године , након седница стручних већа .Дневни ред седнице
обухватио је конституисање Педагошког колегијума и усвајање програма рада за
школску 2012/13. годину, извештавање и упознавање чланова ПК са садржајем
семинара „Појачан васпитни рад са ученицима у основној школи“ реализацију
Акционог плана самовредновања рада школе за школску 2012/13. Годину и
организацију и реализацију пробног завршног испита;
Нови састав Педагошког колегијума чине:
Горан Митић, Момчило Ранђеловић,Јелена Илић, Јасмина Јевтић
(председник актива за развојно планирање) , Сања Станковић, Марина
Нешић , Бојан Спасић, Миловановић Драган, Саша Димић , Александар
Цецић и Биљана Босић(председник актива за развој школских програма. На
седници је на предлог директора а након допуна и дискусије усвојен програм
рада . Договорено је да Педагошки колегијум прати и анализира остваривање
Развојног плана школе, и акционих планова који су саставни део Годишњег
плана рада школе. Координатори тимова извештаваће Колегијум о реализацији
наведених планова и пројеката.
Руководство школе и психо-педагошка служба упознали су чланове
Педагошког колегијума са садржајем семинара „Појачани васпитни рад са
ученицима у ОШ“ и истакли су нове обавезе наставника и посебно РС у
превенцији девијантног понашањa ученика.. Анализа саджаја семинара изазвала
је приличну дискусију и интересовање чланова ПК.
Представници стручних и разредних већа известили су колегијум о свом
досадашњем раду. Усвојена је динамика и начин стручног усавршавања и
посете часовима.На истој седници разматрана је дотадашња реализација
Акционог плана самовредновања рада школе. О тренутним и предстојећим
активностима на реализацији Плана, чланове ПК исцрпно је информисао
помоћник директора Мочило Ранђеловић
До полугодишта је одржана још једна седница (22.12. 2012.г) са дневним
редом којим су обухваћени извештај о резултатима ученика на завршном испиту
крајем предходне школске године и анализа резултата са Иницијалног тестирања
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ученика осмог разреда, упознавање са садржајем семинара „Оцењивање ученика
-2. Фаза“ и реализација плана стручног усавршавања.
Помоћник директора Момчили Ранђеловић поднео је извештај у вези са
првом тачком а директор школе Горан Митић у вези са другом тачком дневног
реда. На истој седници договорене су форме вођења педагошке документације и
начини за извештавање ПК о стручном усавршавању запослених. На крају
седнице директор школе је упознао запошљене са начином реализације пројекта
„Бамби негује шампионе“.
Током другог полугодишта одржане су још четири седнице овог органа.
24. фебруара на седници ПК усвојени су предлози комплета уџбеника за
наредну школску годину, извршена је детаљна анализа реализације плана
стручног усавршавања (председници стручних већа су поднели извештаје) и још
једном је појешњено од стране директора и стручне службе да је вођење
педагошке документације неопходно водити на начин који је заједнички
договорен ради лакшег увида и праћења.
01. априла, на седници ПК усвојен је предлог Документа о вредновању
сталног стручног усавршавања у установи и још једном је извршен пресек
сталног стручног усавршавања запошљених.
27. маја извршена је анализа резултата ученика на пробном завршном
испиту за ученике осмог разреда и анализа резултата са композитног теста
за ученике седмог разреда. Истовремено је директор школе упознао чланове
ПК са начином спровођења предстојећег завршног испита и истакао неопходност
озбиљног приступа припреми и ученика и наставника за његову реализацију. На
истој седници, педагог школе, Јелена Илић поднела је извештај са семинара
„Планирање стручног усавршавања запослених у образовању“. Истом
приликом, директор школе је најавио и предстојеће изјашњавање свих ученика у
вези са изборним предметима за наредну школску годину.
На последњој седници , 20. августа помоћник директора, Момчило
Ранђеловић је поднео извештај о реализацији Акционог плана
самовредновања за предходну школску годину. На истој седници , психолог
школе, Јасмина Јевтић дала је коментар новина у Закону о основном
образовању и васпитању и нагласила да се сва школска документа у наредних 6
месеци морају ускладити са новим законом. Директор школе обавестио је
присутне о материјално техничким припремама за почетак нове школске
године и о кадровским променама које се очекују. Директор је такође напоменуо
да ће сви технолошки вишкови бити збринути и да ће због одласка у пензију
неких колега и због усклађивања броја ученика по одељењима са новим законом
бити додатних могућности за пријем нових радника. На крају седнице
договорена је динамика израде и предаје годишњих и оперативних планова и
усвојен је план стручног усавршавања запошљених за наредну школску годину...
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Реализација програма рада стручних већа
Стручна већа за области предмета чине наставници који изводе
наставу из групе сродних предмета и стручно веће наставника разредне наставе.
Основни задатак рада у стручним већима је стручно, методичко и
педагошко усавршавање у циљу унапређивања наставе. На конститутивним
седницама (крајем августа) изабрана су руководства за наредну школску годину
која су припремила програме рада стручних већа који обухватају:
-израду плана стручног усавршавања;
-израду годишњих планова рада наставника;
-израда плана набавке и коришћења наставних средстава;
-усаглашавање начина вођења педагошке документације;
-ажурирање радне биографије;
-унапређивање сарадње и координације са другим већима кроз тимску
сарадњу у изради школских програма, годишњих планова рада наставника
и оперативних планова рада координисаних кроз пројекат самовредновања
рада школе. Овим пројектом стручна већа раде на:
- уједначавању критеријума оцењивања преко постојећих посебних
стандарда по предметима и разредима;.
- организовању угледних часова кроз стандардну форму уз најављену
посету овим часовима или неформалном међусобном посетом часовима од
стране колега сродних предмета;
-организовању такмичења на нивоу школе и
-организацији општинског, окружног и републичког такмичења и учешћа
на наведеним такмичењима што подразумева међусобну сарадњу унутар и
између актива у циљу што боље припреме и успеха на такмичењима…
-организацији и реализацији пробних и званичног завршног испита...
У складу са планом сталног стручног усавршавања а на предлог
стручних већа током марта месеца у школи су реализована два семинара:
-Примена асистативне технологије у настави и
-Родитељи и ми;
Овим семинарима употпуњена је потреба за стручним усавршавањем
највећег дела наставника и стручних сарадника и изражено је значајно
задовољство оваквим начином организације и реализације семинара.
Задовољство је било обострано јер су и предавачи имали само речи хвале за
сарадњу при реализацију поменутих семинара и посебно су похвалили активност
свих запошљених и њихову спремност за сарадњу...
Детаљни извештаји о реализацији индивидуалних планова стручног
усавршавања подношени су на седницама Педагошког колегијума од стране
председника стручног већа за физичко васпитање Александра Цецића.
Извештаји су записнички пропраћен на седницама поменутог органа.
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Реализација програма рада стручних актива и тимова
Актив за развојно планирање је у првом полугодишту анексом за
предходну школску годину уградио акциони план самовредновања у школски
развојни план, којима се остварују два развојна циља , унапређивање праћења
напредовања ученика и унапређивање процеса учења.
У фебруару месецу урађена је анализа реализације Акционог плана и
његово усаглашавање са развојним циљевима.
Преко актива за развој школских програма и у сарадњи са психопедагошком службом, у постојеће школске програме уграђени су општи
стандарди које је прописало Министарство. Поред тога, општи стандарди су
уграђени и у глобалне и оперативне планове наставника. Постигнућа
ученика по предметима и разредима које су наставници дефинисали у току
прошле школске године остали су саставни елемент школских програма и
наставници их користе у процесу праћења напредовања ученика.
У предходном периоду настављена је и реализација пројекта
самовредновања рада школе. Школски тим задужен за спровођење
самовредновања рада школе је на седници наставничког већа, одржаној
13.9.2012.г. поднео извештај о реализованом плану самовредновања кључне
области „Подршка ученицима“.У процесу самовредновања наведене области
идентификоване су поред јаких и задовољавајуће стране рада школе. Изразито
слабе стране које у већој мери умањују квалитет рада школе нису
идентификоване. На истој седници наставничког већа тим је презнетовао
Акциони план самовредновања који ће се реализовати у току ове школске
године. Акционим планом је одређен општи циљ - унапређивање квалитета
подршке ученицима, и
специфични циљеви - упознавање и праћење
емоционалног, телесног и здравственог стања ученика и задовољавање њихових
социјалних потреба, унапређивање програма подршке ученицима у процесу
учења и унапређивање професионалног информисања и оријентације. Акционим
планом су предвиђене активности којима ће се остварити специфични и општи
циљ самовредновања. У току првог полугодишта реализоване су планиране
активности за тај период. Формирана је евиденција ученика са емоционалним,
здравственим и телесним проблемима и социјалним потребама и за неке од њих
предузете су одређене мере. Организована је хуманитарна акција и за двоје
ученика је прикупљена новчана помоћ, за троје ученика поднет је захтев
ИРК. Формирана је позајмна библиотека из које је петоро ученика добило
уџбенике. Одржано је предавање за ученике шестог и осмог разреда о
злоупотреби дрога.У оквиру одељењских заједница ученици су упознати са
методама и техникама учења и потребом израде индивидуалних планова
учења. Ученицима осмог разреда пружене су основне информације о
завршном испиту и спроведено је иницијално тестирање.
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Наведени Акциони план је реализован у потпуности током другог
полугодишта а извештај тима за самовредновање рада школе о реализацији
поменутог плана поднет је на седнци ПК од 20.8. 2013. године.
Тим за инклузивно образовање је у сарадњи са учитељима
и
наставницима, током првог полугодишта извршио евиденцију ученика који
слабије напредују. Договором са психо-педагошком службом, учитељима и
предметним наставницима усаглашен је начин рада са сваким од ученика.
Учитељи и наставници су у обавези да са евидентираним ученицима (имена свих
ученика су у документацији стручне службе ) раде по индивидуализованом
облику рада и за њих су неопходне посебне припреме. Психо-педагошка служба
редовно разговара са поменутим ученицима и извештава чланове Тима .
Тим за стручно усавршавање запослених на основу индивидуалних
планова стручног усавршава прати реализацију истих и квартално обавештава
чланове Педагошког колегијума. На основу поменутих планова, Тим је
предложио ужи избор семинара на основу чега је извршен избор два семинара
који су реализовани током марта месеца у нашој школи за већину запослених. То
су семинари:
-Примена асистативне технологије у настави и
-Родитељи и ми;
01. априла, на седници ПК усвојен је предлог Документа о вредновању сталног
стручног усавршавања у установи и још једном је извршен пресек сталног
стручног усавршавања запошљених. Предложени документ је усвојен на првој
наредној седници Наставничког већа.
Школа је од 2007. године у пројекту Школа без насиља а од 28.11.2011.
године и сетрификована као школа без насиља. У складу са наведеним Тим за
заштиту деце од насиља злостављања и занемаривања перманентно ради на
подизању нивоа осетљивости за препознавање појавних облика насиља и
адекватног реаговања на њих. У школи је заживела пракса међусобног
информисања о случајевима вршњачког насиља, пре свега, путем индивидуалних контаката између запослених, ученика и родитеља у складу са
Унутрашњом заштитном мрежом, али и преко евиденционе листе насилних
понашања које се налазе у дневницима рада и које се редовно анализирају.
Школска документа и правилници усклађени су са Посебним протоколом за
заштиту деце и ученика од НЗЗ у ОВ установама. У школи, поред Унутрашње,
функционише и Спољашња заштитна мрежа које се користе у ситуацијама
насиља. Може се рећи да су у школи сви максимално сензибилисани за
препознавање и реаговање на насиље.
Ради унапређивања нивоа безбедности физичке средине, у току школске
2012/13.године видео надзор је обогаћен са још 6 камера, тако да је целокупни
школски простор покривен. Настављена је сарадња са МУП-ом на
безбедоносном и едукативном плану . У школи је свакоднево присутан школски
полицајац који поред наше покрива и две средње школе. На улици, и на
раскрсници испред школе постављени су „лежећи полицајци“ и санирана је
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бетонска ограда школског дворишта. Дана, 12.10.2012. године упућен је допис
СО Власотинце у коме је захтевано да локална самоуправа предузме
одговарајуће мере на решавању проблема са псима луталицама које се у великом
броју окупљају у окружењу школе. Дежурство наставника и техничког особља
обављано је у складу са утврђеним распоредом и о томе се уредно водила књига
дежурства.
Тим за заштиту ученика од НЗЗ је на основу плана рада који је усвојен на
састанку 10.09. 2012. године редовно одржавао састанке ( одржано 8 састанака) и
вршио процену безбедоносне ситуације у школи, информисао се о инцидентним
ситуацијама међу ученицима, о покренутим поступцима Појачаног васпитног
рада за ученике, координирао активостима Вршњачког тима и осталим
активностима које су реализовали сарадници ван школе а које се односе на
превенцију насиља.
Септембра 2012.године,представници МУП реализовали су по један час у
првом разреду о безбедности у саобраћају.
Октобра 2012. године формиран је Вршњачки тим од представника
одељењских заједница од петог до осмог разреда. Чланови вршњачког тима су
упознати са обавезама и одговорностима које имају.
1.10.2012.године чланови тима остварили су контакт са Светланом Шарић,
представником локалне самоуправе са којом је договорена динамика одржавања
радионица у осмом разреду, у вези превенције насиља, које су реализовали
вршњачки едукатори из средњих школа.
Новембра 2012.године, на седници Педагошког колегијума, наставници
који су похађали семинар „Појачан васпитни рад“ , упознали су чланове ПК са
садржајем семинара и обавезама које школа има у вези појачаног васпитног рада.
Марта 2013.године, представници МУП реализовали су пројекат „
Безбедно детињство - развој безбедносне културе“ у одељењима петог разреда, а
у одељењу 6/4 и одељењу 8/3 релизовали су предавање у вези превенције
употребе наркотика.
У циљу стварања безбедног и подстицајног окружења и обуке деце за
препознавање , реаговање и пријављивање у ситуацијама насиља , поред
формирања Вршњачког тима, одржане су превентивне радионице на часовима
одељењских старешина у првом и петом разреду. После одржавања радионица
донета су одељењска правила у првом и петом разреду, а у осталим разредима
анализирана су и иновирана раније донешена правила. На основу одељењских
правила Вршњачки тим је успоставио школска правила која су изложена у
ходнику школе.
Да би се ученици оспособили за превенцију насиља, чланови вршњачког
тима су обучени за вршњачку медијацију, која је касније представљена
ученицима осмог разреда.
Вршњачки тим је био ангажован у акцији прикупљања новчаних
средстава неопходних за лечење бивше ученице школе, као и у релизацији
културних активности школе поводом Дечје недеље, Дана школе и Светог Саве,
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ускршњег и новогодишњег вашара, у сарадњи са Центром за децу и омладину
ометену у развоју.Чланови Вршњачког тима били су организатори и носиоци
ферплеј игре на турнирима организованим у школи. Они су током целе школске
године били ангажовани и у различитим ситуацијама решавања сукоба међу
вршњацима у својим одељењима.
Марта 2013.године, тим је анализирао реализацију покренутих поступака
ПВР због повреде правила понашања у школи.
Велики број активности везаних за безбедност реализован је и у оквиру
акционог плана реализације Развојног плана и акционог плана самовредновања.
У оквиру Развојног плана за период од шк.2009/10.године до
шк.2014/15.године, један од развојних циљева је : успостављањеном безбедног,
подстицајног, подржавајућег и пријатног амбијента, а у акционом плану за
школску 2012/13.годину, раелизоване су следеће активности везане за
остваривање овог циља: реализација превентивних радионица у првом и петом
разреду и доношење одељењских правила, у осталим разредима анализа
усвојености донешених правила и иновирање истих, дневно евидентирање
ситуација насиља у складу са Протоколом за заштиту ученика од НЗЗ, избор
чланова Вршњачког тима и обука за рад у ВТ.
У оквиру процеса самоврденовања у шк.2012/13.години, вреднована је
област Подршка ученицима. У оквиру подручја вредновања Брига о ученицима,
показатељ Безбедност и сигурност ученика , вреднован је на нивоу 3. Школа има
правилник о мерама, начину и поступку заштите безбедности ученика у коме
постоје јасне процедуре за заштиту ученика, са чијим садржајем је упозната
већина актера (наставници, ученици, родитељи). Примена правилника се
анализира на седницама ОВ. На основу резултата самовредновања утврђено је да
школа благовремено и адекватно реагује на уочене случајеве насиља и да се
ученици у школи осећају безбедно.
Јуна месеца тим је урадио извештај о релизацији плана и програма заштите
ученика од НЗЗ за школску 2012/13.годину.

Извештај о раду педагога школе
Рад педагога у школској 2012/13.г. одвијао се по областима предвиђеним
Правилника о програму свих облика рада стручних сарадника („Просветни
гласник”, бр.110-00-162/2012-03.).
У оквиру Планирања и програмирања ОВ рада урађени су годишњи и
месечни планови рада педагога, план посете редовним и угледним часовима,
формирана су одељења првог и петог разреда у сарадњи са психологом школе,
пружана је помоћ наставницима у изради њихових планова рада. У сарадњи са
директором, помоћником директора и психологом, урађен је Годишњи план рада
школе. Педагог је такође радио и на измени и допуни школских програма као и у
тиму за самовредновање на изради плана самовредновања.
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У оквиру области Праћење и вредновање ОВ рада педагог је посетио 41
час редовне наставе ( а у овиру тога и 18 угледних часова) Са свим посећеним
наставницима одржане су консултације после часова а са наставницима који су
држали угледне часове и консултације у вези са припремама за угледни час.
Поред праћења рада наставника
у току школске године праћено је и
напредовање ученика у учењу ( од 196 контаката са ученицима, око 50%
разговора вођено је у вези успеха, начина учења и напредовања ученика).
Рад са наставницима ( 199 обављених разговора и консултација) односио
се на пружање помоћи наставницима у конкретизовању циљева ОВ рада, на
проналажењу начина за имплементацију стандарда, на осмишљавању рада са
ученицима којима је потребна додатна подршка и за рад са ученицима из
осетљивих друштвених група, на реализацији угледних часова, у реализацији
појединих садржаја за ЧОС, у реализацији процеса ПВР и у остваривању сарадње
са породицом, помоћ наставницима менторима и саветодавни рад са
приправницима, усмеравање наставника у креирању плана стручног усавршавања
и њиховог професионалног развоја и пружање стручне помоћи наставнициам на
унапређивању квалитета наставе кроз анализу посећених часова и праћење
начина вођења педагошке документације, као и иницирање коришћења
савремених метода и облика рада и различитих метода, техника и инструмената
оцењивања ученика.
У области рада са ученицима посебно је праћен процеса адаптације
ученика првог и петог разреда и напредовање ученика.Такође је обављено
испитивање деце уписане у I разред ( 44 детета) и учешће у структуирању
одељења првог и петог разреда.Обављено је и 196 саветодавно-инструктивних
разговора са ученицима који имају тешкоће у учењу и понашању, помоћи за
креативно конструктивно коришћење слободног времена, професионалној
оријентацији и учешће у ПВР код 6 ученика. Педагог је такође радио и са
Вршњачким тимом и Ученичким парламентом.
У оквиру сарадње са родитељима било је 21 контакта са родитељима
ученика који имају проблема у учењу и понашању и 44 контакта са родитељима
првака у циљу прикупљања података о предшколском развоју деце.
У области сарадње са директором, помоћником директора и стручним
сарадницима, једном недељно држани су састанци, некад и чешће, на којима су
се размењивале информације и договарани послови за наредну недељу.
Педагог је у току прошле школске године присуствовао свим седницама
стручних органа ( НВ и ОВ, стручном већу разредне наставе, Педагошком
колегијуму) а био је и члан Актива за развој школског програма и Тима за
самовредновање и 6 тима за ПВР, у којима је активно учествовао. На седницам
Педагошког колегијума и Наставничког већа презентовао је садржај са семинара
Оцењивање ученика 2. фаза и Планирање стручног усавршавања запослених,а на
наставничком већу и садржаје семинара Родитељи и ми и Астивна технологија.
У области сарадње са надлежним установама, педагог је сарађивао са
здравственом устновом око организације систематских прегледа и вакцинација,
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са локалном самоуправом у вези реализације радионица за осми разред у вези
насдиља, са предшколском установом у вези посете деце школи и информација о
будућим првацима.
О свом раду педагог је водио дневник рада, правио годишњи и месечне
планове рада, припремао се редовно за послове предвиђене годишњим и
месечним плановима рада, пратио стручну литературу и учествовао на
семинарима - Појачан Васпитни рад (8), Асистивна технологија(8) , Родитељи и
ми(8) и Професионална оријентација у основној школи (24).
Јелена Илић, дипл. педагог

Извештај о раду психолога школе
Рад психолога у школској 2012/13.г. одвијао се по областима предвиђеним
Правилника о програму свих облика рада стручних сарадника („Просветни
гласник”, бр.110-00-162/2012-03.).
У оквиру Планирања и програмирања ОВ рада урађени су годишњи и
месечни планови рада психолога, формирана су одељења првог и петог разреда
у сарадњи са педагогом школе, пружана је помоћ наставницима у изради
њихових планова рада. У сарадњи са директором, помоћником директора и
педагогом, урађен је Годишњи план рада школе и акциони план уз развојни
план.
У оквиру области Праћење и вредновање ОВ рада психолог је посетио 36
часова редовне наставе ( а у овиру тога и 19 угледних часова) Са свим
посећеним наставницима одржане су консултације после часова а са
наставницима који су држали угледне часове и консултације у вези са
припремама за угледни час. Поред праћења рада наставника у току школске
године праћено је и напредовање ученика у учењу ( од 131 контакта са
ученицима, око 50% разговора вођено је у вези успеха, начина учења и
напредовања ученика). У оквиру ове области психолог и обавио и испитивање у
оквиру Талис пројекта у школи.
Рад са наставницима ( 335 обављених разговора и консултација) односио
се на
саветодавни рад усмерен ка унапређивању процеса праћења и посматрања дечјег
напредовања, индивидуализацији ВО рада, помоћ у формирању и вођењу
ученичког колектива и раду са родитељима, помоћ у планирању и реализацији
непосредног ОВ рада са ученицима,пружање подршке јачању наставничких
компетенција, саветодавни рад са наставницима давањем повратне информације
о посећеном часу и праћење начина вођења педагошке документације , као и
иницирање коришћења савремених метода и облика рада и различитих метода,
техника и инструмената оцењивања ученика, помоћ наставницима менторима и
саветодавни рад са приправницима, усмеравање наставника у креирању плана
стручног усавршавања и њиховог професионалног развоја.
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У области рада са ученицима посебно је праћен процеса адаптације
ученика првог и петог разреда и напредовање ученика.Такође је обављено
испитивање деце уписане у I разред ( 37 детета) и учешће у структуирању
одељења првог и петог разреда. Обављен је и 131 саветодавно-инструктивних
разговор са ученицима који имају тешкоће у учењу и понашању, испитивање
општих и посебних способности и особина личности појединих ученика, помоћ у
професионалној оријентацији и учешће у ПВР код 4 ученика. Психолог је такође
радио и са Вршњачким тимом и Ученичким парламентом
У оквиру сарадње са родитељима било је 104 контакта са родитељима
ученика који имају проблема у учењу и понашању и 37 контакта са родитељима
првака у циљу прикупљања података о предшколском развоју деце.
У области сарадње са директором, помоћником директора и стручним
сарадницима, једном недељно држани су састанци, некад и чешће, на којима су
се размењивале информације и договарани послови за наредну недељу.
Психолог је у току прошле школске године присуствовао свим седницама
стручних органа ( НВ и ОВ, стручном већу разредне наставе, Педагошком
колегијуму) а био је и члан Актива за развојно планирање и и 4 тима за ПВР, у
којима је активно учествовао. На седници Наставничког већа и Педагошког
колегијума презентовао је Измене закона о основном образовању и васпитању и
Правилник о оцењивању, а на наставничком већи и Талис истраживање.
У области сарадње са надлежним установама,психолог је сарађивао са
здравственом устновом око организације систематских прегледа и вакцинација,
са локалном самоуправом у вези реализације радионица за осми разред у вези
насиља, са предшколском установом у вези посете деце школи и информација о
будућим првацима.
О свом раду психолог је водио дневник рада, правио годишњи и месечне
планове рада,евиденцију о раду са ученицима и наставницима, припремао се
редовно за послове предвиђене годишњим и месечним плановима рада, пратио
стручну литературу и учествовао на семинарима - Појачан васпитни рад (
8),Обука за школске координаторе у оквиру међународног пројекта
ОЕЦД/ТАЛИС 2013 (5), Асистивна технологија (8 ), Родитељи и ми (8) и
Професионална оријентација у основној школи ( 24 часа).
Јасмина Јевтић, дипл.психолог

Извештај о раду школског библиотекара
У складу са Годишњим програмом рада школског библиотекара релзоване су
следеће активности:
Септембар
03.09.2012. год.
Школска библиотека је почела са редовним радом са
корисницима.
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У току овог месеца формирала сам књигу уписа ученика за школску 2012/2013.
год. и ажурирала књигу инвентара, вршила поделу бесплатних уџбеника за
ученике од 1. до 4. разреда. Током месеца септембра издато је 73 књига
ученицима и 40 уџбеника и приручника наставном особљу.
Октобар
03.10.2012. год. Присуствовала сам песничком часу у нашој школи. Гост школе
био је дечји
песник Недељко Попадић.
Вршила сам прикупљање и одабир радова за литерарно вече које је одржано
поводом Дечје недеље под мотом „Растемо као једно , бољи смо заједно.“
Сарађивала сам са наставницима и стручним сарадницима око организације
прославе Дана школе,прикупљала и вршила избор чланака за школски лист
„Звонце“.
Присуствовала сам седници Актива школских библиотекара Јабланичког округа
у Лесковцу.
29.10.2012. год. Присуствовала сам стручној трибини „ Савремена школска
библиотека у речи и делу.“
Новембар
Присуствовала сам састанку Актива школских библиотекар Јабланичког округа
у Лесковцу.
16.11.2012. год. У сарадњи са Културним центром из Власотинца одржан је
песнички час – Учитељству у част. Гости наше школе били су песници
Слободан Станишић, Виолета Јовић и Русомир Арсић.
Инвентарисала сам књиге које је наша школска библотека добила на поклон од
песника који су посетили нашу школу. У току овог месеца издато је укупно 89
књига ученицима.
Децембар
Ажурирала сам податке о ученицима који дугују књиге школској библиотеци.
Уређивала сам пано поводом новогодишњих празника.
У току овог месеца издато је укупно 121 књига, а у току овог полугођа издато је
укупно 610 књига ученицима.
Јануар
Прикупљала сам ликовне радове ученика за наградни конкурс на нивоу школе
поводом школске славе, радила на уређењу паноа на тему Свети Сава. У току
овог месеца издата је 101 књига ученицима .
Ученици првог разреда постали су чланови школске библиотеке
Фебруар
У току овог месеца 211 ученика посетило је школску библиотеку.
Остварила сам сарадњу са Народном библиотеком Десанка Максимовић у
Власотинцу – присуствовала сам стручном скупу на тему – „ Завичај и завичајни
фондови- потребе и могућности сарадње.”
Праћење и евидентирање коришћења литературе у школској библиотеци.
Март
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У току овог месеца издато је укупно 96 књига ученицима. Уређивала сам паное
поводом осмог марта. Присуствовала сам активности у библиотеци ОШ „Петар
Тасић“ под називом „ Гусарење – библиотекарење “ у сарадњи са Активом
школских библиотекара Јабланичког округа, као и активности у школској
библиотеци ОШ „ Јосиф Костић“ у Лесковцу.
Април
У току овог месеца издато је укупно 147 књига ученицима корисницима
школске библиотеке.. Сарађивала сам са учитељима на изради пролећних паноа
који се налазе у холу школе. Присуствовала сам угледним часовима у школи. У
сарадњи са колегама из Актива школских библиотекара Јабланичког округа
учествовала сам на Ускршњој радионици
у ОШ „ Бора Станковић“ у
Губеревцу. Израдила сам и послала анкету коју сваке године достављам
матичној библиотеци Радоје Домановић у Лесковцу.
Мај
У току овог месеца ученицима је издато 109 књига а наставном особљу 9 књига.
Присуствовала сам активности у библиотеци школе Ђура Јакшић у Турековцу у
сарадњи са Активом школских библиотекара Јабланичког округа. Вршила сам
евиденцију ученика који нису вратили књиге позајмљене из школске библиотеке
Јун
Ученици су враћали књиге , ажурирала сам документацију , сређивала
библиотечки фонд, и библиотечки простор.
Библиотекар школе , Оливера Гавриловић, професор разредне наставе

Реализација програма рада Савета родитеља
Руководство ОШ „Синиша Јанић“ у складу са законом сарадњу са
члановима Савета родитеља остварује непосредно на седницама овог органа.
Почетком предходне године у свим одељењима одржени су родитељски
састанци на којина је извршен реизбор представника родитеља за свако одељење
у Савет родитеља. Новоизабрани Савет за време првог полугодишта одржао је
две седнице на којима је разматро и усвојио:
-нови сазив СР;
-извештај о раду школе и раду директора школе;
- Годишњи план рада;
-осигурање ученика,
-превоз ученика,
-сагласност за реализацију ђачких екскурзија;
-избор агенције , организацију, плаћања и реализацију екскурзија,
Током другог полугодишта одржана је још једна седница СР на којој је
разматран успех ученика, начин набавке уџбеника и донета је одлука да се
остварени рабат приликом организоване набавке уџбеника, осигурања ученика,
фотографисања...уступи као донација школи за потребе ученика према
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приоритетима које одреди школа а да се ивештаји о трошењу истих пара подносе
СР на усвајање.
На поменутим седници сва разматрана питања су једногласно усвајана уз
апсолутну подршку чланова СР решењима која су предложена од стране
директора школе. Надамо се да ће сарадња са члановима Савета и на даље бити
коректна и у обостраном интересу...

Реализација програма рада школског одбора
Ове школске године ШО ради у нешто измењенијем саставу. Нови чланови
ШО су Драгољуб Ковачевић и Нена Ђелић . ШО и даље председава професор
математике Радован Ђорђевић. Током првог полугодишта одржане су две
седнице овог органа на којима је расправљано о:
-припремљености школе за почетак нове школске године;
-усвајању извештаја о раду школе и раду директора школе у предходној
школској години;
- усвајању Годишњег плана рада школе за наредну школску годину;
- усвајању предлога финансијског плана за наредну годину;
- усвајању Плана јавних набавки за 2013. годину;
- доношењу одлуке о вршењу редовног пописа имовине и обавеза школе;
- информација о расписаним конкурсима.
Током другог полугодишта одржано је још шест седница ШО на којима су
разматрана сва питања од важности за рад школе а из надлежности овог органа.
Разматран је извештај о редовном попису крајем календарске године и
извештај о завршном рачуну, пружане су правовремене информације о
расписаним конкурсима и прибављана су мишљења о кандидатима за
пријем, разматрани су приговори и жалбе на решења директора, подношени
су извештаји о успеху ученика, о реализованим екскурзијама, летовању
ученика седмог разреда у Грчкој и на крају усвојен је План рада на
школским објектима за време летњег распуста...
Поред наведених разматрана су и сва друга актуелна питања од значаја за
рад школе У раду ШО није било ни једног проблема око којег нисмо постигли
апсолутну сагласност иако су чланови школског одбора ,испред ЛС, мењани
више пута ( како се је мењао састав локалног парламента).
Директор школе:
Горан Митић
________________
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У складу са законом и статутом школе посао директора (помоћника
директора) као руководећег органа школе састоји се из више специфичних
области које чине једну целину. Како је план рада директора урађен по тим
сегментима, најбоље је анализу његовог остварења изложити по њима.
Планирање и програмирање рада школе, органа школе,
директора и наставника
Планирање и програмирање рада школе , свих школских органа и
сваког наставника појединачно остварује се преко Годишњег плана рада
школе као најважнијег документа, школских програма за сва осам разреда и
глобалних и оперативних планова наставника и стручних сарадника који су
његов саставни део. Школски програми и Годишњи план рада школе су
правовремено урађени и усвојени на одговарајућим седницама наставничког
већа.
У складу са наведеним документима планирао сам и сопствене активности
на годишњем и месечном нивоу и усклађивао их са текућим активностима. Све
предвиђене активности директора школе саставни су део глобалног плана рада
директора школе који је саставни део ГПР школе. Исти план сам додатно
детаљно рашчланио по месецима како би лакше могао да пратим његову
реализацију...

Праћење и реализација остварености Годишњег плана рада школе

Као и сваке године, реализација појединих делова из Годишњег
програма рада, праћена је на седницама ОВ, НВ, Школског одбора и Савета
родитеља. Програм рада наставника и учитеља посебно је анализиран на
седницама разредних и одељењских већа. Записницима са седница наведених
органа школе документовано је праћење реализације свих планираних
активности из надлежности поменутих органа. У поменутим записницима стоји
да су све планиране активности у прошлој години у потпуности реализоване.
Такође, личним увидом у дневне припреме наставника, у њихову педагошку
документацију, у дневнике рада , у записнике са седница, присуством седницама
и часовима редовно пратим активност сваког наставника и водим писану
документацију о томе. О реализацији остварености Годишњег плана рада школе
редовно извештавам чланове Школског одбора и Савета родитеља...
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Организационо-материјални задаци
Добра припрема и остварење организационо-материјалних задатака,
предуслов је за квалитетну реализацију васпитно образовних циљева школе.
Почетком предходне школске инсталиране су нове светиљке у поткровљу
матичне школе и извршена је набавка наставних средстава (3 радијаплејера, 3 шестара за магнетне табле, два комплета геометријских тела и
једног видео бима.
Како је планом и програмом реализација ових активности везана пре
свега за период летњег распуста, на последњој седници ШО усвојен је план
рада на школским објектима. Међутим, реализација истог условљена је
финансијском потпором од стране локалне самоуправе. Како је овог лета та
подршка скоро изостала (добили смо од општине 20000 динара за кречење
свих школских објеката), морали смо да се сналазимо сами. Успели смо да
сопственим ангажовањем окречимо све просторије у школи да санирамо
зидове у учионицама у приземљу и да санирамо део фасаде на школској
згради. На овај начин одрађен је неопходан минимум којим су остварени
услови за почетак школске године али је то далеко испод наших очекивања.
Посебно је недопустиво стање подова у појединим учионицама, врата на
некима од њих и ограда према улици. За све наведене недостатке обраћали
смо се општинским властима за финансијску подршку али није било
разумевања за исказане потребе...
Педагошко инструктивни рад
Да бих стекао увид у начин организовања и остваривања наставних
планова и програма сваког од наставника, у сарадњи са помоћником директора и
психологом и педагогом школе предходне посетили смо велики број редовних и
угледних часова и у матичној школи и у издвојеним одељењима (директор- 24
(9угледних) часа, помоћник-25(15) часа, психолог-36(19) часа и педагог41(18) часа).
Поред ранијих протокола, након часа у разговорима са наставницима
попуњвамо смо још један припремљени формулар, којим квалитативно и
квантитативно меримо присуство појединих аспеката часа који су по нашој
процени кључни за добру реализацију часа. Консултације након реализованих
часова користимо за истицање позитивних аспеката реализације наставног
часа и за скретање пажње, пре свега млађим колегама на недостатке који се
природно јављају у овој фази њиховог напредовања. Притом инсистирамо
на уједначавању критеријума и примени стандарда постигнућа у
свакодневном раду.
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Рад у стручним органима
И овог полугодишта сам активно учествовао у припреми и реализацији
свих седница и активности стручних органа школе. Од припреме дневног реда
седница, материјала за седнице,
заказивања истих, њиховог одржавања,
реализације закључака и надгледање евиденције. На овај начин конципирам
садржај сваке седнице, учествујем у реализацији истих, пратим рад осталих
чланова стручног органа , одређујем динамику одржавања истих и надгледам
реализацију договорених закључака. У припреми и реализацији седница
адекватну помоћ пружају ми помоћник директора, психолог, педагог, секретар,
председници стручних и одељењских већа, записничари...
Сарадња са друштвеном средином
Рад директора школе је незамислив без сталне и ваљане сарадње са
Министарством просвете, другим школама, културним институцијама,
општинским службама, предузећима , установама и родитељима ученика. Да би
смо све наше активности учинили видљивијим и препознатљивијим ,имамо
добру сарадњу са локалним штампаним и електронским медијима. На жалост
доступност ових медија је прилично ограничена па је и сарадња на
незадовољавајућем нивоу.
Да би некако надоместила овај недостатак, Школа је преуредила свој сајт
којим широј јавности жели да презентује све актуелности из живота школе током
године. За уређење сајта задужен је колега Дејан Крстић а сваки наставник и
стручни сарадник је у обавези да своје активности презентује преко сајта што се
вреднује као један од облика сталног стручног усавршавања у установи. Поред
сајта школа има и своју фејсбук страницу коју уређује колега Часлав
Стојиљковић. На овај начин покушавамо да надоместимо недостатак ваљаног
електронског медија на нивоу општине путем кога би смо ширу јавност
обавештавали о активностима школе.
У сарадњи са УНИЦЕФ-ом Школа је реализовала пројекат реконструкције
тоалета у приземљу а као резултат наставка сарадње реализован је и једнодневни
припремни семинар у нашој школи „Активно учење у инклузивном образовном
окружењу“. Након реализације овог пројекта Школа је обавештена да је за
примену инклузивног образовања у настави од стране уницефа добила једну
интерактивну таблу (и лаптопуз њу) коју је неопходно инсталирати тамо где ђе
бити доступна свој деци, посебно ученицима са сметњама у развоју.
Током марта месеца, захваљујући сарадњи са колегама из Новог Сада
(посредством људи из „Образовног форума“) и Лесковца
у школи су
организована још два семинара:
-Примена асистативне технологије у настави и
-Родитељи и ми;
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којима је омогућено додатно стручно усавршавање највећег броја запошљених у
школи. Задовољство начином организације и реализације семинара било је
обострано, и од стране предавача и од стране колега из школе.
На овом месту вреди поменути да су уплате финансијских средстава од
стране ЛС према школи. Након исплате пуног износа буџетских средстава према
школи, од стране ЛС усвоје је ребаланс општинског буџета којим је школи
додељен додатни износ од 1000000 динара за исплату приспелих потраживања .
Истовремено је извршена уплата за набавку мазута за целу грејну сезону.Пред
крај календарске године уплћене су још 700000 динара школи од стране
општинског буџета као додатна подршка испуњењу преосталих обавеза према
добављачима која су настала као резултат вишегодишњег нереалног усвајања
буџета школе од стране локалних власти. Ове уплате су значајно смањиле наша
дуговања према добављачима и тиме су наш финансијски дефицит свели на
прихватљив ниво. Искрено сам се надао да ће се овакав позитиван тренду у
односу општинских власти према школи наставити и у другом полугодишт, што
се на жалост није догодило. Наиме, доношењем одлуке општинских власти да се
од 01. фебруара превоз ученика субвенционира у стопостотном износу, затим
исхрана ученика лошијег материјалног стања и дневнице за наставнике који су
пратили децу на летовање, додатно су оптеретили школски буџет што ће довести
до неопходности новог захтеве за ребелансом истог ...
На крају вреди истаћи и изузетно успешну сарадњу и са динаторима
предходне године. Наиме захваљујући донаторима школа је предходне школске
године добила лаптоп, видео бим и интерактивну таблу , реновирани су тоалети
у приземљу и изграђена је кабина за децу ометену у развоју („Образовни
форум“-Београд), материјал за санацију дела ходника , за кречење и за фасаду
(„Цементни производи“-Власотинце), Улазна врата („Власина инжењеринг“),
уградња нових камера за видео надзор, осветљења у поткровљу и новог озвучења
и два екрана у ходницима матичне школе (донација родитеља) за побошање
информисаности и безбедности ученика...
Свака активност школе презентује се редовно са моје стране и Савету
родитеља и Школском одбору веома детаљно и отворено. Зато се све
активности школе углавном једногласно и прихватају и подржавају на
седницама ових органа.. Надам се да има места за још бољу и конкретнију
сарадњу са свима...
Директор школе:
Горан Митић
________________

