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Општи подаци о школи
Број ученика и одељења
Основна школа „Синиша Јанић“ у Власотинцу је школске 2013/2014.
уписала укупно 819 ученика у 37 одељења од првог до осмог разреда. Од тога у
матичној школи 28 одељења и 9 одељења у сеоским месним заједницама, у
Орашју, Ладовици, Јастрепцу и Дадинцу. Матичну школу, сем ученика из
Власотинца и Манастиришта, похађају и ученици из поменутих сеоских средина
од петог до осмог разреда. Укупан број уписаних ученика је у матичној школи
732 а у сеоским школама од првог до четвртог разреда 87 ученика. Toком
првог полугодишта у школу су дошла још два ученика из других школа тако да је
укупан број ученика тренутно 821.

Материјално-технички и просторни услови
Због недостатка простора, рад у школи одвијао се је у две смене. У једној
смени наставу су похађали ученици I, III ,V и VII разреда а у другој ученици II,
IV, VI и VIII разреда. Смене су се мењале на месец дана. 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. У једној учионице опште намене и у специјализованим
учионицама за физику и хемију инсталиране су три интерактивне табле. У
школи постоји библиотека са великим бројем књига .Њен фонд књига 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 ванаставних активности.
Пре почетка ове школске године све просторије у матичној шкоској згади и
у издвојеним одељењима су саниране и окречене. У специјализованим
учионицама за ликовно, хемију и физику постављено је ново неонско осветљење.
У женском наставничком тоалету уграђен је бојлер за топлу воду а у издвојеном
одељењу у Јастрепцу замењени су филтери на уређају за пречишћавање воде и
постављена је још једна бела табла. За потребе рачуноводства школе набављени
су и инсталирани још један штампач и један копир апарат.
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.
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У септембру је реализован спроведен поступак за избор агенције за
реализацију планираних ђачких екскурзија. Изабрана је агенција „Бавка турс“ из
Горњег Буниброда. Све екскурзије, једнодневне за ученике до шестог разреда,
дводневна за ученике седмог разреда и тродневна за ученике осмог разреда, биће
реализоване на пролеће 2014. године.
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. Због
повећања износа плаћања за превоз ученика (укинуто је учешће родитеља од
50%), због исплата дневница за наставнике који су пратили ученике седмог
разреда на летовање у Грчку и због плаћања исхране ученика лошијег
материјалног статуса појавио се мањак у школском буџету од око 2200000 динара.
Ребалансом је, међутим, прихваћена корекција планираног буџета за само
1075962 динара што је неминовно довело до повећања износа дуговања школе
којаи је пренешен у наредну буџетску годину.
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. Од почетка ове школске године у разредној настави раде 2 учитеља
са петим степеном стручне спреме, 6 са шестим и 13 са седмим степеном
стручне спреме, 2 вероучитеља и 5 професора енглеског језика. У предметној
настави раде 9 наставника са шестим степеном стручне спреме и 30
наставника са седмим степеном стручне спреме.
Табеларни приказ свих запослених и проценат њиховог ангажовања и
године радног стажа приказан је у следећим табелама.
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

Проценат
ангажовања

леценца

100%
100%

да
да

године
радног
стажа
16
17

Стручни сарадници
1.

Јелена Илић

VII

педагог

100%

да

5

2.

Јасмина Јевтић

VII

психолог

100%

да

25

3.

Оливера Гавриловић

VII

библиотекар

100%

не

17
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Наставно особље - разредна настава
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

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
Жаклина Стаменковић
Сандра Андрејевић

VI
V
VII
VI
VII
VII
VII
VI
VII
V
VII
VII
VII
VII
VI
VI
VII
VII
VI
VII
VII

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
проф.раз. наставе
проф.раз. наставе

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
не
не

39
33
21
38
20
17
26
22
37
37
27
19
13
17
17
16
17
11
9
12
1

Славиша Шушулић
Маја Лепојевић
Радмила Јовановић
Јелица Тасић
Милованка Пешић
Јелена Ђорђевић
Марија Ранђеловић
Драган Живковић
Мила Ђонић
Драгана Коцановић
Верица Стојановић
Сања Станковић
Јелена Миљковић
Бојан Спасић
Зоран Вуковић
Радисав Илић
Душан Такић
Милутин Кованџић
Саша Димић
Немања Станковић
Татјана Михајловић
Светислав Богдановић
Верица Стефановић

Наставна особље - предметна настава
VII
проф.срп.јез
100
VII
проф.срп.јез
16,5
VI
наст.срп.јез.
100
VII
проф.срп.јез
67
VII
проф.срп.јез
100
VII
проф.енг. језика
75
VII
проф.енг. језика
100
VII
проф.енг. језика
60
VII
проф.енг. језика
100
VII
проф.енг. језика
40
VII
проф.енг језика
20
VII
проф.фр. језика
100
VII
проф.фр. језика
77
VII
проф.л.кул.
100
VI
наст.лик.кул
10
VII
проф.м.кул.
100
VI
нас.историје
100
VI
нас.ист.и географије
100
VII
проф.геогр.
100
VI
проф.физике
100
VII
проф..физи.
30
VI
наст.хемије
80
VII
проф.биол.
70

да
не
да
не
да
не
да
да
да
не
да
да
не
да
не
не
да
да
да
не
да
да
да

11
5
39
1
19
6
7
12
6
4
6
15
7
23
9
1
33
36
16
/
10
37
33

5
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Драгана Бојовић
Марина Нешић
Радован Ђорђевић
Верица Шушулић
Ивана Гавриловић
Марија Миловановић
Пејчић Биљана
Алексић Милена
Добривоје Павловић
Зоран Поповић
Димитрије Стојиљковић
Александар Цецић
Часлав Стојиљковић
Дејан Крстић
Наташа Видосављевић
Горан Видосављевић
Љиљана Стаменковић

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

проф.биол.
проф.биол.
проф. матем.
наст. матем.
проф. матем.
проф. матем.
проф.ТИО
проф.ТИО
проф.ТИО
проф.ф.васп.
проф.ф.васп.
проф.ф.васп.
проф.инфор.
проф.инфор.
вероучитељ
вероучитељ
вероучитељ

20
85
100
100
67
88
30
30
100
100
90
55
20
30
100
15
30

да
да
да
да
не
Не
да
не
да
да
да
не
да
не
не
не
не

11
7
6
39
/
1
23
4
27
23
13
5
27
8
10
11
7

Администаративни радници
1.

Стоилковић Ивица

VI

виша екон.

100%

не

11

2.

Ивана Димић

VII

дипл.прав.

100%

да

7

3.

Руменка Стојановић -Шушулић

VI

правник

100%

17

4.

Јасмина Коцић

IV

екон.тех.

100%

33

Помоћно и техничко особље
1.

Зорица Ђелић

I

помоћни радник

100%

27

2.

Станица Петровић

IV

помоћни радник

100%

31

3.

Владислав Стаменковић

IV

помоћни радник

100%

21

4.

Јадранка Илић

I

помоћни радник

100%

28

5.

Биљана Гарчић

I

помоћни радник

100%

10

6.

Биљана Цветковић

IV

помоћни радник

100%

26

7.

Иван Ђокић

I

помоћни радник

100%

15

8.

Аца Петковић

III

помоћни радник

100%

37

9.

Стојана Игњатовић

I

помоћни радник

100%

9

10. Маринковић Цветко

IV

домар-ложач

100%

11. Братислав Такић

IV

помоћни радник

100%

17

12. Сања Николић

IV

помоћни радник

50%

2

да

17
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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 новим Законом о основном
образовању и васпитању и стручних упутстава од стране МПС, наставно особље
је урадило одговарајуће анексе Школских програма за све разреде до краја
децембра и тиме испоштовало шестомесечни рок за усклаљивање наведених
докумената са поменутим законским решењима. Оперативне планове по
предметима који чине саставни део Годишњег плана рада школе, наставно особље
доставља педагогу школе до краја текућег за наредни месец. Годишњи план рада
школе усвојен је на седници НВ од 13. 9. 2014. године. Неке од специфичних
активности за школу или за ову школску годину додате су анексима уз ГПР школе
одговарајућим Акционим плановима (ШРП, Самовредновање, Инклузивно
образовање...).
Истовремено са усклађивањем школских програма, извршено је
усклађивање и других школских докумената са новим Законом о основном
образовању и васпитању. На седници школског одбора од 23. 12. 2013. године
усвојени су измењени и усклађени следећи документи:
-Статут ОШ „Синиша Јанић“ у Власотинцу, број 427/1,
-Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика ОШ „Синиша
Јанић“ у Власотинцу, број 427/2,
-Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у
ОШ „Синиша Јанић“, број 427/3
-Правилник о мерама, начину и поступку заштите безбедности ученика за
време боравка у школи и свих активности које организује школа, број 428/1,
-Правилник о унутрашњем реду, број 428/2,
-Правила понашања ученика, запослених и родитељаученика у ОШ
„Синиша Јанић“ у Власотинцу, број 428/3.

Организација васпитно-образовног рада школе
Бројно стање ученика и одељења
Разредна настава
Место
Власотинце
Орашје
Ладовица
Јастребац
Дадинце
УКУПНО

I

II

III

IV

уч.
67
8
3
3

од.
3
1

уч.
74
17
8
2

од.
3
1

уч.
87
9
11
5

од.
3
1
1
1

81

4

101

4

112

6

уч.
80
12
6
1
2
101

од.
3
1
1
1
1
7

свега
уч.
од.
308
12
46
4
28
2
11
2
2
1
395
21

7

- комбинована одељења: Ладовица ( први и трећи , други и четврти),
Јастребац ( први и трећи , други и четврти),
Предметна настава

.

Разред

V

Власотинце

VI

VII

VIII

свега

уч.

од.

уч.

од.

уч.

од.

уч.

од.

уч.

од.

82

3

111

4

126

5

105

4

424

16

Укупан број ученика и одељења:
разред

бр.ученика

бр.одељења

I - IV

395

21

V - VIII

424

16

I - VIII

819

37

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

м
11
13
14

ж
12
9
8

св.
23
22
22

св.

38

29

67

од.
II/1
II/2
II/3

IV/1
IV/2
IV/3

14
15
15

13
11
12

27
26
27

св.

44

36

80

Ораш
I
II
III
IV
св.

3
2
5
1
11

Дад.
I
II
III
IV
св.

Јас.
I
II
III
IV
св.

2
2
4

1
2
3
1
7

м
15
11
11

ж
11
13
13

св.
26
24
24

од.
III/1
III/2
III/3

м
14
14
15

ж
16
15
13

св.
30
29
28

37

37

74

43

44

87

3
9
4
8
24

5
8
5
4
22

8
17
9
12
46

св.
Лад.
I
II
III
IV
св.

2
3
6
5
16

1
5
5
1
12

3
8
11
6
28

2
2

2
2
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-Предметна настава
од.

м

ж

св.

од.

м

ж

св.

од.

м

ж

св.

од.

м

ж

св.

V/1
V/2
V/3

14
16
16

14
11
11

28
27
27

VI/1
VI/2
VI/3
VI/4

17
13
15
16

10
13
14
13

27
26
29
29

27
24
27
28

82

св.

61

50

11

27
25
24
24
26
12

12
13
16
15

36

13
14
12
13
15
67

15
11
10
13

46

14
11
12
11
11
59

VIII/1
VIII/2
VIII/3
VIII/4

св.

VII/1
VII/2
VII/3
VII/4
VII/5
св.

св.

49

56

105

Број ученика који путују
место
Манастириште
Орашје-Кукавица

I
7

Ладовица
Јастребац
Дадинце
Брезовица
Гложане
Бољаре
Батуловце
укупно

II
7

III
14

IV
8

V
8
2+6

VI
7
9+6

VII
8
11+7

VIII
12
8+4

I – VIII
71
30+23

6

9
9
1
1

9
8
1
1

1

7
4
1
1
2
1

43

42

43

31
21
4
4
2
3
4
193

VII

VIII

1
1

7

7

14

1
4
29

8

Образовна структура родитеља
Разред/
ст.стр.спр.

I

II

III

IV

V

VI

м

о

м

о

м

о

м

о

м

о

м

о

м

о

м

о

ОШ
III

7
22

9
36

9
45

8
53

14
37

11
39

12
27

10
42

10
33

9
27

12
46

14
43

10
45

10
43

24
30

8
42

IV

34

27

33

35

40

49

45

37

27

37

39

35

47

60

49

42

VI

7

4

9

2

11

5

7

5

5

2

4

7

17

2

7

9

VII

10

4

3

2

5

5

9

6

3

3

6

8

4

8

3

6

Ученици из дефицијентних породица
Разред/ дефи.

I

II

Разведени родитељи
5
5
Без једног родитеља
/
1
Без оба родитеља
2*
* хранитељске породицe

III

IV

V

VI

VII

VIII

укупно

3
3

7
/

3
1

4
3

6
1

2
3

35
12
2
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Листа изборних предмета

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
V
VI
VII
VIII
V (рукомет)
VI (кошарка)
VII (одбојка)
VIII (одбојка)
I

Број
група//ученика
2/30
5/99
5/71
4/92
2/33
4/73
4/77
3/62
2/55
1/2
4/41
1/9
2/49
2/38
2/49
2/33
3/82
4/111
5/126
4/105
3/82
4/111
5/126
4/105
6/81

Ј.Ђокић С. Андрејевић
М.Тодоровић
Актив учитеља
С.Катлановић
М.Ранђеловић
С.Шушулић
М.Ранђеловић
С.Шушулић
С.Станковић
Ј.Миљковић
С.Станковић
Ј.Миљковић
А.Цецић
Д. Стојиљковић
Зоран Поповић
Д.Стојиљковић
Актив учитеља I р.

III

1/29

Љ.Митровић

Чувари природе

VI

1/27

М.Нешић

7.

Народна традиција

II
III
IV

6/101
4/55
5/101

Актив учитеља II р.
Актив учитеља III р.
Актив учитеља IV р.

8.

Од играчке до рачунара

III

1/28

М.Коцић

9.

Хор и оркестар

VII

1/29

Р.Илић

10.

Цртање сликање и
вајање

VI
VII

2/38
1/21

З.Вуковић
Б.Спасић

Основи информатике

V
VI
VII
VIII

3/82
2/46
3/76
3/62

Д.Крстић
Ч. Стојиљковић
Д.Крстић
Ч. Стојиљковић

Р.бр.

1.

Назив предмета

Верска настава

2.

Грађанско васпитање

3.

Француски језик

4.

Изабрани спорт

5

Лепо писање

6.

11.

Разред

Задужени наставник
Наташа Видосављевић
и
Драган Видосављевић
( матична школа)
Љиљана Стаменковић
( издвојена одељења)
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САСТАВ СТРУЧНИХ АКТИВА/ВЕЋА И ТИМОВА
Р.бр.

Назив актива/већа

1.

Актив за развојно планирање

2.

Актив за развој школских
програма

3.

Стручно веће разредне наставе

4.

Стручно веће - језик и
комуникације

Чланови актива/већа
Горан Митић, Јасмина Јевтић, Јелка Ђокић
Саша Димић, Славиша Шушулић
Биљана Босић, Добривоје Павловић,
Борисав Станковић, Бојан Спасић,
Снежана Андрејевић, Марија Ранђеловић
Мирослав Коцић, Саша Димић
Драган Миловановић, пред.
Учитељи I-IV разред
Мила Ђонић, пред.
Наставници српског, енглеског и француског језика
Марина Нешић, пред.
Наставници математике, физике, хемије, биологије,
ТИО, информатике и рачунарства
Саша Димић, пред.
Наставници историје и географије

5.

Стручно веће природних наука

6.

Стручно веће друштвених наука

7.

Стручно веће уметности

Радисав Илић, пред.
Наставници музичке и ликовне културе

8.

Стручно веће - физичко
васпитање

Александар Цецић, пред.
Наставници физичког васпитања

Р.бр.

Назив тима

1.

Тим за заштиту деце од насиља

2.

Тим за самовредновање рада
школе

3.

Тим за инклузивно образовање

4.

Тим за професионалну
оријентацију

5.

Тим за стручно усавршавање

6.

Тим за маркетинг школе

Чланови тима
Горан Митић, Јелка Ђокић
Момчило Ранђеловић , Верица Шушулић
Јасмина Јевтић , Милованка Пешић
Јелена Илић, Мирјана Стојиљковић
Момчило Ранђеловић, Јасмина Јевтић,
Јелена Илић, Гордана Милчић, СлавишаШушулић,
Станиша Стојановић
Горан Митић, Јасмина Јевтић, Јелена Илић
Гордана Милчић
Јелена Миљковић Јасмина Јевтић, Јелена Илић,
Момчило Ранђеловић, Јелена Илић
Биљана Босић, Биљана Васиљковић
Марија Ранђеловић, Оливера Гавриловић
Горан Митић, Радисав Илић, Јелица Тасић, Биљана
Пејчић, Сања Станковић, Oливера Гавриловић
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Ритам радног дана школе
Настава и други облици образовно васпитног рада у првом полугодишту
одвијли су се у матичној школи и издвојеном одељењу у Орашју у две смене а у
осталим одељењима у једној смени. У матичној школи и у Орашју, смене се
мењају месечно.
Настава у преподневној смени у матичној школи почиње у 730 а у
поподневној у 1330. Шести и седми час су скраћени по 10 минута због чишћења
просторија и превоза ученика са терена.. Настава у Орашју у преподневној смени
почиње у 800 а у поподневној у 1300, а у осталим издвојеним одељењима настава
почиње у 800 сати.
За све ученике који путују обезбеђен је превоз.

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 предходном периоду. Током трајања првог
полугодишта , 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:
- 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,
-интерактивни кабинет са интерактивном таблом , лап топом и видео
бимом и намештајем за смештај два одељења истовремено и
-преуређени кабинет физике, са комплетно новим намештајем,
интерактивном таблом и видео бимим.
-преуређени кабинет хемије, са интерактивном таблом и видео бимим.
Независно од предмета кабинети су доступни свим наставницима
и ученицима.
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У току предходног полугодишта реализована је изборна настава из
предмета:
-француски језик и изабрани спорт (16 одељења),
-верска настава (29 група),
-грађанско васпитање (8 група),
-чувари природе (2 групе),
-народна традиција (15 група),
-од играчке до рачунара (1 група)
-информатика и рачунарство (11 групе),
-хор и опкестар ( 1 група) и
-цртање, сликање и вајање (3 групе).
Ваннаставне активности су такође у потпуности реализоване а посебно
вреди истаћи одличну припрему и реализацију пригодних програма поводом
пријема првака, прославе Дечје недеље, Дана школе и школске славе... 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 прошле године и уочи ове
Нове године ученици четвртог разреда наше школе са њиховим учитељицама
(Биљаном Босић, Миленом Стојановић и Биљаном Васиљковић) припремили су и
приказали деци у оба вртића представу „Где је Деда Мраз“. У истом периоду у
Галерији културног центра организована је заједничка представа претшколаца и
ученика четвртог разреда наше школе за децу са сметњама у развоју. Истом
приликом наставник српског језика Славиша Шушулић је са ученицима старијих
разреда организовао продајну изложбу дечјих радова на којој је прикупљен новац
за потребе деце из Дневног боравка.
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.
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Реализација програма стручних, руководећих и управних органа
Остварење програма рада Наставничког већа
У складу са програмом рада Наставничког већа као највишег стручног
органа школе током предходног полугодишта одржано је пет седница.
По датумима седнице су одржаване редом :
-13. 9.2013.
-14.10.2013.-свечана седница поводом Дана школе
-07.11.2013.и
-05.12.2013. и
-26.12.2013.године.
Дневни ред сваке од наведених седница покривао је све активности
предвиђене Годишњим планом рада школе за овај период.
На првој седници НВ усвојен је Извештај о раду школе у предходној
школској години и Извештај о раду директора школе, затим усвојен је Горишљи
план рада школе и План самовредновања кључне области „Етос“.
На седници од 7.новембра анализирени су успех и дисциплина ученика и
реализација свих наставних и ваннаставних активности, као и реализација плана
самовредновања кључне области „Етос“ и одржана је презентација колегинице
Јелене Миљковић са семинара „Професионална орјентација“.
Почетком децембра на седници НВ разматрано је Упутство за усклађивање
садржаја школских програма са Законом о основном образовању и васпитању и
предлог кључних активности у заштити деце и ученика од насиља (допис из ШУ
Лесковац).
На последњој седници НВ анализиран је успех и дисциплина ученика и
реализација свих предвиђених активности на крају првог полугодишта. На истој
седници помоћник директора Момчило Ранђеловић поднео је Извештај о
самовредновању кључне области „Етос“.
Све седнице су успешно припремљене и реализоване.

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.
Конститутивни састанак Педагошког колегијума за ову школску годину
одржан је 12.09. 2013. године , након седница стручних већа .Дневни ред седнице
је био:
1. Конституисање Педагошког колегијума и усвајање план рада за школску
2013/14. годину;
2.Разматрање Годишњег плана рада за 2013/14. годину;
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3.Разматрање Плана самовредновања кључне области „Етос“ за школску
2013/14. годину;
4. Разматрање Плана одржавања угледних часова и плана посете редовним
часовима од стране руководства школе и психо-педагошке службе.
Нови састав Педагошког колегијума чине:
Горан Митић, Момчило Ранђеловић, Јелена Илић, Јасмина Јевтић
(председник актива за развојно планирање) , Мила Ђонић, Марина Нешић ,
Радисав Илић, 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 план рада ПК и предлози
Годишњег плана рада школе и Плана самовредновања за наредни период. Такође,
договорено је да Педагошки колегијум прати и анализира остваривање Развојног
плана школе, и акционих планова који су саставни део Годишњег плана рада
школе и остваривање плана стручног усавршавања запослених. Координатори
тимова извештаваће Колегијум о реализацији наведених планова и пројеката.
На истој седници разматран је нови План самовредновања рада школе. О
тренутним и предстојећим активностима на реализацији Плана, чланове ПК
исцрпно је информисао помоћник директора Мочило Ранђеловић.
Представници стручних и разредних већа известили су колегијум о свом
досадашњем раду. Усвојена је динамика и начин стручног усавршавања у
установи и план посете редовним часовима. Члан Педагошког колегијума Мила
Ђонић подносиће кварталне извештаје о стручном усавршавању запослених.
До полугодишта је одржана још једна седница (04.12. 2013.г) са следећим
дневним редом:
1. Усклађивање садржаја Школских програма и Развојног плана школе са
Законом о основном образовању и васпитању;
2. Предлог кључних активности у заштити деце и ученика од насиља (допис из
ШУ Лесковац).
3. Реализација Плана самовредновања кључне области „Етос“ и
4. Реализација Плана стручног усавршавања за текућу школску годину.
Психолог школе, Јасмина Јевтић, упознала је чланове колегијума са обавезом и
потрбом усклађивања постојећих Школских програма и Развојног плана са
Законом о основном образовању и васпитању. Помоћник директора Момчило
Ранђеловић упознао је присутне са дописом из ШУ Лесковац који се односи на
предлог кључних активности у заштити деце и ученика од насиља. Договорено је
да се :
1. Доследно примењује Закон;
2. Упознају сви запослени са обавезама, процедурама и активностима које су
прописане Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на
насиље, злостављање и занемаривање;
3. Одрже родитељски састанци и упознају родитељи;
4. Додатно појача дежурство;
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5. Упознају наставници са начинима реаговања на насиље, злостављање и
занемаривање;
6. Укључе сви ученици у секције и ваннаставне активности;
7. Ради на континуираној превенцији насиља.
Помоћник директора Момчило Ранђеловић, извршио је пресек активности
везане за реализацију плана самовредновања кључне области Етос, а професор
Мила Ђонић, поднела је извештај о стручном усавршавању наставника и стручних
сарадника у претходном периоду.

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;
- договор око 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 кроз пројекат израде 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 званичних завршних испита...
Након конституисања , избора председавајућег и израде годишњег плана
рада, представници стручних већа су тренутно ангажовани на праћењу примена
стандарда, вођењу педагошке документације, раелизацији плана стручног
усавршавања, изради комплета уџбеника за наредну школску годину и припреми
ученика за такмичења и за завршни испит.
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Извештај о раду стручног већа природних и техничких наука
Стручно веће природних и техничких наука састало се у току полугодошта
два пута и то непосредно пре почетка школске године и на крају првог
полугодишта.
На првом састанку усвојен је план рада стручног већа за текућу школску
годину, који је саставни део ГПР школе. У оквиру годишњег плана усаглашен је
начин израде годишњих и оперативних планова, евидентирање ученика за
додатну, допунску наставу и часове слободних активности.
Са циљем унапређења наставе, предвиђена је корелација наставних
садржаја, уједначавање критеријума за оцењивање, примена образовних
стандарда,организација излета, посета привредним предузећима
и друге
активности.
Урађен је план стучног усавршавања у установи и ван ње , односно
предвиђени су термини одржавања угледних часова и одабрани семинари из
Каталога стручног усавршавања и то један опште образовни, коме могу
присуствовати сви чланови стручног већа и по један уже стручни, из
одговарајућег предмета.
На другом састанку, одржаном 25.12.2013. године, разматрана је
реализација плана, са констатацијом да су активности које се тичу организационотехничке припреме, планирање наставног рада и унапређење образовно васпитног
рада углавном реализоване, док су активности из области стручног усавршавања
само делимично реализоване.
Констатовано је да критеријуми за оцењивање нису у потпуности
усклађени, док се стандарди предвиђени за крај основног образовања и васпитања
у потпуности примењују.
У оквиру стручног усавршавања у установи реализован је само један час и
то из ТИО - реализатор Биљана Пејчић , док су остали планирани часови
одложени за друго полугодиште.Поред тога, већина чланова стручног већа је
присуствовала презентацијама „Протокол о поступању у установи као одговор на
злостављање и занемаривање“ Момчила Рађеловића и „Професионална
орјентација ученика“ Јелене Миљковић.
У оквиру стручног усавршавања ван установе посећени су следећи
семинари, стручни скупови и трибине:
-Семинар „Унапређење наставе биологије у основној школи“- Марина Нешић.
-Стручни скуп „OДС“електронска међународна сарадња школа –Биљана Пејчић
-Промоција уџбеника „Логос“ –Биљана Пејчић и Марија Миловановић
Такође је договорено да ће стручно веће у току другог полугодишта инсистирати
на одржавању семинара предвиђеног годишњим планом рада „Моћ речи“ из
компетенције К-3 (бр.63), док ће се се семинари из уже стручних области
реализовати у складу са могућностима чланова стручног већа.
Председник стручног већа, Марина Нешић
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Извештај о раду стручног већа друштвених наука
У току првог полугодишта ( школске 2013./2014.год.) одржана су 2 састанка
на којима је разматрано 8 тачака дневног реда.
1. састанак одржан је 22.08.2013. године. Присутни чланови Стручног већа
(Душан Такић, Милутин Кованџић, Саша Димић) усвојили су извештај о раду за
претходну школску годину. Изабран је председник Стручног већа, урађен је
годишњи план рада и усклађивање садржаја школског програма са Законом о
основном образовању.
2. састанак одржан је 27.12.2013. године. Састанку су присуствовали сви
чланови. Разговарало се о усклађивању критеријума за оцењивање, примени
стандарда за крај основног образовања и стручном усавршавању наставника (у
установи и ван ње).
Председник стручног већа, Саша Димић

Извештај о раду стручног већа језика и комуникација

СЕПТЕМБАР

АВГУСТ

Време
реализације

Начин
реализације

Носиоци
реализације

Уочи почетка нове школске године одржана
су два састанка Стручног већа (21.8. и 26.8)
на којима је донет и усвојен програм рада
Стручног већа за школску 2013/14.год. и
извршен избор руководства.
Извршена је нализа годишњих планова рада
и постигнут договор о начину реализације
допунске наставе, додатног рада и
слободних активности. Такође измењени су
планови стручног усавршавања по упутству
стручних сарадника школе. Постигнут је
договор око расподеле задужужења за
наредну шк. годину.

састанци
Стручног већа

чланови
Стручног већа
језика и
комуникације

Усаглашени су термини за израду писмених
и контролних задатака. Извршена је
анализа резултата иницијалних тестова.
Обележен је Европски дан језика у оквиру
ОЗ.

тимски рад,
редовна настава

чланови
Стручног већа
језика и
комуникације

Садржај

ДЕЦЕМБАР

Н О В Е М БАР

ОКТОБА Р
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Организован је литерарни конкурс.
Поводом прославе Дана школе приређен је
свечани програм и изашао је нови број
школског часописа Звонце.
Организовано је Литерарно вече.
Посећен је сајам књига у Београду.
Часови редовне наставе посећени су од
стране стручних сарадника и управе школе.
Посећени су планирани семинари.

учешће у
активностима
везаним за Дан
школе и Дечију
недељу, одлазак
на сајам књига,
редовна настава,
учешће на
семинарима

чланови
Стручног већа
језика и
комуникације,
библиотекар

Почела је припрема ученика за такмичење.
Часови редовне наставе посећени су од
стране стручних сарадника и управе школе.
Посећени су планирани семинари.

тимски рад,
редовна настава,
учешће на
семинарима

чланови
Стручног већа
језика и
комуникације

Извршена је анализа успеха ученика на крају
првог полугодишта, реализације часова
додатног рада, допунске наставе и
слободних активности, каи пропозиција за
такмичења и смотре за ученике 5-8. раз.
Часови редовне наставе посећени су од
стране стручних сарадника и управе школе.
Посећени су планирани семинари. Започете
су припреме за прославу Светог Саве

тимски рад,
редовна настава,
учешће на
семинарима

чланови
Стручног већа
језика и
комуникације

Председник стручног већа - Мила Ђонић, професор енглеског језика
Извештај о раду стручног већа физичке културе
На седници стручног већа одржаној 21. 8. 2013. године усвојен је следећи дневни
ред:
1) Извештај о раду стручног већа за школску 2012/2013.
2 ) Избор руководства стучног већа за 2012/2013.
3) Израда годишњег плана рада стучног већа.
4) Усклађивање садржаја школског програма са законом о основном образовању.
5 ) Израда глобалних и оперативних планова.
6) Снабдевеност ученика уџбеницима.
7 ) Текућа питања
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Усвојен је извештај о раду стручног већа физичког васпитања за претходну
школску годину, и изабран је председник стручног већа Александар Цецић.
Урађен је глобални план рада за наредну школску годину и унети су иницијални
тестови у оперативне планове у свим разредима. Затражена је набавка основних
средстава за рад за наредну школску годину.
На седници стручног већа одржаној дана 24.12.2013.године анализиран је рад
реализације планан и програма стручног већа, стручно усавршавање чланова
стручног већа, као и текућа питања.
Што се тиче критеријума оцењивања, они су приближно усклађени, док се
стандарди у потпуности примењују.Угледни часови који су планирани за
одређене месеце су реализовани, док ће се остали реализовати до краја школске
године.
Стручна усавршавања која су планирана ван установе нису реализована али ће
се реализовати по позиву организатора.
Председник стручног већа- Александар Цецић

Извештај о раду стручног већа уметности
Стручно веће уметности остварило је све предвиђене активности по плану
за прво полугодиште школске 2013/ 2014. године. У протеклом периоду
усклађиване су следеће активности:
Септембар
Дато је неколико предлога за набавку наставних средстава, уџбеника и
одговарајућег прибора. Завршена је реализација глобалних и оперативних
планова, годишњег плана Стручног већа и усклађивање садржаја школског
програма са новим законом о основном образовању. Поред поменутих активности
разговарано је припреми хора за наступ поводом Дана школе.
Октобар
Изабран је нови председник Стручног већа уметности, наставник музичке
културе Радисав Илић и разматрано је питање у вези са стручним усавршавањем
наставника, односно учешће на семинарима у вези са предметима музичке и
ликовне културе. Главни акценат је стављен на договор о заједничком учешћу у
октобарским културним манифестацијама школе и то:Дан школе и Дечја недеља.
Помоћ наставника Музичке културе учитељима (Дечја недеља) који су носиоци
културно уметничких манифестација у виду прављења музичке пратње,
озвучавање простора и помоћи око извођења дечијих песама. Наставник ликовне
културе је одабрао најуспешније ликовне радове који ће бити изложени у школи.
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Новембар
Наставници српског језика, музичке и ликовне културе су разговарали о
припреми и току саме представе поводом школске славе. Разматрано је више
оквирних модела о коначном изгледу саме представе и постигнут је заједнички
договор. Такође је било речи о учешћу и представљању школе на културним
манифестацијама у граду. Наставник Ликовне културе је најавио постепено
прикупљање ликовних радова за тематску изложбу Свети Сава.
Децембар
Прва недеља децембра месеца је била бурна за нове хорске певаче петог
разреда, јер се на аудицији пријавио велики број деце. Одабрана је оквирна
експериментална група певача у којој ће наставник музичке културе покушати да
развије музичке способности код деце која их не поседују у довољној мери или
тог тренутка нису знала шта се заправо захтева од њих. Заказане су хорске пробе
на којима ће бити обновљене две и обрађене такође две нове композиције у
сарадњи са ученицима из групе изборног предмета хор и оркестар. У другом делу
разговара се вршило планирање угледних часова за месец фебруар и избору
ликовних радова поводом дана Св. Саве.
Укупно су одржане два састанка Стручног већа уметности што се види из
записника који се налази у посебној свесци, али је било више десетина кратких
договора, саветовања о предстојећим обавезама и решавању тренутних
недоумица. Стручно веће уметности је остварио наведени план у целини.
Председник стручног већа, Радисав Илић

Реализација програма рада стручних актива и тимова
Извештај о раду Актива за Развојно планирање
У току првог полугођа шк.2013/14. године одржана су два састанка Актива
за развојно планирање.
Крајем августа одржан је први састанак на коме је договорен начин
усклађивања Развојног плана са Законом о основном образовању и васпитању.
Подељени су задаци члановима тима . такође је урађен анекс Развојном плану за
ову школску годину а на основу резултата и плана самовредновања.
3.12.2013. године одржан је састанак Актива за развојно планирање на коме
су усаглашени садржаји Развојног плана са Законом. Након састанка предложени
садржаји су откуцани и припремљени за усвајање на првој седници Наставничког
већа у другом полугођу.
Председник актива, Јасмина Јевтић
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Извештај о раду Актива за развој школског програма
Актив за развој школског програма је одржао два састанка у току првог
полугођа шк. 2013/14.године. На овим састанцима говорило се о усаглашавању
школских програма са Законом о основном образовању и васпшитању. У току
месеца септембра актив је проширен тако да свако одељењско веће има свог
представника . Актив је на састанку одржаном 26.11.2013. године договорио да
Јасмина Јевтић припреми презентацију за Наставничко веће како би се сви
наставници упознали са предлогом актива за допуну школских програма. Остали
чланови актива су задужени да у својим одељењским већима координирају
израду анекса школским програмима.
Председник актива, Биљана Босић

Извештај о раду Тима за самовредновање рада школе
Школски тим за самовредновање чине:
1. Момчило Ранђеловић – помоћник директора;
2. Дијана Ђорђевић– педагог;
3. Славиша Шушулић – професор српског језика;
4. Гордана Милчић – професор разредне наставе;
5. Станиша Стојановић – наставник разредне наставе;
6. Јасмина Јевтић – психолог.
У првом полугодишту шк. 2013/14. год.тим је радио на самовредновању
кључне области „Етос“. Након избора кључне области за самовредновање, тим је
израдио План самовредновања. Планом самовредновања тим је планирао следеће
активности:
- анкетирање свих учесника( ученика, наставника, стручних сарадника,
родитеља);
- увид и анализа релевантне документације;
- посматрање часова на основу листе снимања;
- обрада и анализа података;
- извештавање свих заинтересованих страна;
- предлагање мера за превазилажење уочених недостатака и проблема(
акциони план за побољшање квалитета рада школе).
Ради прикупљања података и обезбеђивања доказа тим је од техника
користио анкетирање, посматрање и анализирање документације, а од
инструмената упитнике за наставнике и стручну службу, упитнике за ученике и
родитеље, листе снимања часа и чек листу за анализирање документације.
Након избора узорка за самовредновање (одељења V/1,VI/2,VII/3 и VIII/4) и
упознавања Наставничког већа са планом самовредновања израђени су наведени
инструменти за прикупљање података. Главни актери који су учествовали у
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процесу самовредновања су ученици, родитељи, наставници и стручна служба
(106 ученика, 106 родитеља и 30 наставника). На основу листе снимања тим је
извршио анализу 12 часова редовне наставе и
анализирао
школску
документацију према утврђеној чек листи.
Помоћу наведених инструмената тим за самовредновање рада школе
прикупио је податке, извршио обраду и анализу истих и сачинио извештај о
спроведеном процесу самовредновања кључне области „Етос“. Извештај садржи
процену нивоа остварености целокупне области у нашој школи, као и процену
нивоа остварености подручја сатандарда (вредновња) и свих показатеља
(индикатора):
Подручје вредновања -Област стандарда
5.1. Регулисани су међуљудски односи у школи
5.2.Резултати ученика и наст. се подржавају и промовишу
5.3.Школа је безбедна средина за све
5.4.Школски амбијент је пријатан за све
5.5.У школи је развијена сарадња на свим нивоима

Просечна
оцена
3,25
2,8
3,6
3,00
2,85

Ниво остварености
3
3
4
3
3

Просечни ниво остварености кључне области Етос је ниво 3.
У извештају тим је предложио следеће кораке за побољшање
идентификованих слабости (задовољавајући степен остварености – ниво 2):
 унапреддити поступке прилагођавања новопридошлих наставника и
ученика на нову школску средину;
 унапредити систем награђивања ученика и наставника за постигнуте
резултате у школи;
 унапредити планирање и реализовање разноврсних школских активности за
ученике у којима свако може имати прилику да постигне резултат;
 благовремено разматрати и прихватати иницијативе ученика;
 унапредити различите облике активног учешћа родитеља у животу школе.
У току првог полугодишта шк.2013/14. тим за самовредновање је
одржао пет састанака на којима је планирао и анализирао рад на
самовредновању наведене кључне области и благовремено извештавао
Педагошки колегијум, Наставничко веће и друге заинтересоване стране.
У другом полугодишту тим ће радити на изради и реализацији Акционог
плана самовредновања кључне области „Етос“.
Координатор тима за самовредновање, Момчило Ранђеловић
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Извештај о раду
Тима за за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања
У току првог полугодишта школске 2013/14. године , Тим за заштиту
ученика од насиља одржао је два састанка. На првом састанку одржаном
11.10.2013. године извршена је анлиза безбедносне ситуације у школи. Тим је
закључио да је безбедносна ситуација задовољавајућа. На другом
састанку,одржаном 27.11.2013.год. чланови тима су упознати са дописом из
Школске управе у вези активности у заштити деце од насиља, инцидентом који се
десио између ученика у одељењу 8/3 и понашањем ученика Данијела Станковића,
ученика 4/3 одељења. Чланови тима су предложили да се са дописом из Школске
управе упознају сви чланови наставничког већа, да се прилагоди дежурство
наставника и да се списак чланова тима за заштиту ученика истакне на свим
спратовима у школској згради. Што се тиче инциндента између ученика одељења
8/3, тим је предложио да одељенски старешина обави разговор са ученицима у
циљу решавања проблема и превентивног деловања. Такође предложено је да се
обави разговор са родитељима ученика како би заједнички решили настали
проблем међу ученицима.У вези понашања ученика Данијела Станковића, Тим је
предложио да се појача сарадња између школе и Центра за социјални рад, као и да
се наведени ученик упути општинској интерресорној комисији.
Координатор тима за заштиту ученика од насиља, Јасмина Јевтић
Извештај о раду Тима за инклузивно образовање и подршку ученицима
Тим за инклузивно образовање и подршку ученицима 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 члановеТима .

Извештај о раду Тима за стручно усавршавање
У овом периоду стручно усавршавање наставника и стручних сарадника је ишло
следећим током.
Стручно усавршавање у установи
-угледни часови (4 часа):
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 Димитрије Стоиљковић, наставник физичког васпитања, 25.9.2013. - Ниски
старт
 Биљана Пејчић, наставник ТИО, 26.9.2013. - E-mail
 Александар Цецић, наставник физичког васпитања, 10.10.2013. - Тенис
 Љубинка Митровић, наставник разредне наставе, новембар - Свет око нас
приказ обуке програма стручног усавршавања:
 Јелена Миљковић, наставник француског језика, 7.11.2013. (Наставничко
веће) - ,,Професионална оријентација у Србији“
Стручно усавршавање ван установе
-обуке програма стручног усавршавања:
 Јасмина Јевтић, психолог, 27-29.8.2013. - ,,Професионална оријентација у
Србији“-Базична обука, Лесковац
 Јелена Илић, педагог, 27-29.8.2013. - ,,Професионална оријентација у
Србији“-Базична обука, Лесковац
 Оливера Гавриловић, библиотекар,
-13.11.2013. - ,,Кооперативност школског библиотекара и наставника“,
Лесковац
-11.10.2013. - *Угледни час у библиотеци ОШ ,,Васа Пелагић“, Лесковац
-4.11.2013. - *Угледни час у библиотеци ОШ ,,Вук Караџић“, Лесковац
 Јелена Миљковић, наставник француског језика,
-27-29.8.2013. - ,,Професионална оријентација у Србији“-Базична обука,
Лесковац
- Марина Нешић, наставник биологије,
-23.11.2013. - ,,Унапређење наставе биологије у основној школи“, Београд
- Марија Ранђеловић, наставник енглеског језика,
- 19.10.2013. - ,,Variety as the spice of ELT”, Лесковац
-23.11.2013. - ,,Introduction to TKT essentials“, Лесковац
 Драган Живковић, наставник енглеског језика,
- 23.11.2013. - ,,Introduction to TKT essentials“, Лесковац
 Драгана Коцановић, наставник енглеског језика,
-23.11.2013. - ,,Introduction to TKT essentials“, Лесковац
 Јелена Ђорђевић, наставник енглеског језика,
- 19.10.2013. - ,,Variety as the spice of ELT”, Лесковац
 Мила Ђонић, наставник енглеског језика,
-19.10.2013. - ,,Variety as the spice of ELT”, Лесковац
-9.11.2013. - ,,Родитељи и ми“, Лесковац
-23.11.2013. - ,,Introduction to TKT essentials“, Лесковац
-стручни скупови:
 Драган Видосављевић, вероучитељ, 24.10.2013. - ,,Православље у 21.веку“,
Лесковац
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 учитељи, 22.11.2013. - ,,Презентација уџбеника за разредну наставу-Нови
Логос“, Лесковац
 наставници, 22.11.2013. - ,,Презентација уџбеника за предметну наставуНови Логос“, Лесковац
Подносилац извештаја: Мила Ђонић

Извештај о раду Тима за професионалну оријентацију
Тим за ПО у саставу Јелена Миљковић, Јелена Илић и Јасмина Јевтић прошао је
семинар Професионална оријентација у Србији августа 2013. године. Након
семинара урађен је акциони план имплементације програма ПО. У току првог
полугођа одржана су још два менторска састанка на којима су учествовали и
представници нашег тима.
Програм је, у току првог полугодишта реализован преко 2 радионице у седмом
разреду ( од укупно 12 планираних) и 3 радионице у осмом разреду ( од 11
планираних).
Чланови Тима, Јелена Миљковић и Јасмина Јевтић

Извештај о раду одељењских већа-актива учитеља
Извештај о раду актива учитеља првог разреда
Актив учитеља првог разреда у току првог полугодишта састајао се на крају
сваког месеца од 20.09.2013. до 23.12.2013.године (одржана четири састанка) и
договарало се о реализацији програма рада.
У том периоду реализовало се следеће:
- израђени су Школски програм рада- допуна,
- оперативни планови рада, планови ОС, допунске наставе, слободних активности
- припремљени анкетни листићи за изборне предмете
- уређене су учионице
- ученици снабдевени уџбеницима издавачке куће Завод за уџбенике и наставна
средства и школским прибором
- ученици су се определили за изборне предмете
- размена искустава и мишљења учитеља о напредовању и праћењу ученика
- донешена правила понашања на часовима ОС кроз реализоване радионице "Уа,
неправда"
- ученици су осигурани
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- поводом Дечје недеље ученици су учествовали у изради ликовно- литерарних
радова на тему "Слушајте мама и тата хоћу сестру ил брата" и литерарној вечери
- ученици су учествовали у прикупљању новчаних средстава у хуманитарне сврхе
- одржана су три родитељска састанка и вођени су индивидуални разговори према
потреби, родитељи упознати са екскурзијом
Учитељи првог разреда састају се по потреби и ван програма рада Актива .
Актив учитеља првог разреда

Извештај о раду актива учитеља другог разреда
Актив учитеља другог разреда у току првог полугодишта састајао се на карају
сваког месеца од 20.09.2013. до 23.12.2013.године ( одржана четири састанка) и
договорило се о релаизацији програма рада.
У том периоду реализовало се следеће:
-Израђени су Школски програм рада-допуна
-Оперативни планови рада, планови ОС, допунске наставе, СА.
-Припремљени анкетни листићи за изборне предмете
Уређене су учионице
-Ученици снабдевени уџбеницима издавачке куће Креативни центар и наставна
средства и школским прибором.
-Ученици су се определили за изборне предмете (верска настава и народна
традиција)
-Размена искуства и мишљења учитеља о напредовању и праћењу ученика
-Донешена правила понашањана часовима ОС кроз реализоване радионице „
Уа,неправда“
-Ученици су осигурани
-Поводом дечије недеље ученици су учествовали у изради ликовно-литерарних
радова на тему „Слушајте мама и тата, хоћу сестру или брата“ и литерарне вечери
-Ученици су учествовали на конкурсу „Писмо деда мразу“( ликовно литерарни
радови)
-Ученици су учествовали у прикупљању новчаних средтсва у хуманитарне сврхе
-Одржана су три родитељска састанка и вођени су индивидуални разговори према
потреби
-Родитељи упознати са маршрутом екскурзије и начином плаћања
-Учитељи другог разреда састају се по потреби и ван програма рада актива

Извештај о раду актива учитеља трећег разреда
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У наведеном периоду, Актив учитеља трћег разреда одржао је 4 састанка на
којима је усаглашавао месечне планове рада за наредне месеце.Такође је вршио и
анализу реализације предходних месечних планова. У оквиру Дечје недеље Актив
је успешно припремио и реализовао приредбу за ђаке прваке, узео учешће на
ликовним и литерарним конкурсима школе истим поводом, подржао се у
хуманитарну акцију „Деца-деци“, прикупљао ликовне и литерарне радове за
школски лист „Звонце“ и вршио селекцију литерарних радова за литерарно вече.
Усаглашен је дневни ред за родитељске састанке, на којима су родитељи упознати
са успехом и дисциплином ученика и са планом екскурзије ученика трећег
разреда. У децембру је усаглашен текст Анекса за усаглашавање школског
програма са Законом о основном образовању и васпитању.
Извештај о раду актива учитеља четвртог разреда
Актив учитеља четвртог разреда у току првог полугодишта састајао се на
крају сваког месеца од 03.09.2013. до 23.12.2013.године (одржана четири
састанка) и договарало се о реализацији програма рада.
У том периоду реализовало се следеће:
- израђени су Школски програм рада- допуна,
- оперативни планови рада, планови ОС, допунске наставе, слободних активности
- припремљени анкетни листићи за изборне предмете
- уређене су учионице
- ученици снабдевени уџбеницима издавачке куће Креативни центар
- ученици су се определили за изборне предмете
- размењена искустава и мишљења учитеља о напредовању и праћењу ученика
- донешена правила понашања на часовима ОС
- договор о реализацији радионица "Промоција хуманих вредности"
- ученици су осигурани
- поводом Дечје недеље ученици су учествовали у изради ликовно- литерарних
радова на тему "Слушајте мама и тата хоћу сестру ил брата" и литерарној вечери
- ученици су учествовали у прикупљању новчаних средстава у хуманитарне сврхе
(акција Деца-деци и помоћ оболелом ученику)
- четири ученика четвртог разреда преко Црвеног крста Власотинце боравило у
кампу Дивљане где су имали радионице из програма "Промоција хуманих
вредности"
- одржана новогодишња приредба у ПУ "Милка Диманић" (вртић Колибри и
Наша радост)
- одржан хуманитарни новогодишњи вашар у Галерији КЦ Власотинце и том
приликом изведена новогодишња представа "Где је Деда Мраз"
- одржана су два родитељска састанка и вођени су индивидуални разговори према
потреби, родитељи упознати са екскурзијом
Учитељи четвртог разреда састају се по потреби и ван програма рада
Актива .
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Актив учитеља четвртог разреда

Извештај о раду одељењских већа петог разреда
Седнице ОВ петог разреда одржане су у складу са предвиђеним планом и
распоредом рада уз присуство одељењских старешина, већине предметних
наставника, директора, помоћника директора, психолога и педагога школе.
На првој седници ОВ одржаној 10.09.2013.год. извршен је избор
председниока ОВ и усвојен план рада ОВ за школску 2013/14.год. Извршена је
анализа снабдевености ученика уџбеницима и наглашена потреба за појачано
ангажовање свих присутних.
Наредна ванредна седница ОВ одржана је 11.10.2013.год. на којој су се
одељењске старешине договориле да раде на успостављању добре климе у
одељењу, развијању емпатије и толерантног односа у одељењу и код ученика
развијају осећај за меру, став, одговорност, правду и толеранцију.
Наставници су сагласни да сви актери васпитно образовног рада у школи
морају појачати интезитет свог рада са ученицима и родитељима.
Наредне седнице одржане су: 07.11.2013.год, на крају првог
класификационог периода, 11.12.20013.год. ради усклађивања школских програма
са Законом о основном образовању и васпитању, 25.12.2013.год. ради анализе
успеха, дисциплине и реализације наставе (редовне, додатне, изборне, допунске,
слободних активности и ЧОС) на крају првог полугодишта.
Председник одељењског већа, Павловић Добривоје
Извештај о раду одељењских већа шестог разреда

У првом полугодишту школске 2013/2014 одржано је четири седница Одељенских
већа VI разреда, и разамтране су следеће тачке дневног реда:
-Избор председника Одељенског већа VI разреда
-Усвајање програма рада Одељенског већа VI разреда
-Снабдевеност уџбеницима и прибором ученика VI разреда
-Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог класификационог периода
-Реализација допунксе, додатне и редовне наставе, часова одељенских старешина
и слободних активности
-Усклађивање школског програма са новим Законом о образовању
-Аналаиза успеха и дисциплине на крају школске 2013/2014 године
-Текућа питања( екскурзија VI разреда, хуманитарна акција и др.)
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Детаљни увид у одржане седнице одељенских већа може се видети у књизи
записника одељенских већа VI разреда.
Извештај о раду одељењских већа седмог разреда
Седнице ОВ седмог разреда одржане су у складу са предвиђеним планом и
распоредом рада уз присуство одељењских старешина, већине предметних
наставника, директора, помоћника директора, психолога и педагога школе.
На првој седници ОВ одржаној 11.09.2013.год. извршен је избор
председниока ОВ и усвојен план рада ОВ за школску 2013/14.год. Извршена је
анализа снабдевености ученика уџбеницима и наглашена потреба за појачано
ангажовање свих присутних.
Наредне седнице одржане су: 05.11.2013.год, на крају првог
класификационог периода, 10.12.20013.год. ради усклађивања школских програма
са Законом о основном образовању и васпитању и 24.12.2013.год. ради анализе
успеха, дисциплине и реализације наставе (редовне, додатне, изборне, допунске,
слободних активности и ЧОС) на крају првог полугодишта.
Председник одељењског већа, Марија Ранђеловић

Извештај о раду одељењских већа осмог разреда
У току првог полугодишта шк.2013/14. године одржане су четири седнице
ОВ осмог разреда. Седницама су присуствовали: одељенске старешине осмог
разреда , предметни наставници, директор, помоћник директора, психолог и
педагог школе.
На првој седници ОВ одржаној 11.10.2013.год. изабран је председник ОВ
осмог разреда,
усвојен план рада ОВ за школску 2013/14.год., анализа
снабдевености ученика уџбеницима.
Друга
седница ОВ одржана је
06.11.2013.год, на крају првог
класификационог периода, на којој је анализиран успех и дисциплина ученика ,
реализација часова редовне, додатне , допунске, час слободних активности и
часови одељенског старешине.
На трећој седници 6.12.20013.год. радило се на усклађивању школских
програма са Законом о основном образовању и васпитању ( „ Сл.гл. РС“ бр.
55/2013).
На крају првог полугодишта шк.2013/14. год. ОВ осмог разреда одржало је
четврту седницу 25.12.2013.год. Анализиран је успех и дисциплина, реализације
наставе (редовне, додатне, изборне, допунске, слободних активности и ЧОС).
Председник ОВ осмог рзреда, Саша Димић
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Извештај о раду стручних сарадника школе
Извештај о раду Психолога школе
Рад психолога у првом полугодишту школске 2013/14.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
рада у активу за развојно планирање урађен је анекс развојном плану ради
усклађивања са Законом о основном образовању и васпитању, а у оквиру актива
за развој школских програма урађен је предлог за усклађивање школских
програма са Законом.
У оквиру области Праћење и вредновање ОВ рада психолог је посетио 25
часова
редовне наставе.Са свим посећеним наставницима одржане су
консултације после часова Поред праћења рада наставника у току школске
године праћено је и напредовање ученика у учењу ( од 92 контакта са
ученицима, око 50% разговора вођено је у вези успеха, начина учења и
напредовања ученика). Психолог је такође учествовао у раду тима за
самовредновање на изради инструмената за истраживање и у обради добијених
података и писању извештаја.
Рад са наставницима ( 139 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.
У области рада са ученицима посебно је праћен процеса адаптације
ученика првог и петог разреда и напредовање ученика.У току августа месеца
обављено је структуирање одељења првог и петог разреда. Обављено је и 92
саветодавно-инструктивних разговора са ученицима који имају тешкоће у учењу и
понашању, испитивање општих и посебних способности и особина личности
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појединих ученика. Психолог је такође радио и са Вршњачким тимом и
Ученичким парламентом (један састанак ВТ и 2 састанка УП, на једном од
састанака урађеана је презентација о раду Ученичког парламента)
У оквиру сарадње са родитељима било је 38 контакта са родитељима
ученика који имају проблема у учењу и понашању.
У области сарадње са директором, помоћником директора и стручним
сарадницима, свакодневно су држани састанци на којима су се размењивале
информације и договарани послови за наредну недељу.
Психолог је у току првог полугодишта присуствовао свим седницама
стручних органа ( НВ и ОВ, стручном већу разредне наставе, Педагошком
колегијуму) а био је и члан Актива за развојно планирање и Актива за развој
школских програма, у којима је активно учествовао.Такође је радио и у Тиму за
заштиту очениак од насиља. На седници Наставничког већа и Педагошког
колегијума презентовао је предлог измена Школских програма ради усклађивања
са Законом.
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 Центром за социјални рад у вези појединих ученика и реализацији
фокус групе- Анализа услуга социјалне заштите за децу на локалном нивоу, са
Црвеним крстом у вези реализације пројекта Развој хуманих вредности, са
Интерресорном комисијом у вези ученика за које је комисија давала мишљење,
другим школама ради размене информација.
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 стручним скуповима у оквиру реализације
пројекта Професионална оријентација у основној школи.
Јасмина Јевтић, дипл.психолог
Извештај о раду Педагога школе
У оквиру Планирања и програмирања ОВ рада, педагог школе је
учествовала у изради сопственог плана рада, годишњег и месечног плана , плана
посете редовним и угледним часовима, пружана је помоћ наставницима у изради
њихових планова рада. У сарадњи са директором, помоћником директора и
психологом, урађен је Годишњи план рада школе, рађено је и на изради плана
самовредновања. Такође, педагог је радио и на праћењу и решавању проблема
насталих у адаптацији ученика на школу, у смислу учења, поштовања правила,
односа са другим ученицима и сл.
У оквиру области Праћење и вредовање ОВ рада педагог је посетио 21 час,
19 редовна и 2 угледна. Такође, педагог је вршио анлаизу посећених часова, као и
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нализу и систематизацију глобалних и оперативних планова рада наставника.
Педагог је такође, учествовао у праћењу реализације остварености општих и
посебних стандарда, постигнућа ученика, као и анализе успеха и дисциплине
ученика.
У раду са наставницима, педагог је пружао помоћ на конкретизовању и
операционализовању цињева и задатака васпитно-образовног рада. Рађене су
аналаизе посећених часова, као и праћење начина вођења педагошке
документације. Током целог полугодишта, педагог је пружао подршку
наставницима у погледу сарадње са породицом, са родитељима, као и за рад са
децом из осетљивих друштвених група.
У области рада са ученицима, педагог је поштовао принцип редовности. Са
ученицима је рађено индивидуално и групно, праћено је њихово напредовање и
развој, радило се на решавању проблема у понашању, у учењу. Обављено је око
40-ак саветодавно-инструктивних разговора са ученицима који имају тешкоће у
учењу и понашању, помоћи за креативно и конструктивно коришћење слободног
времена. Покренут је и ПВР код 3 ученика.
Сарадња са родитељима остварена је углавном кроз саветодавни рад са
оним родитељима чија деца имају одређене тешкоће у учењу или понашању.
Реализовано је више индивидуалних разговора са родитељима из различитих
одељења.
У области сарадње са директором, помоћником директора и стручним
сарадницима, у току целог полугодишта, радило се на истраживању постојеће
васпитно-образовне праксе и специфичних проблема, једном недељно држани су
састанци на којима се разматрало о битним питањима везаних са рад школе.
У области сарадње са надлежним установама, педагог је сарађивао са
здравственом установом око организације систематских прегледа и вакцинација,
као и са Центром за социјални рад.
О свом раду, педагог је водио дневник рада, правио годишњи и месечне
планове рада, придржавао се тих планова, а такође водио и евиденцију о
индивидуалним раговорима са ученицима и наставницима.
Дијана Ђорђевић, педагог школе
Извештај о раду Библиотекара школе
У складу са Годишњим програмом рада школског библиотекара у току првог
полугођа реализоване су следеће активности :
Септембар
-03.09.2013. год. Библиотека је почела са редовним радом са корисницима .
-Сарађивала сам са наставницима у везиизраде годишњег плана обраде лектире.
-09.09.2013. год. Ученици првог разреда сасвојим учитељицама на часу српског
језика посетили су школску библиотеку и упознали се са радом библиотеке и
правилима понашања и њој.
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-Планирала сам рад са ученицима у библиотеци и ажурирала списак ученика који
дугују књиге позајмљене из библиотеке.
-30.09.2013. У току овог месеца укупано је издато 99 књига ученицима и 54
књига и приручника наставницима.
Октобар
Прикупљала сам и вршила селекцију радова за литерарни и ликовни конкурс
поводом Дечије недеље.
- 11.10.2013. год. Присуствовала сам угледној активности поводом Дечије недеље
коју су организовали чланови књижевно-читалачког клуба “ Радијатор” у
библиотеци ОШ “Васа Пелагић”у Лесковцу.
-Сарађивала сам са наставницима око избора ученичких радова за школски лист “
Звонце”.
-23.10.2013.год. Инвентарисала сам књиге добијене на поклон од Народне
библиотеке “ Десанка Максимовић” из Власотинца.
-У току овог месеца издала сам ученицима 143 књиге , а наставницима 23 књиге.
Новембар
-Присуствовала сам угледном часу у библиотеци ОШ “Вук Караџић” у Лесковцу
04.11.2013. год.
-06.11.2013. год. У част Вуку Караџићу – одржан је час у библиотеци са
ученицима I/3 .
-Учествовала сам на семинару “ Кооперативност шклског библиотекара и
наставника у циљу подстицања ефикасности и ефективности знања код
ученика”који је одржан у Народној библиотеци " Радоје Домановић “ у Лесковцу
13.11.2013. год.
-Присуствовала сам песничком часу “Учитељству у част “ у нашој школи. Гости :
песници Раша Попов, Јасминка Петровић и Урош Петковић.
-Ученике првог разреда у току овог месеца учланила сам у школску библиотеку и
упознала их са условима коришћења књига из библиотеке.
-Утоку овог месеца укупно је издато 219 књига ученицима.
Децембар
-25.12.2013. Са учитељицама IV разреда и њиховом ученицима били смо гости
ПУ “Милка Диманић” где су ученици извели представу” Где је Деда Мраз”.
-Уређивала сам паное поводом предстојећих новогодишњих празника.
-Евидентираласам ученике који дугују књиге позајмљене у току овог полугођа.
-Присуствовала сам Хуманитарном новогодишњем вашару” Зимска чаролија “ у
галерији Културног центра у Власотинцу 26.12.2013.год.
-У току овог месеца укупно је издато 178 књига ученицима .
Библиотекар, ОливераГавриловић
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Реализација програма рада Савета родитеља
Руководство ОШ „Синиша Јанић“ у складу са законом сарадњу са
члановима Савета родитеља остварује непосредно на седницама овог органа. За
време првог полугодишта одржане су две седнице СР (18.септембра и 18.
новембра) на којима је разматрано и усвојено:
-конституисање новог сазива СР;
-избор три члана, представника родитеља за састав органа управљања;
-упознавање са извештајем о раду школе и раду директора школе;
-упознавања са Годишњим планом рада;
-осигурање ученика,
-давање сагласности за реализацију ђачких екскурзија;
-избора агенције , организација, плаћање и реализација екскурзија,
На поменутим седници сва разматрана питања су једногласно усвојена уз
апсолутну подршку чланова СР решењима која су предложена од стране
директора школе. За нове представнике родитеља у састав Школског одбора од
предложених шесторо кандидата, тајним гласањем изабрено је троје: Сања
Видосављевић, Милош Стаменковић и Ивана Цветковић. Надамо се да ће сарадња
са члановима Савета и на даље бити коректна и у обостраном интересу...

Реализација програма рада Школског одбора
И ове школске године ШО ради у нешто измењенијем саставу. Нови
чланови ШО су Јован Гавриловић и Негован Јованов. Школским одбором 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 усаглашеног Статута школе, Правилника о васпитнодисциплинској одговорности ученика , Правилника о дисциплинској и
материјалној одговорности запослених , Правилника о мерама, начину и поступку
заштите безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које
организује школа, Правилника о унутрашњем реду, број 428/2 и Правила
понашања ученика, запослених и родитељаученика у ОШ „Синиша Јанић“ у
Власотинцу;
- усвајању Плана јавних набавки за 2014. годину;
- доношењу одлуке о вршењу редовног пописа имовине и обавеза школе и
- информација о расписаним конкурсима.
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Поред наведеног 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.
Директор школе, Горан Митић
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОШ „Синиша Јанић“
М.Михајловића 1
Власотинце
ПИБ101608008
Тел/факс: 016/875-147
Тел/факс:016/877-121
sjanic@nadlanu.com
www.ossinisajanic.edu.rs
20.01.2014.год.

Извештај о раду
директора и помоћника директора школе
у првом полугодишту школске 2013/2014. године

Председник Школског одбора
Радован Ђорђевић
_______________________
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Реализација програма рада директора школе
У складу са законом и статутом школе посао директора, као руководећег
органа школе састоји се из више специфичних области које чине једну целину.
Како је програм 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. Са наставницима и стручним сарадницима активно
сам учествовао у његовој изради . На основу важећег Наставног плана и програма
Републике Србије за основну школу а у складу са Законом о основама система
образовања и васпитања, Законом о основном образовању и васпитању и
стручних упутстава од стране МПС, наставно особље је урадило Школске
програме по разредима и оперативне планове по предметима који чине
саставни део Годишњег плана рада школе. Исти је усвојен на седници НВ од
13. 9. 2013. године. Неке од специфичних активности за школу или за ову
школску годину додате су анексима уз ГПР школе одговарајућим Акционим
плановима(ШРП, самовредновање,инклузивно образовање, стандарди
Ради усклађивања школске документације са новим Законом о основном
образовању и васпитању ,са стручним органима и службама при школи
учествовао сам у изради допуна школских програма, Статута школе и
одговарајућих правилника, које су усвојене на седници школског одбора од 23.12.
2013. године.
Оперативни планови свих наставника за наредни месец предају се педагогу
школе до краја текућег месеца. Планови се усаглашавају на седницама актива и
стручних већа.
Почетком године ажурирам сопствени годишњи план рада који је додатно
разрађен по месецима и обухвата што детаљније све релевантне активности за
предвиђени период.
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Организационо-материјалнe припреме
У складу са Планом рада на школским објектима и са расположивим
новчаним средствима од стане Локалне самоуправе, пре почетка текуће школске
године организовао сам санирање и крећчење свих школских просторија. Сви
радови су извршени од стане наших помоћних радника тако да је извршена
максимална уштеда новчаних средстава из буџета школе.
Током првог полугодишта, од средстава донације родитеља ученика
куплјене су и уграђене неонске светиљке (8 растера), наставна средства за кабинет
физике и један фотографски апарат за потрбе школе. Од буџетских средстава
купљена је инсталирана у издвојеном одељењу у Јастепцу још једна бела,
магнетна табла и замењени су филтери на урђају за пречишћавање воде. У
матичној школи купљени су и уграђени грејачи за калорифер у просторији за
наставнике физичке културе и бојлер за топлу воду у женском наставничком
тоалету.
Од стане донатора, школа је добила два лап топа за потребе ваннаставног
особља у школи.
Пре почетка школске године извршио сам поделу задужења свих
запослених (40-то часовно радно време), поделу разредних старешинстава,
формирана су одељењска и стручна већа и тимови и активи учитеља и наставника.
Са секретаром школе радио сам на изменама и усаглашавањима Статута
школе и других школских правилника са Законом о основном образовању и
васпитању а са стручном службом и наставним особљем на усаглашавању
школских докумената (школских програма, развојног плана и ГПР школе). Сва
наведена акта усвојена су на седницама школског одбора.
Са шефом рачуноводства учествовао сам у изради предлога финансијског
плана за наредну буџетску годину (који је усвојен од стране локалне скупштине) и
у изради извештаја о остварености плана за предходни период, који ће бити
усвојен на седници ШО у фебруару.
Почетком септембра урадио сам Извештај о раду школе и Извештај о
сопственом раду у предходној школској години. Оба извештаја су једногласно
усвојени на седници Школског одбора од 13. септембра 2013. године.

Педагошко инструктивни рад
Да бих стекао увид у начин организовања и остваривања наставних планова
и програма сваког од наставника, у сарадњи са помоћником директора,
психологом и педагогом школе у првом полугодишту посетили смо велики број
часова и у матичној школи и у издвојеним одељењима (директор-20 часова,
помоћник-20 часова, психолог-20 часоваа и педагог-21 час).
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Поред ранијих протокола, након часа у разговорима са наставницима
попуњавамо 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 природо
јављају у овој фази њиховог напредовања. Притом инсистирамо на уједначавању
критеријума и примени стандарда постигнућа у свакодневном раду.
Поред посета часовима, периодично вршим увид у припреме наставника и у
њихову педагошку документацију што такође уредно евидентирам.
И овог полугодишта сам активно учествовао у припреми и реализацији
свих седница и активности стручних органа школе. Од припреме материјала за
седнице, заказивања истих, њиховог одржавања, реализације закључака и
надгледање евиденције. У припреми и реализацији седница адекватну помоћ
пружају ми помоћник директора, психолог, педагог, секретар, председници
стручних и одељењских већа, записничари...
Све информације, упутства, препоруке и директиве из Школске управе и
Министарства редовно прослеђујем свим запосленима преко огласне табле или на
седницама стручних органа, актива и тимова.
Аналитичко - студијски рад
Анализа остварености Годишњег плана рада школе врши се редовно на
седницама одељењских већа, стручних већа, Педагошког колегијума и
Наставничког већа на крају сваког класификационог периода а по потреби и
чешће. На поменутим седницама и увидом у дневнике рада, у оперативне
планове, дневне припреме наставника и у педагошку документацију прати се и
оствареност годишњих планова наставног особља. Са седница поменутих органа
води се уредна документација која илуструје начин праћења.
Анализа реализације Развојног плана прати се на састанцима Актива за
развојно планирање, на седницама Педагошког колегијума и Наставничког већа.
Како сам члан свих поменутих органа директно пратим остваривање појединих
етапа Развојног плана. Актив за развојно планирање предложио је анекс за измену
и усклађивање постојећег Развојног плана са новим Законом о основном
образовању и васпитању а у складу са планом и резултатима самовредновања
кључне области „Етос“.
У протеклом периоду, Тим за самовредновање рада школе редовно
извештава чланове Педагошког коегијума и Наставничког већа о реализацији
тренутног плана самовредновања кључне области «Етос». Редовно и сам
учествујем у консултацијама око начина вредновања појединих области и израде
акционих планова за побољшање уочених слабих страна.
Са шефом рачуноводства и благајником школе редовно сам усаглашавао
прилив и потрошњу буџетских средстава. Због непланираних намета (исхрана
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ученика, повећање трошкова превоза ученика и летовања ученика седмог разреда
интервенисао са код надлежних општинских власти па нам је износ планираног
буџета за прошлу годину ребалансом увећан за 1075962 динара, што је недовољно
јер су наши реални трошкови по наведеним ставкама око 2200000 динара. На овај
начин су повећана дуговања школе према добављачима која су пренешена у нову
буџетску годину.
За потребе органа Локалне самоуправе, Школске управе и надлежног
Министарства од почетка полугодишта урадио сам и проследио:
-листу технолошких вишкова,
-листу слободних радних места,
-Извештај о припремљености школе за почетак школске године,
-Извештај о раду школе у предходној школској години,
-Извештај о раду директора у предходној школској години,
-Ценус за наредну школску годину,
-предлог финансијског плана за наредну школску годину,
-захтеве за расписивање конкурса за упражњена радна места,
-спискове уџбеника...

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 су и ефекти те сарадње на
незадовољавајућем нивоу.
Да би некако надоместила овај недостатак, Школа је преуредила свој сајт
(jош увек се преуређује) којим широј јавности жели да презентује све
актуелности из живота школе током године . За израду и одржавање сајта школа
је ангажовала стручно лице коме материјал прослеђују све колеге које сматрају
да имају адекватан садржај преко Тима за маркетинг школе. Адреса школског
сајта је ossinisajanic.edu.rs.
Током првог полугодишта редовно сам прослеђивао сва обавештења или
директиве од стане Министарства или Школске управе Лесковац редовно су
прослеђивана до запослених преко огласних табли или преко директних
саопштења на седницама стрчних органа школе. Истовремено за потребе
поменутих установа и за потребе надлежних локалних служби редовно сам
достављао напред поменуте извештаје.
До краја првог полугодишта, школу је посетио општински просветни
инспектор четири пута. Редовни надзори извршени су 01.10. и 25. 10. 2013. год. у
вези са спремношћу школе за почетак школске године, док је ванредни
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инспекцијски надзор по пријави Тијане Анђелковић, дипломираног хемичара из
Власотинца и по пријави анонимних лица извршен08.11.2013. године. До краја
полугодишта извршен је и један контролни инспекцијски надзор од 09.12.2013.
године. Након свих поменутих надзора утврђено је да није било никаквих
пропуста и да су приговори сасвим произвољни и нетачни.
У истом периоду обављен је један санитарни преглед (29. 11. 2013.) којим је
утврђен задовољавајући ниво хигијене у школском објекту.
У протеклом периоду, захваљујући доброј сарадњи директора поменути
установа, школа је остварила стандардно добру сарадњу са Културним центром и
Народним музејом у Власотинцу (организоване су посете ученика изложбеним
поставкама са наставницима ликовног васпитања и са учитељима. Са
директорком предшколске установе договорена је и реализована представа наших
ученика четвртог разреда „Где је Деда Мраз“ у просторијама оба вртића.
Истовремено је, захваљујући традиционално доброј сарадњи са Центром за
социјални рад и са Дневним боравком за децу са сметњама у развоју,
организована је представа и продајна изложба наших ученика у галерији
Културног центра на Нушићевом кеју.
Сарадња са свим представницима локалне самоуправе и са председницима
општине била је коректна и у најбољем интересу наших ученика. Обезбеђен је
превоз за све ученике (линијски и ванлинијски), огрев и саниране су и окречене
све просторије у матичној школи и у издвојеним одељењима. Новчана средства се
редовно исплаћују а захваљујући доброј сарадњи са општинским руководствима
директор школе издејствовао ребалансом додатна средства од око 1.100.000
динара због непланираних трошкова превоза , исхране и летовања ученика наше
школе.
Захваљујући доброј сарадњи са локалном самоуправом, школа је у наведеном
периоду покренула и окончала поступак израде Елабората о енергетској
ефикасности од стране сертификованих лица. Елаборат је урађен 23. јануара 2014.
год. и послужиће као полазна основа за прикупљање средстава за санацију
школске столарије и фасаде.
Изузетно коректна сарадња постоји са директорима свих основних школа а
посебно са директорима Техничке школе и гимнаије „Стеван Јаковљевић“, са
којима заједнички радимо на добијању сагласности за изградњу фискултурне сале
на делу дворишта које је делом у власништву све три школе. Пројекат за
филскултурну салу ради тим инжењера различитих профила на челу са Драганом
Митићем, архитектом из власотинца. Захваљујући ангажовању господина Митића
целокупан пројекат за фискултурну салу биће бесплатан за школу.
Захваљујући доброј сарадњи са фирмама „Сигматранс“ и „Пекара МГ“ из
Власотинца, „Бавка турс“ из Горњег Буниброда, школа је поводом прославе
школске славе „Светог Саве“ добила два лаптопа и један дигитални фото апарат.
Свака активност школе презентује се редовно са моје стране и Савету
родитеља и Школском одбору веома детаљно и отворено. Зато се све активности
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школе углавном једногласно и прихватају и подржавају на седницама ових
органа. Надам се да има места за још бољу и конкретнију сарадњу са свима...
Контрола вођења педагошке документације
Контролу вођења педагошке документације вршим:
- периодичним увидом у дневне припреме наставника и учитеља, о чему водим
писану евиденцију. Истом приликом вршим увид и у педагошку документацију
наставника којом се прати рад сваког ученика и врши формативно оцењивање;
-повременим увидом у оперативне планове наставника који се месечно
достављају педагогу школе и чији је задатак да прати редовност предаје планова и
коректност истих;
-кварталним прегледом дневника рада са психологом школе, чија је обавеза
праћење редовног и исправног попуњавања дневника рада и уношење писаних
примедаба у њима ако постоје недостаци. Дневнике рада редовно потписујем на
крају наставне године;
-контролним увидом у матичне књиге са секретаром школе чији је задатак да
прати редовност и ваљаност попуњавања истих од стране разредних старешина и
исправност свих докумената које издаје школа;
-прегледом записника са седница НВ са библиотекаром школе која води наведене
записнике
и
потписивањем
сваког
од
њих;
-увидом у записнике са седница ПК, ОВ, СВ, актива учитеља , стручних актива и
тимова са помоћником директора који је задужен за праћење рада истих;
-прегледом записника са седница ШО и СР са секретаром школе која води
поменуте записнике и
-повременом контролом уноса података у књигу дежурства.
Директор школе, Горан Митић
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Извештај о раду помоћника директора школе
Према Закону о основама система образовања и васпитања, чл.65, помоћник
директора организује, руководи и одговоран је за педагошки рад установе,
координира рад стручних актива и других стручних органа установе и обавља
друге послове, у складу са статутом установе.
Рад помоћника директора у школској 2012/13.год. одвијао се по областима
рада, реализовањем разноврсних активности у циљу образ-васпитног рада школе.
Област рада- садржај Реализоване активности
- израда плана и програма сопственог рада;
-учешће у изради Годишњег плана рада школе;
- учешће у изради школских програма;
1.Програмирање
- помоћ при изради планова рада стручних органа,
рада:
већа, и тимова;
- консултације са наставницима око израде глобалних
и оперативних планова рада;
- израда индивидуалног плана стручног усавршавања;
- учешће у изради плана стручног усавршавања
наставника (за установу);
- учешће у прегледу глобалних и оперативних планова рада наставниа (примедбе и сугестије);
- учешће у изради плана рада на школским објектима
током летњег распуста и на опремању школе;
- учешће у припремама за организацију рада школе
у новој школској години;
- помоћ директору у подели задужења за почетак рада
2. Организационо- (активи, тимови, стручна и одељенска већа);
- учешће у изради општих аката школе;
материјални
- помоћ директору у изради финансијског плана школе;
задаци:
- учешће у припреми, организацији и реализацији пробног завршног
испита и завршног испита за ученике осмог разреда;
- учешће у припреми, организацији и реализацији тестирања ученика
седмог разреда (композитни тест);
- учешће у организацији и реализацији општинских такмичења
ученика;
3.
Педагошко - посета и анализа часова редовне наставе у циљу увида у
организацију рада наставника (посетио сам и учествовао у анализи 25
инструктивни
редовних и 15 угледних часова);
рад:
- вршио сам периодични увид у писане припреме наставника за час;
- обављао сам индивидуалне разговоре са наставницима у виду
консултација (планирање, припремање и извођење наставних часова);
- водио сам разговоре са разредним старешинама у циљу унапређења
поступка руковођења одељенском
заједницом;
- обављао сам индивидуалне саветодавне разговоре са родитељима
ученика;

Време
VIII

IX
VIII

VIII
XI,V
I
т.г.
II,III
,IV
т.г.
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- учествовао сам у раду стручних органа школе (наставничко веће,
одељенска већа, стручна већа за области предмета,одељ.веће разредне
наставе, педагошки колегијум идр.);
- пренос инфомација из школске управе и Министарства просвете које
су битне за образовно-васпитни рад установе;

4.
Аналитичкостудијски рад:

5. Рад у стручним
органима
и
тимовима:

6. Културна и јавна
делатност школе и
сарадња
са
друштвеном
заједницом:

7. Контрола вођења
педагошке
документације:

- учешће у анализи успеха и дисциплине ученика;
т.г.
- учешће у анализи остварености годишњег плана радашколе и
школских програма;
- учешће у анализи ШРП;
- учешће у анализи остварености програма рада наставника;
- учешће у анализи плана самовредновања рада школе;
- учешће у анализи резултата ученика на Завршном испиту, као и
резултата ученика на пробним тестирањима;
- учешће у анализи остварености финансијског плана;
- учешће у изради извештаја за потребе школе, општине или школске
управе;
- учешће у раду Наставничког већа, Педагошког колегијума,
одељенских већа, стручног већа разредне наставе, стручних већа за
области предмета (приремање дневних редова ових седница,
припремање материјала за седнице, спровођење одлука и закључака;
- координатор тима за самовредновање рада школе
(израда и реализација Акционог плана самовредновања кључне
области „Подршка ученицимa“;
- члан тима за заштиту ученика од НЗЗ;
- члан тима за стручно усавршавање наставника;
- вођење евиденције о учешћу ученика на такмичењима и постигнутим
резултатима;
- сарадња са колегама на планирању и реализацији активности и т.г.
свечаности поводом Дечје недеље, Дана школе, Светог Саве,
Ускршњих празника итд.;
- учешће у организовању пријема деце из предшколске установе;
- сарадња са Домом здравља (систематски и други прегледи ученика),
са Центром за социјални рад (подршка ученицина са социјалним
проблемима), са Предшколском установом (заједничке приедбе, упис
ученика у први разред), са Културним центром (организовање
Песничког часа у нашој школи), итд.;
-сарадња са Школском управом;
- вршио сам периодични увид у писанее припреме наставника и о томе
водио евиденцију;
- увид у педагошку документацију наставника (евиденција о
оцењивању и напредовању ученика);
- у сарадњи са педагогом и психологом школе вршио сам периодични
преглед оперативних планова рада наставника, као и преглед дневника
рада;
- вршио сам месечни преглед записника са седница НВ, ОВ, стручних
већа, педагошког колегијума, као и књиге дежурства наставника;

Помоћник директора школе, Момчило Ранђеловић

