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 На основу члана 44. Став 1 тачка 2. Статута, Школски одбор ОШ „Рајак Павићевић“, на седници одржаној 13. септембра 

2019. године, донео је   

 

 

                                                                           О Д Л У К У 
 

 Усваја се Извештај о раду Основне школе „Рајак Павићевић“ Бајина Башта, за школску 2018/2019. годину у свему према 

тексту прилога који чини саставни део ове одлуке. 

 

 

 

 

Председник Школског одборa 

У Бајиној Башти                                                                                              ______________________________ 

13. септембар 2019. године                                                  /Снежана Тришић ,  

               председник школског одбора/ 

 

mailto:osrpavicevicbb@ptt.rs
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1.МАТЕРИЈАЛНО - ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 
 

Број одељења у школи 

Школа у свом саставу има : 

- Осморазредну школу у Бајиној Башти са 28 одељења, 

- Осморазредну школу у Пилици са 8 одељења , 

- Четвороразредне школе у Црвици са 1 одељењем, Јасиковицама са 1 одељењем 

Дакле,  у школској 2018/19.  години  школа је имала 38 одељења . 

 

Школски простор 

Школа располаже са довољним учионичким простором. 

Табеларни преглед на следећој страни даје податке о броју учионица опште намене,специјализованим учионицама, 

радионицама, фискултурној сали, библиотекама,кухињама са трпезаријама, дворишним простором и спортским теренима.Укупан 

простор са којим школа располаже је 29.355 м
2 

( табела бр. 1 у Анексу) 

 

Послови побољшања материјално-техничких услова рада школе 

 Улагање у информационо-комуникационе технологије, опремање и осавремењавање школе рачунарском опремом, како 

хардверским тако и софтверским компонентама представља моју трајну оријентацију за обезбеђивање што оптималнијих услова 

за рад и осавремењавање наставног процеса. 

Р.бр. Школска година Уложено у набавку ИКТ опреме 

1. 2014/2015. 374.084,00 

2. 2015/2016. 425.056,72 

3. 2016/2017. 431.554,34 

4. 2017/2018. 526.191,6 

5. 2018/2019. 498.080,00+647.265,00=1.145.345,00 
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Донаторске активности и промоција школе, без рачунања радова и поклоњене опреме. 

Донатор  Врста донације  Износ 

Министарство правде РС Израда LAN мреже 647.265,00 

Министарство омладине и спорта РС 2 гола, 2 коша, мрежу за одбојку и 40 лопти за различите 

спортове 

Вредност неутврђена 

Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја 

Средства за куповину ђачке лектире и уџбеника за уч.са 

посебним потребама 

160.742,00 

Министарство телекомуникација и 

МПНТР РС 

  

Комунално педузеће „12 септембар“ Два гола, 8 металних стубова и радови на постављању.  Вредност неутврђена 

Комунално педузеће „12 септембар“ Стављање у функцију бунара у ИО Црвица 150.000,00 

Кен и Тија Мантел Спортска опрема и интерактивна табла 120.000,00 (школа је на 

овај износ додала 
35.000,00) 

Дринско-лимске ХЕ ИКТ опрема (3 рачунара) 100.000,00 

СТР „Слобода“ Б.Башта Храна-пиће за Савиндан  15.000,00 

ЈП Национални парк „Тара“ Засађене саднице различитог дрвећа у ИО Црвица / 

„Марбо продукт“ 8 лопти у оквиру акције „Покажи фудбалску страст“ Вредност неутврђена 

„ИНПРО“ Бајина Башта Исхрана у ђачкој кухињи 10.000,00 

Укупно:  1.203.007,00 
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Послови на побољшању општих и естетско-хигијенских услова школских просторија 

Датум  Посао Вредност радова 

16.8.2018. Постављање нових голова, кошева и стубова-металне 

конструкције која раздваја игралишт 

Донирало КП „12 

септембар“ ББ 

17.8.2018. Завршено кречење трпезарије, каб.музичког, Јасиковице 128.000,00 

18.8.2018. Постављене нове табле за кошеве 18.720,00 донација ХЕ 

21.8.2018. Купљено 5 рачунара: педагог школе, математика 1, српски 1, 

историја, разр.наст.       ( Ана Ђокић Стаменић ) 

157.550,00 

11.9.2018. Постављена мрежа на игралишту-део 3.880,00 

24.9.2018. Купљен штампач и тонер-канц.дир.школе 11.430,00 

27.11.2018. Завршен и пуштен у рад школски бунар у ИО Црвица 150.000,00 донација КП „12 

септембар“ ББ 

22.1.2019. Завршен идејни пројекат „Израда и постављање LAN мреже у ОШ 

Р. Павићевић“ 

70.000,00 

30.1.2019. Радници „Телекома“ увели оптички кабал у школу / 

21.2.2019. За фискултурну салу Министарство омладине и спорта РС 

донирало: 2 гола, 2 коша, одбојкашку мрежу и 40 раличитих лопти 

/ 

1.4.2019. Засађивање одређеног броја садница разног дрвећа у ИО Црвица Донирало ЈП Национални парк 

„Тара“ Б.Башта 

22.4.2019. Купљено 5 рачунара: хемија, математика 2, зборница ББ, зборница 

Пилица, р.настава Пилица (С:Аксентијевић) 

150.000,00 

30.4.2019. Мобилни интернет за ИО Црвица и ИО Јасиковице-модеми / 

7.6.2019. Купљено 3 рачунара ( техничко, руски и разр.настава-Ана 

Баштовановић) и 1 монитор у кабинет за енглески ј. 

100.000,00 

Донирало ЈП „Дринско-

лимске“ ХЕ 

11-12.6.2019. Радници ХЕ мењали неонске светиљке у школи Донација  

11.7..2019. Сто за стони тенис, 10 рекета, 4 пехара, 72 медаље, лоптице за ст.тенис и 

једна интерактивна табла (за ИО Пилица) 

Кен и Тија Мантел 

Донација 120.000,00, а 

школа доплатила 

35.000,00=155.000,00 
16.7.2019. 30 столова једноседа и 30 столица за нову учионицу р.наставе 155.340,00 

Укупно:   942.370 дин 
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За потребе библиотеке набавили смо: 

 

Назив  Аутор  Цена  

Различите публикације за потребе наставног 

процеса и школска лектира 

Више аутора 123.930,00 

МПНТР РС донација 
Различити приручници и уџбенициза децу са 

посебним потребама 
Више аутора 36.812,00 

МПНТР РС донација 

Спортске књижице50 ком.  2.800,00 

„Вршњачко насиље“ 6 ком. Више аутора 2.400,00 

Књиге за награде „вуковцима“ и ђаку 

генерације 

/ 20.179,00 

Књиге за награђивање ученика са просеком 

5,00 и без изостанака 

/ 107.000,00 

Збирке за припрему ЗИ / 2.720,00 

„Моја књига“-за немачки ј. / 2.600,00 

Укупна вредност:  298.441,00 

 

 

Ђачка кухиња   

Ђачка кухиња радила је у матичној школи и  осморазредној школи у Пилици. 

У кухињи се припрема топли оброк који је током године користило око 70% ученика,уз просечну дневну накнаду од 

65,00 динара. Бесплатан оброк, као помоћ најугроженијим ученицима, примало је 50 ученика.Ђачка кухиња спремала је и кувана 

јела за око 40-так ученика продуженог боравка. 
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1.2.КАДРОВСКИ УСЛОВИ 
Стручна заступљеност наставе 

Настава у матичној школи и издвојеним одељењима била је стручно заступљена.  

Удве и више школа радили су: Штрбац Силвана – наставник историје, Павловић Негосава -  професор ликовне културе,  

Радовановић Драган - професор физичкогваспитања ,Mитровић Раде – наст.верске наставе,  Петар Драгојловићпроф.математике, 

Драгана Ивановић – проф. шпанског  језика,  Радмила Тутић – проф. географије, Малешевић Марија – проф. енглеског језика , 

Јакић Ирена – проф. биологије, Марко Лазић – проф. музичке културе,  Десанка Печеничић – проф. руског језика , Ивановић 

Јелена – проф. Српског језика, Тихана Пурић – професор биологије, Вранић  Гордана – проф.информатике 

На одређено време су радили: 

 1. Бојана Петронијевић ,професор српског језика2. Печеничић Љубинка , дипломирани теолог, 3. Митровић Раде вероучитељ, 

4.Срећковић Ненад , вероучитељ 5.Максимовић  Гордана, проф. разредне наставе у ИО Црвица, 6. Малешевић Марија, проф. 

енглеског језика, 7. Васић Владан , проф. информатике 8 . Јеремић Нада, проф. разредне наставеИО Пилица, 9. Ивановић Драгана  

– проф. шпанског  језика, 10. Тутић Радмила , проф. географије 

 

1.3. КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА НАСТАВНОГ КАДРА 

 Квалификациона структура наставног кадра дата је у следећој табели: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕГА 

 

РАЗРЕДНА НАСТАВА 

 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 

 

ВИСОКА  

 

ВИША 

 

СРЕДЊА 

 

ВИСОКА 

 

ВИША  

 

НЕСТРУЧНО 

 

58 

 

15 

 

3 

 

1 

 

31 

 

7 

 

1 
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2. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА 
 

2.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ «РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ» 

НА ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТИЧНА ШКОЛА 

И ИЗДВОЈЕНА 

ОДЕЉЕЊА 

 

 

 

 

БРОЈ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА ПО РАЗРЕДИМА 

      1. 2. 3. 4. 1.-4. 5. 6. 7. 8. 5.-8. 1.-8. 

 

бр. 

уч. 

 

бр. 

од. 

 

бр. 

уч. 

 

бр. 

од. 

 

бр. 

уч. 

 

бр. 

од. 

 

бр. 

уч. 

 

бр. 

од. 

 

бр. 

уч. 

 

бр. 

од. 

 

бр. 

уч. 

 

бр. 

од. 

 

бр. 

уч. 

 

бр. 

од. 

 

бр. 

уч. 

 

бр. 

од. 

 

бр. 

уч. 

 

бр. 

од. 

 

бр. 

уч. 

 

бр. 

од. 

 

бр. 

уч. 

 

бр. 

од. 

 

БАЈИНА БАШТА 

 

77 3 94 4 90 3 72 3 333 13 97 4 94 4 88 3 82 3 361 14 694 27 

 

ЦРВИЦА 

 
ПРЕДШК. 1 

1 1/4 1 1/4 2 1/4 3 1/4 7 1 / / / / / / / / / / 7 1 

 

ЈАСИКОВИЦЕ 

 
ПРЕДШК. 1 

1 ¼ 1 ¼ 4 ¼ 1 ¼ 7 1 / / / / / / / / / / 7 1 

 

ПИЛИЦА 

 
ПРЕДШК. 6 

9 1 7 1 9 1 11 1 36 4 15 1 7 1 17 1 11 1 53 4 89 8 

УКУПНО 88 4 и 
1/2 

103 5 и 
1/2 

105 4 и 
1/2 

87 4 и 
1/2 

383 19 112 5 101 5 105 4 96 4 414 18 797 37 
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2.2. Ритам радног дана школе 

 

На почетку школске године урађен је распоред часова редовне, допунске и додатне наставе као и слободних активности 

ученика. 

Распоред за матичну школу и школу у Пилици је благовремено достављен Министарству просвете – Школској управи  у 

Ужицу. 

Матична школа радила је у две смене. Ученици од 5 – 8 разреда ишли су целе године у прву смену док су ученици од 1 – 

4 разреда  мењали смене седмично, с тим да су 1. и 3. разред чинили једну смену а 2. и 4. разред другу смену. 

У свим издвојеним одељењима настава је извођена у једној смени.  

Прва смена почињала је са радом у 8,00 часова а друга  смена у 12,40 часова. У свим издвојеним одељењима школе 

настава је почињала у 8,00 часова. 

 Распоред пријема родитеља на инвидидуалне консултације благовремено је истакнут на огласној табли и на сајту школе. 

 

2.3. Календар значајних активности у шк. 2018/2019 

 

 Рад школе одвијао се према школском календару за школску 2018/2019. годину. Прво полугодиште је почело у петак 03. 

09. 2018. а завршило се у четвртак 31. јануара 2019 .год. Нерадни дани су били 09.11.2018 и 12.11.2018. године у знак 

обележавања „Дана примирја у 2. Светском рату“ . Јесењи крос одржан је 10. октобра 2018.  Дечја недеља је обележена од 

2.10.2018. до 8.10.2018. године.Прво тромесечје је одржано 16. новембра 2018. Зимски распуст  је подељан на два дела: први део 

је био у понедељак  31.12.2018. а завршио се у уторак  8.јануара  2019. године, (Субота 24.11.2018.  

наставнидансараспоредомчасоваодпонедељка. каозамена запонедељак 31.12.2018. ).  а други део је био од четвртка 01.фебруара 

2019. до петка 22. фебруара 2019. (продужен за пет дана у односу на Календар због грипа).  Друго полугодиште почело је у 

понедељак 25. фебруара 2019. године .У фебруару је Дан државности Републике Србије, 15.2.2019. и 16.2.2019.обележен 

нерадно.Подела књижица за прво полугодиште одржана је 04. фебруара 2019. Године.Пролећни распуст почео је у петак 26. 

априла 2019.  и завршио се у петак  03. маја 2019. године. Први радни дан након пролећног распуста био је понедељак 06. мај 

2019. У петак 19.4.2019. одржано је одељенско веће за друго тромесечје у ИО Пилица, док је у матичној школи седница била у 

четвртак 25. априла 2019.Пролећни крос  је одржан у 24.4.2019 .Друго полугодиште се завршило у петак31. маја 2019. године за 

ученике 8. разреда , односно, у петак 14. јуна 2019. године за ученике од 1. до 7. разреда.За ученике 8. Разреда организовани су и 

пробни завршни испити из три области у петак 12. априла и суботу 13 . априла 2019. Ученици 8. разреда полагали су завршни 

испит  17. јуна 2019. из српског језика , 20. јуна 2019.  из математике и 19.јуна 2019. комбиновани тест. (због нерегуларности тест 

из математике је померен за четвртак 20.6.2019. уместо у уторак 18.6.2019.) 

 Свечана подела сведочанстава и диплома ученицима 8. разреда обављена је 13. јуна 2019. године. Свечана подела ђачких 

књижица ученицима од 1. до 7. разреда обавила се у петак , 28. јуна 2019. године. Додела Вукових диплома и признања за Ђака 

генерације одржана је у уторак 25.6.2019. 

 Летњи распуст за ученике почео је у петак 14. јуна 2019. године а завршио се у петак30.августа  2019. године. 
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3.    СТРУЧНИ И РУКОВОДЕЋИ ОРГАНИ ШКОЛЕ 
 

3.0. Директор школе и помоћник директора школе 

 

 Директор школе радио је на основу плана и програма,  Закона о основној школи,Општег и Посебног колективног уговора и 

других прописа који регулишу рад школе, на основу извештаја и закључака рада стручних органа, стручних сарадника као и на 

основу свакодневних консултација и запажања учитеља и наставника, педагога о животу и раду школе исл. 

 Помоћник директора  радио је на основу плана и програма на пословима из своје надлежности, а по овлашћењу директора 

и на свим другим пословима, укључен је био у рад следећих тимова :Тимзаразвојнопланирање, Педагошки колегијум, 

Тимзазаштитуученикаоднасиљаизлостављања, Тимзастручноусавршавање, Тимзасамовредновањерадашколе. Обимније 

ангажовање је било у вези са Завршним испитом 2019. 

 Благовремено су предузете све мере за почетак школске 2018/19. године. На време је донет  Годишњи програм рада и 

усвојен Извештај о  раду за школску 2017/18. годину. 

 Обезбеђена је одговарајућа  литература  и други материјал како би благовремено били урађени школски програми од 1. до 

8. разреда као и годишњи, оперативни и месечни планови рада. На почетку године урађене су потребне анкете о опредељењу 

ученика за слободне и спортске  активности, из6орни програм информатике и рачунарства, обавезне изборне предмете, грађанско 

васпитање и верску наставу, за други страни језик и обавезни изабрани спорт. 

 Педагошко инструктивном раду посвећена је посебна пажња. Школа је одмах кренула са имплементацијом образовних 

стандарда постигнућа ученика, урадила Анекс у коме су исказане активности предузете у том правцу, као и посебни Акциони 

планови Стручних већа којим образовним стандардима те школске године посвећују посебну пажњу. Спроведена су иницијална и 

пробна тестирања ученика осмог разреда . Посећено је више  часова од стране директора и помоћника директора ( редовне 

наставе,одељенских заједница и слободних активности). Наставном особљу пружена је помоћ у планирању наставног градива , 

раду стручних  већа, усклађеност плана са изменама Наставног плана и програма. 

 Предузете су све мере да се  донесу и усвоје школски програми за школску 2018/19. годину. Исти су на време, у 

електронској форми, достављени Школској управи. Стручном усавршавању посвећује се посебна пажња и према материјалним 

могућностима учитељи и наставници упућују се на семинаре. Посебна пажња стручном усавршавању посвећује се на нивоу 

школе преко стручних већа, дневне комуникације, неформални састанци ... и све то  у сарадњи са педагогом. 

 Директор и помоћник школе у сарадњи са педагогом  посебно су се занимали за дидактичко методичко  обликовање  

„осталих активности“ ( кросеви,  посете, родитељски састанци,  исл).и  одржано је више састанака са одељенским старешинама  

 У законском року извршене су припреме за попис основних средстава и ситног инвентара као и израда завршног рачуна за 

2018. годину. Директор је руководио седницама Наставничког већа, активно учествовао у раду седница одељенских већа, 

стручних већа, Савета родитеља,  Школског одбора и Педагошког колегијума. Остварена је добра сарадња са СО-е,  

Министарством просвете – Школском управом и другим институцијама ( Домом здравља, Црвеним крстом, Савезом слепих и 

слабовидих, ОУП Бајина Башта и др). Детаљан извештај о раду директора постоји као посебан документ и Наставничко веће је 

упознато са садржајем и активностима. 
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 3.1. Наставничко веће 

 

 Наставничко веће радило је сагласно  Годишњем програму рада школе. У току године одржано је девет седница 

Наставничког већа  на којима су најчешће разматрана следећа питања: 

 - Непосредне припреме за почетак школске 2018/19. године (техничке и стручне припреме,  формирање одељења 1. и 5. 

разреда, спровођење анкета, примена правилника ...); 

 - Израда Годишњег извештаја за школску 2017/18. годину као и Годишњег програма за школску 2018/19. годину; 

 - Расподела задужења за школску 2018/19. годину; 

 - Извештај о припремној настави и спроведеним поправним испитима; 

 - Формирање стручних актива за развој школског програма и Тима за самовредновање 

 - Усвајање Извештаја за 2017/18. годину и Годишњег програма рада за школску 2018/19.  

 - Формирање тима за безбедност ученика и наставника. 

 - Усвајање коначног предлога распореда часова. 

 - Реализација програмских задатака, успеха и дисциплине ученика на крају класификационог  периода.  

 - Изостајање ученика и сарадња са родитељима; 

 - Дежурство наставника и поштовање кућног реда; 

 - Реализација Годишњег програма на крају 1. и 2. полугодишта. 

 - Обележавање значајних датума (Савиндана и Видовдана); 

 - Вредновање рада Школе;  

 - Анализа учешћа ученика на такмичењима и афирмација школе кроз такмичења; 

 - Естетско и еколошко уређење школе; 

 - Организовање екскурзија, излета и посета; 

  

 - Наставничко веће посебну пажњу је посветило информисању учитеља и наставника о изменама и допунама  наставног 

програма, правилницима,  посебно о образовним стандардима постигнућа ученика за крај првог циклуса и за крај основног 

образовања и васпитања. На основу добијених резултата иницијалних тестирања, пробног тестирања и завршног испита ученика 

осмог разреда и комбинованог теста ученика шестог разреда, спремали  смо презентације и анализирали их. На темељу тих 

резултата правили смо акционе планове. 

 Такође смо вршили: 

 - Организовање  припрема ученика  осмог разреда за полагање завршног испита; 

 - Припреме за упис ученика осмог разреда у средње школе; 

 - Усвајање коначног успеха ученика на крају школске 2018/19. године и  

 - Усвајање Годишњег програма за школску 2018/19. годину (задужење наставника, расподела часова идр.). 
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 3.2. Стручна већа 
 

У школској години радила су следећа стручна већа: 

 - Стручно веће за српски језик, Стручно веће страних језика, Стручно веће за математику, Стручно веће друштвених наука, 

Стручно веће природних наука, Стручно веће за ТО, ликовну културу , музичку културу и физичко васпитање и  Стручно веће за 

разредну наставу; 

              Стручна већа су имала план и програм рада који су обухватали задатке садржане у Упутству о организацији и садржају 

рада стручних већа као и садржаје дате у приручнику  за самовредновање (планирање и програмирање рада, организационо 

техничка питања, реализација васпитно-образовног рада, остваривање сарадње са другим стручним већима, стручним 

сарадницима, стручно усавршавање, аналитичко истраживачки рад, праћење резултата рада стручног већа).  

              Планови су били засновани и на запажањима, искуствима  наставника из претходне школске године, актуелним 

проблемима у текућој школској години (образовни стандарди, стандарди кивалитетаљ рада образовно-васпитних установа, 

правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја ...) препорукама са стручних 

семинара исл. 

              Стручна већа одржала су у просеку  по четири састанка. Састанцима су присуствовали и чланови из издвојених одељења.  

Документација о раду већа се води уредно. 

 

Извештај о раду Стручног већа за српски језик за шк. 2018/2019. годину - (Председник Стручног већа –

БојанаПетронијевић) 

Седница која је одржана у септембру имала је тачке дневног реда које се односе на: договор о раду у наредној школској 

години,  планирању угледних часова, изради годишњег плана и изради плана припремне наставе за ученике осмог разреда. 

Током октобра одржава се Сајам књига у Београду, а у оквиру актива на састанку Стручног већа доноси се одлука које 

наслове из обавезне и изборне литературе треба набавити за школску библиотеку. 

 Крајем календарске године у децембру износе се и усаглашавају планови чланова актива о начину организовања и 

тестирања ученика за све нивое такмичења у текућој школској години.Почетком другог полугодишта на седници стучног већа 

разговара се о одржаном Зимском семинару у Београду.Друга тачка дневног реда односи се на организовање Школског 

такмичења. 

На седници у марту тачке дневног реда се односе на распоред организовања писмених и контролних задатака као и 

анализи постигнутих резултата на Школском такмичењу. 

Општинско такмичење је одржано у нашој школи, а седница актива у априлу била је посвећена анализи постигнутих 

резултата. Окружно такмичење је одржано у Основној школи ,,Нада Матић” у Ужицу на коме су ученици наше школе постигли 

добре резултате и пласирали се на Републичко такмичење. 

Пробни завршни испит је одржан у мају.На седници је анализиран ниво спремности ученика да успешно положе завршни 

испит који им предстоји у јуну.У мају је одржано Републичко такмичење у Тршићу на које су остварили пласман и ученици наше 

школе.У јуну чланови актива су анализирали успех ученика у школској години као и резултате на завршном испиту. 

На седници у августу подељена су задужења за наредну школску годину, а затим се приступило изради годишњих и 

месечних планова рада. 

Председник Стручног већа у наредној школској години биће наставница Весна Јекић. 
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Извештај о раду Стручног већа страних језика у школској 2018/2019 години - (Председник Стручног већа – Слађана 

Арсић) 
Наставу страних језика у претходној школској години изводили су наставници енглеског језика: Сузана Пејовић, Ирена 

Петровић, Марија Малешевић и Бранимир Јеремић, руског језика: Десанка Печеничић и немачког језика: Драгана Ивановић и 

Слађана Арсић. 

У школској 2018/2019. години одржана су четири састанка стручног већа страних језика и велики број консултација међу 

члановима већа. Углавном су седницама присуствовали сви чланови већа. У потпуности су реализоване све активности које су 

предвиђене годишњим планом рада. На састанцима се разговарало о редовној, допунској, додатној настави, о припреми и 

извођењу писмених и контролних задатака, о избору уџбеника, о припремама за такмичења, о проблемима у настави. 

У августу је одржана седница Стручног већа, на којој су прочитана задужења за наредну школску годину. 

За председника Стручног већа изабрана је колегиница Марија Малешевић. 

Рад стручног већа обележили су колегијалност и висок степен радне етике.   

  

Извештај о раду Стручног већа математике за школску 2018/2019 год(Председник Стручног већа Душан Миловановић) 

 

Према усвојеном плану рада, стручно веће математике, у који су укључени Марина Јелисавчић, Милица Новотни, Петар 

Драгојловић  и Душан Миловановић, Љубинко Радојичић - Марина Максимовић, Марина Караклић, реализовало је предвиђене 

активности:  

 

- извршено је планирање градива, усаглашавање писмених и контролних задатака са наставницима осталих предмета. иницијално 

тестирање за ученике 4. и 6. разреда, 

- направљен план стручног усавршавања, извршена анализа успеха на 1. класификационом периоду, направљен избор ученика за 

додатну и допунску наставу, анализиран успех ученика на крају полугођа, 

- због недостатка средстава није се ишло на традиционални зимски семинар у Крагујевцу,  

- на почетку другог полугођа реализовано школско такмичење и анализирани резултати,  

- заједно са општинским активом реализовано општинско такмичење,  

- одржано интернационално такмичење Кенгур где су постигнути одлични резултати,  

- анализиран успех на крају трећег класификационог периода, 

- у мају месецу учествовали смо на трећем Дринском купу ученика основних школа из општина који се налазе у приобаљу реке 

Дрине и постигли треће место.  

- Одржан пробни завршни и завршни испит за ученике 8. разреда. 

 - Анализиран успех на крају школске године и на завршном испиту. 

- Одржани су иницијални тестови  за за 6 и 8 разред. 
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Извештај  Стручног већа друштвених наука у школској 2018/2019. години(Председник Стручног већа- Весна Џекулић ) 

 

Чланови стучног већа су- С.Штрбац, В.Џекулић, Р.Тутић, Ј.Кунчак и Н.Марковић који је у марту 2019.године отишао у 

пензију. 

Сви чланови већа су присуствовали семинарима о којима су предали извештаје помоћнику директора. 

Извештај о резултатима који су остварени на такмичењима током 2018-2019. године се налазе у документацији о раду Стручног 

већа.  

Сарадња чланова већа је током године била на завидном нивоу. Разговор о унапређењу наставе и искуствима са семинара 

вођени су не само на Стручном већу већ и у слободно време. 

Резултати са пријемног испита за упис у средње школе су задовољавајући.  

 

Извештај  Стручног већа природних наука за школску 2018/2019 годину  (Председник Стручног већа- Весна Ристић) 

 

 

Стручно веће природних наука чине: Драгица Борањац , Ирена Јакић, Тихана Пурић – наставнице биологије, Вера 

Манојловић – наставница физике и Весна Ристић – наставница хемије. 

            У току ћколске године одржано је пет седница стручног већа. Планиране активности за ову школску годину су углавном 

реализоване. 

           На почетку школске године спроведено је иницијално тестирање из свих предмета, што је евидентирано у разредним 

књигама. Часови допунске и додатне наставе су одржавани према утврђеном распореду, а у складу са потребама и 

интересовањима ученика. Часове додатне наставе искористили смо за припремање ученика за такмичење и остварили значајне 

резултате. На општинским такмичењима из биологије, физике и хемије имали смо: десет првих, два друга и три трећа места. На 

окружним такмичењима остварили смо: два прва, два друга и три трећа места. 

            Наша школа већ традиционално има добру сарадњу са Домом здравља у Бајиној Башти, који је 23.10.2018-е године 

организовао трибину за ученике седмог разреда на тему „ПРЕВЕНЦИЈА НАРКОМАНИЈЕ“. На овој трибини су стручњаци из 

Завода за јавно здравље Ужице, као и стручњаци из Центра за социјални рад Ужице одржали предавање ученицима наше школе, а 

истог дана, на исту тему и предавање за наставнике биологије и стручне сараднике из свих школа на општини, где су учешће 

узели и чланови Стручног већа природних наука. 

      Представници Дома здравља су, такође , у сарадњи са школом организовали и одржали предавање за девојчице о 

репродуктивном здрављу и развојним променама у пубертету. 

      За ученике осмог разреда организовали смо припремну наставу за завршни испит у другом полугодишту, а чланови нашег 

већа су дали свој допринос приликом пробног тестирања осмака. 

      Пред крај школске године Вера Манојловић, наставница физике и Тихана Пурић, наставница биологије завршиле су обуку на 

тродневним семинарима за реализацију наставе орјентисане ка исходима учења. 

      Чланови Већа природних наука, заједно са осталим колегама завршили су обуку за дигиталну учионицу, која је организована у 

школи. 
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Извештај о раду Стручног већа  ТиИО, ликовну културу, музичку културу и физичко васпитање 2018/2019г. (Председник 

Стручног већа – Станојевић Жељко) 

Стручно Веће броји 8(осам) чланова из реда предметних наставника.У току шк.2018/19г.спроведене су све активности 

предвиђене годишњим планом и програмом Стручног Већа.Сви чланови су редовно посећивали састанке и консултације,тако да 

је комуникација и сарадња између чланова била изузетно добра.У периоду август,септембар и октобар: 

 -реизабран за председника стручног већа Вештина наставник технике и технологије Жељко Станојевић, 

-израда плана стручног усавршавања 

-израда и усаглашавање годишњих и месечних планова12.09-Педагошки колегијум; 12.10.Дечја недеља; 16.10-Општинско 

такмичење у атлетици-Наша школа домаћин 30.10 -фудбалери први и фудбалерке друге на општинском такмичењу у футсалу 

НОВЕМБАР 

05.11-у сарадњи са Спортским савезом Бајина Башта одржан турнир у футсалу и одбојци-домаћин ИО-Пилица 

13.11.-Организација Окружног такмичења у футсалу 

-29.11.2018-Обука за администратора вођења електронског дневникау Ужицу       -Драган Јовановић и Жељко Станојевић 

ДЕЦЕМБАР 

08.12-Семинар „Одељенски старешина“-домаћин наша школа 

22.12.-Семинар“Креативна радионица“-домаћин наша школа 

ЈАНУАР-ФЕБРУАР-Договор о учешћу на смотрама и такмичењима 

21.02-Посета нашој школи министара Зоране Михаиловић и Вање Удовичића   и поклон школи у виду опреме за физичко 

васпитање  27.02.ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

МАРТ-АПРИЛ 

Анализа постигнућа ученика на такмичењима ,Велики успеси у одбојци,малом фудбалу и атлетици (видети у прилогу) 

14.03.-састанак у вези избора уџбеника за 6.раз 

11.04-састанак стручних већа на нивоу свих школа на територији  Општине Бајина Башта око избора уџбеника за 6. раз. 

24.04-Пролећни крос 

 

Извештај о раду Стручног већа разредне наставе за шк.2018/2019.год. (Председник Стручног већа –Милена Вукашиновић)  

Веће учитеља чини 22 учитеља, од којих 21 ради у настави а 1 у продуженом боравку. Учитељице Драгана Ђурић и 

Данијела Церовић раде као педагошки асистенти,као и дефектолог Марко Васић. 

 

-Стручно веће учитеља одржало је 8 састанака. На састанке редовно су долазили сви учитељи. 

-Чланови разредних већа су сарађивали на изради годишњих и месечних планова рада,избору уџбеника као и припремама и 

реализацији активности(приредбе,родитељски састанци,посете,јавни наступи и сл.).-Сви учитељи су редовно писали своје 

оперативне планове, усаглашавајући их са Школским програмом и Годишњим планом рада школе.  

-У изради су учествовали како чланови већа из матичне школе,тако и из издвојених одељења. 

-У септембру представници МУП-а су у оквиру акције„ Безбедност деце у 

саобраћају“ученике 1.разреда упознали са правилима понашања у саобраћају. 

-Посебно треба истаћи током месеца октобра осмишљене активности у оквиру Дечје недеље . 
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-Организовано је такмичење за ученике 3.и 4.разреда из математике,као и Међународно такмичење“Кенгур без граница“ за 

ученике 1.,2.,3. и 4.разреда.Извештај о постигнутим резултатима достављен на време. 

-Одржано је Школско такмичење рецитатора,а на Општинском такмичењу 28.3.2019.год.три ученика наше школе су освојила  

прва три места и пласирали се на смотру рецитатора у Косјерићу. 

-Такође су учествовали,и освојили завидне резултате,на такмичењу у стоном тенису,Куп Sally de Beaumont. 

-У априлу ученицима Основне школе „Рајак Павићевић“ омогућено је да  упознају савремено наставно-педагошко средство„мобилни 

планетаријум.“ 

-Разредно веће 2..разреда у јуну реализовало је  Наставу у природи на Златибору,а веће 3. и 4.разреда на Дивчибарама. 

Припрема,организација и реализација Наставе у природи одвијала се према правилнику. 

-Екскурзије од 1.-4.разреда су биле једнодневне.Реализоване су са ученицима из матичне школе и издвојених одељења.Мали број 

ученика није ишао на излет. 

-Учитељице 4.разреда припремиле су новогодишњу представу“Погоди ко долази“ као и пригодну приредбу“Чаробни свет“ за 

будуће прваке,а учитељице 3.разреда припремиле су приредбу за школску славу“Савиндан“. 

-Такође,већина  учитељицау оквиру свог одељења ,припремиле су приредбу за родитеље за крај школске године.   

-28.3.2019.год.на Тргу Душан Јерковић одржан је други Пролећни карневал ученика прво,другог,трећег и четвртог разреда. 

-Ученици нижих разреда у новембру погледали су и позоришну представу:“Добар слуга зао господар“. 

-У децембру сви чланови већа су учествовали на два семинара:“Улога и значај одељенског старешине у васпитно образовном 

раду“ и „Креативне радионице“ 

-У априлу учитељице 1.и 4.разреда су прошле обуку за пројекат“2000“дигиталних учионица. 

-У мају учитељи 4.разреда похађали су семинар“Пројектна настава у ИКТ окружењу“. 

-Чланови већа посетили  су  промоцију уџбеника:“Вулкан“ и „Клет“ у Ужицу и „Нови Логос“ у Чачку. 

-Пет  студената Учитељског факултета обављало је професионалну праксу у нашој школи према плану матичног факултета. 

Учитељице Ивана Ђукановић и Тамара Јаковљевић су завршиле приправнички стаж. 

-Током месеца маја обављено је фотографисање ученика. 

-На завршном испиту 8.разреда сви учитељи су дежурали у ОШ“Свети Сава“17,18.и 19.јуна. 

-Документација о раду Већа води се уредно. 
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3.3.Одељенска већа 

 

У школи су формирана одељенска већа од 1. до 8. разреда.  Посебно су издвојена већапрвог разреда, другог, трећег и 

четвртог разреда, петог разреда и шестог, седмог и осмог разреда.Све већа имала су планове рада са основним елементима 

структуре годишњег плана рада (време реализације, активности – теме, начин реализације и носиоци реализације). 

                Планови већа су се заснивали на закључцима анализе рада већа у претходној години, потребама непосредне праксе, 

искуствима наставника, препорукама стручних органа школе,  директора, педагога. Председници одељењских већа у шк. 

2018/2019 били су : 1. разред - Вера Радуловић,2. разред - Наташа Милановић,3. разред - Гордана Аћимовић,4. разред - Снежана 

Живановић,5. разред - Бранимир Јеремић,6. разред - Ирена Петровић,7. разред - Новак Марковић и 8. разред - Јан Кунчак 

                Подручја рада већа била су свеобухватна  а посебна пажња била је посвећена праћењу развоја и напредовања ученика, а 

посебно у успеху и постигнућима ученика на тромесечју, полугођу и крају школске године,  дидактичко методичком стилу рада, 

мотивацији ученика за рад и учење, учешће ученика у секцијама, клубовима и удружењима у граду. Одељенска већа посветила су 

пажњу корективном раду са ученицима и укључивање свих ученика у активности, здравственом статусу ученика (организација и 

моделовање систематских прегледа у сарадњи са Домом здравља, предаваља, коментари о здравим стиловима живота за ученике 

исл., унапређивање сарадње са родитељима (садржаји и облици сарадње, моделовање и дидактичко методичко осмишљавање 

родитељских састанака, побољшање квалитета индивидуалних контаката са родитељима, посета родитељском дому, приредбе, 

изложбе и сл. 

Одељенска већа узимала су учешћа и у акцијама солидарности.Ове активности су јако добро организоване и дидактичко 

методички артикулисане. 

Као и претходних година припадници МУП-а су у оквиру пројекта За безбедно детињство, остварили изузетну сарадњу са 

одељенским већем 4. И 6.  Разреда.Такође, већа су остварила сарадњу и са институцијама и са установама у граду: Дом здравља, 

Црвени крст, Центар за социјални рад, Стоматолошка амбуланта у школи, основним и средњим школама у општини, Дечјим 

вртићем, МУП-ом, Општином, АБ „Ракета“ , Ватрогасно друштво, Национални парк. У сарадњи са овим институцијама врло 

често су реализовани наставни садржаји у поменутим установама или пак школи. Сарадња са установама је открила нове 

могућности подизања квалитета рада и школе а и учитеља и наставника. 

Већа су вршила анализу опредељености ученика за обавезне изборне, изборне предмете и остале активности, правила 

распоред одржавања изборних програма. Већа су кроз поједине активности редовне наставе и изборних програма реализовала и 

задатке професионалне оријентације (посете установама у граду, изложбе, очигледније повезивање наставних садржаја са 

реалним животом исл.).  

 Већа су благовремено информисана о правилницима, изменама и допунама закона,  стручним часописима школске библиотеке, 

стручним прилозима часописа и Просветног прегледа од значаја за непосредну праксу. 

Припрема за рад већа била је благовремена, састанци су били садржајни и усмерени на унапређење васпитно-образовног рада.  

Посебно би истакли сарадњу одељенског већа 4. разреда и одељенског већа 5. разреда на међусобном упознавању програмских 

садржаја , стилова рада, карактеристика ученика ..., и наставку даље сарадње и консултација током школске године. 

Чланови већа међусобном комуникацијом, а и комуникацијом са другим већима  јако добро размењују информације, идеје,  

начине рада исл. што је један наглашен приступ стручног усавршавања на нивоу школе. Директор и педагог редовно учествују у 

раду већа и та сарадња је јако квалитетна.  
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3.4.Одељенске старешине 

 

Рад  учитеља и одељенских старешина обухватао је следеће области: планирање и програмирање активности, рад 

одељенског старешине са  ученицима, рад са одељенском заједницом, активности учитеља, одељенског старешине са одељенским 

већем, сарадња са родитељима, сарадња са стручним институцијама, сарадња са стручним органима школе, директором, 

помоћником и педагогом исл.Садржај рада одељенског старешине обухватао је активности на унапређењу постигнућа ученика у 

обавезним предметима, обавезним изборним предметима, изборним предметима, слободне активности,  хуманитарне  и друге  

јавне и културне активности (програм за Савиндан..),  смотре,  такмичења, конкурси.   Одељенске старешине бавиле су се и  

чувањем и неговањем здравља ученика, заштитом и унапређењем животне средине, развијањем  позитивних и хуманих односа 

међу ученицима, активности  у слободном времену, дечја права и одговорности, професионална оријентација  (ПО информисање, 

одлука о избору школе и занимања, пробни завршни испит, завршни испит за упис ученеика у средње школе).Ученици  1.3.5.и 7 

разреда су обавили систематске прегледе зуба и редовне систематске прегледе и уз писмену сагласност родитеља и вакцинације. 

                   Одељенске старешине  оствариле су квалитену међусобну сарадњу, комуникацију са предметним наставницима, 

управом и педагогом школе.  Сарадња одељенских старешина обухватала је  установе и институције у граду (Дом здравља  

систематски прегледи и вакцинације ученика ,  школа  добија редовно повратну информацију  о прегледима и вакцинацијама и у 

сарадњи са педијатријском службом организује инструктиван рад са учитељима и наставницима.).  Центар за социјални рад  

(Школа правовремено сарађује са Центром у оквиру компетенција, а учитељи и  одељенске старешине, педагог, одрадили су већи 

број замолница  Центра).  Црвени крст (Црвени крст и школа  изузетно добро сарађују, сарадња је увек обележена пријатностима, 

топлином и садржај сарадње је разноврстан).  друге школе, МУП, Ватрогасно, клубове и друштва у граду, Национални парк, 

исл.). 

                     Остварена је добра сарадња и са родитељима ученика. Родитељски састанци су брижљиво припремани и дидактичко 

методички артикулисани (1, 3. и 5.  разред). Индивидуални рад и рад са родитељима одвијао се према распореду  пријема 

родитеља и овај облик  рада  често је  негован  и усавршаван. Групни рад  са родитељима био је присутан у раду учитеља и 

одељенских старешина.   Сарадња са родитељима обухватала је и различите садржаје и облике рада.   

                    У свом раду одељенске старешине  користили су сазнања и из литературе (Сарадња породице и школе,  

библиографске јединице часописа  Настава и васпитање, Педагошка стварност, као и лист Просветни преглед). Посебно 

наглашавамо да су се разредне старешине бавиле и психосоцијалном  подршком  ученицима (бесплатне књиге, бесплатна исхрана 

у кухињиисл). У раду учитеља и одељенских старешина видљивија је  промена методолошког и методичког приступа у раду са 

ученицима који имају тешкоћа у учењу и развоју. Настојања су да се такви ученици интегришу у живот и рад колектива и да буду 

са осталим ученицима креатори  одељења односно колектива у коме живе. Сарадња  одељенских старешина,  директора, 

помоћника директора и педагога била је правовремена и целовита. Одељенске старешине, учитељи, у сарадњи са директором и 

педагогом  пружају значајну подршку ученицима који долазе из других школа, средина и примењују разрађене поступке 

прилагођавања на нову школску средину. 

                   О свом раду одељенске старешине воде одговарајућу педагошку документацију. 
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3.5.Савет родитеља 

 

У току школске 2018/2019. Године одржано је четири седнице Савета родитеља. Саветом родитеља, у овој школској 

години, председавала је Злопорубовић Слађана, представник родитеља одељења 7-2 . На седницама Савета расправљало се о 

темама које су битне за рад школе. 

 На првој седници je конституисан нови сазив Савета за школску 2018/2019. Годину и дефинисане су надлежности. Такође 

су разматрани делови Извештаја о раду школе и Годишњег плана рада школе који су у надлежности савета. Усвојени су 

извештаји о реализацији екскурзија и настава у природи за претходну школску годину, а усвојен је и план екскурзија и наставе у 

природи за наредну школску годину.  Детаљно су анализирае и понуде за осигурање ученика, дата су детаљна образложења, тако 

да је Савет родитеља одабрао „  Милиенијум осигурање“као најповољније. 

 На другој седници изабране су агенције за извођење екскурзије и наставе у природи и утврђена висина нанаде за 

наставнике који изводе екскурије и наставе у природи. 

 На трећој седници су изабрани родитељи посматрачи за завршни испит, урађено је анкетирање ради самовредновања рада 

школе, анализиран је успех ученика на крају другог тромесечја.  

 

3.6.Стручнисарадници – педагог 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА 

 

Област Садржај програма Начин реализације 

В
р

ем
е 

р
еа

л
и

за
ц

и
је

 

сарадници 

Р
еа

л
и

зо
в
ан

о
 

П
л
ан

и
р

ањ
е 

и
 п

р
о

гр
ам

и
р

ањ
е 

о
б

р
аз

о
в
н

о
 в

ас
п

и
тн

о
г 

р
ад

а
 Учествовање  у изради концепције Годишњег програма 

рада школе и његових појединих делова 
програмирање VIII, IX директор 

 

Крај августа, почетак 

септембра 

 

Учешће у изради плана и програма професионалне 

орјентације ученика, здравствене заштите, програма за 

заштиту ученика од насиља, социјалне заштите и 

еколошког васпитања 

програмирање VIII, IX  Крај августа 

Израда годишњег и месечних планова за свој рад програмирање VIII, IX  
Крај августа и током 

године 

Израда планова рада одељенских заједница програмирање VIII, IX  
Крај августа почетак 

септембра 
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Иницирање израде распореда писмених провера и 

упознавање ученика и родитеља са тим распоредом 
Усклађивање и праћење IX 

Директор,пом

оћник 

директора 

одељенске 

старешине, 

предметни 

наставници 

Почетак септембра 

Израда акционог плана у односу на самовредновање у 

претходној школској години 

Анализа и извођење 

закључака 
IX тим Почетак септембра 

Израда плана у односу на школски развојни план за 

текућу школску годину 

Анализа и извођење 

закључака 
IX 

Актив за 

школски 

развојни план 

Почетак септембра 

П
р

аћ
ењ

е 
и

 в
р

ед
н

о
в
ањ

е 
р

ад
а 

ш
к
о

л
е
 

Израда анализа успеха и дисциплине ученика на 

класификационим периодима( тромесечја, 

полугодишта, крај године) 

Прављење извештаја и 

анализа података 
XI, I, IV, 

VI 

Директор, 

помоћник 

директора 

 

12.09.2018. 

20.11.2018. 

         26.02.2019. 

05.06.2019. 

11.06.2019. 

20.06.2019 

21.08.2019. 

 

Праћење резултата ученика на такмичењима 
Вођење евиденције и 

праћење 
III, IV, V 

помоћник 

директора 
Март, април,мај 

Координација и учешће у процесу самовредновања 

рада школе 

Прављење анкета, 

анкетирање, израда 

извештаја 

Током 
године 

Тим за 

самовреднова

ње 

Фебруар, март, април. 

Праћење реализације угледних часова у школи 
Посета огледним 

часовима 
Током 

године 

Чланови 

стручних већа 
Током године 

Праћење оптерећености ученика 
Увидом у 

документацију 
Током 
године 

Директор, 

одељенске 

старешине 

Током године 
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Промовисање значаја самовредновања и помоћ 

наставницима у примени различитих техника и 

поступака  самоевалуације 

Презентација резултата 

самовредновања и са 

њима повезаних 

акционих планова 

Током 
године 

Тим за 

самовреднова

ње 

Током године 

Промовисање хоризонталне евалуације  
Током 

године 

Чланови 

стручних већа 
Током године 

С
ар

ад
њ

а 
са

 н
ас

та
в
н

и
ц

и
м

а
 

Рад на педагошко-дидактичком усавршавању 

наставника  

   иницирање предавања 

на стручним већима 
Током 

године 

Председници 

стручних већа 
Током године 

Учешће у раду стручних тимова, већа и актива у школи координисање 
Током 

године 

Директор, 

чланови 
Током године 

Посете часовима редовне наставе и другим облицима 

образовно-васпитног рада ради њихове анализе и 

сагледавања методичко-дидактичке заснованости 

Посета часовима  
Током 

године 
директор Током годин 

Упућивање наставника на коришћење интернета и 

стручне литературе ради осавремењивања наставног 

процеса 

Праћење новина и 

информисање 
Током 

године 
 Током године 

Пружање потребне помоћи одељенским старешинама у 

квалитетном обављању своје улоге ( вођења одфељења, 

предузимања адекватних мера у случајевима 

поремећеног понашања, испитивање интересовања 

ученика, помоћ и реализација радионица и предавања 

везаних за превентивне програме, учење учења, проф. 

оријентације 

Сарадња са 

одељенским 

старешинама 

Током 

године 

Одељенске 

старешине 
Током године 

Пружање помоћи наставницима приправницима Саветодавни разговори 
Током 
године 

 
септембар 

Јануар-фебруар 

Рад са наставницима на усклађивању критеријума 

оцењивања 
Преко Стручних већа XI 

Предметни 

наставници 
 

Помоћ наставницима у припреми угледних часова разговор 
Током 

године 

Предметни 

наставници 
 

Р
ад

 и
 с

ар
ад

њ
а 

са
 

у
ч

ен
и

ц
и

м
а
 

Формирање одељења првог разреда и формирање 

одељења петих разреда 
структуирање 

VI 
VIII 

Одељенске 

старешине 

првог разреда, 

Мај, јун, август 

Пружање подршке и помоћи ученицима и ученичким 

организацијама у њиховој тежњи за учешћем у 

школском животу и раду 

Информисање и 

координација 
Током 

године 
 Током године 

Идентификовање и рад на отлањању узрока ученичких 

проблема у учењу и владању 

Кроз анализу 

документације и 
Током 

године 

Одељенске 

старешине 
Током године 
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сарадњу са одељенским 

старешинама 

Индивидуални рад са ученицима који имају проблеме у 

учењу и владању 
Саветодавни разговори 

Током 

године 
 Током године 

Праћење и проучавање интересовања и постигнућа 

ученика и сагледавање њихове усклађености са 

професионалним жељама и опредељењима 

Анкетирање и анализа 

Са 
ученици

ма 8. 

разреда 

Одељенске 

старешине, 

Тим за ПО 

Током године 

Информисање ученика 8. разреда са  врстама средњих 

школа и завршним испитима 

Праћење новина и 

информисање 
IV, V 

Тим за По, 

одељенске 

старешине 

Током године 

Идентификовање ученика са проблемом прихваћености 

у колектив  
Израда социограма X, XI 

Одељенске 

старешине 
Реализовано 

Рад са одељенским заједницама ради остваривања 

превентивних програма(учење учења 

5.разред,социометријско истраживање 5. разред и по 

потреби, поремећаји исхране у сарадњи са Домом 

здравља за 7. разред, професионална оријентација 

8.разред.. 

Са нижим разредима реализација активности везаних за 

Дечију недељу. 

Предавања, радионице, 

анкете 
Током 
године 

Одељенске 

старешине, 

предметни 

наставници: 

физичког 

васп. , 

биологије, 

хемије 

Током године 

 Тестирање ученика првог разреда Тестирање  IV, V, VI секретар Реализовано  

С
ар

ад
њ

а 
са

 р
о

д
и

те
љ

и
м

а 
у

ч
е
н

и
к
а
 

Сарадња са родитељима ради дијагностификовања 

одређених стања ученика( мане, поремећаји, кризе, 

конфликти) 

разговор 
Током 

године 

Одељенске 

старешине, 

родитељи 

Реализовано током 

године 

Сарадња са родитељима ради јединственог деловања на 

ученике 
разговор 

Током 
године 

Родитељи и 

одељенске 

старешине 

Реализовано током 

године 

Пружање помоћи родитељима чија деца имају 

проблема у учењу и понашању 
Саветодавни разговор 

Током 

године 

Родитељи и 

одељенске 

старешине 

Реализовано током 

године 

Учешће у професионалном информисању родитеља предавање IV 
Одељенске 

старешине 

Реализовано током 

године 

Пружање помоћи и подршке у раду Савета родитеља 
Координација и вођење 

записника 
Током 

године 

Предсдник 

Савета, 

директор 

Септембар-март 

А
н

ал
и

ти
ч

к
о

 –

и
ст

р
аж

и
в
ач

к
и

 

р
ад

 

Ученици о особинама наставника анкета II  
Март 

 

Израда анализа успеха и владања ученика Анализа и извештај 
XI, I, IV, 

VI 
 Реализовано 

Израда социограма социограм X, XI  
Реализовано у 

Октобру, новембру 
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3.7. Специјални педагог 

 

СТРУЧНИ САРАДНИК-СПЕЦИЈАЛНИ ПЕДАГОГ 

 

Специјални педагог је имао годишњи план и програм рада. У реализацији задатака полазио је од прописаних послова , законских 

прописа , захтева директора школе, сугестија колега, властитих запажња, потреба праксе. У раду са ученицима, родитељима, 

наставницима, сарадњи са другим установама коришћена је  одговарајућа педагошка технологија . 

 Специјални педагог је учествовао у програмирању рада школе.         

  --У раду са ученицима посебна пажња је посвећена превенцији: 

       -малолетничке деликвенције, 

       -асоцијалног понашања 

       -болести зависности 

       -превенцији развојних поремећаја  

       -превенцији ученика са тешкоћама у емоционалном развоју и сазревању 

-Сарадња са наставницима  се одвијала по плану. Сарадња се односила  на активности     разредног старешине, сарадња на нивоу 

одељења, групе ушеника или појединог ученика. 

-Обилазак наставе и информисање о ученицима током године 

-Сарадња и саветодавни рад са родитељима  у вези са образовним , васпитним и другим проблемима њихове деце. 

Специјални педагог прати семинаре, литературу. 

У реализацији задатака специјални педагог  је остварио сарадњу са домом здравља , центром за социјални рад , другим школама, 

дечијим вртићем. 

Истраживање учесталости насиља у школи анкета XII  Фебруар 

С
ар

ад
њ

а 
са

 

ст
р

у
ч

н
и

м
 

и
н

с
ти

ту
ц

и
ја

м
а 

Сарадња са образовним, здравственим и социјалним 

институцијама које доптиносе остваривању циља и 

задатака образовно-васпитног рада 

Разговор и размена 

информација 
Током 
године 

 
Реализовано 

током године 

Учествовање у организованим облицима размене 

искустава и сарадња са школским педагозима и 

психолозима 

договор   
Реализовано 

током године 

В
о

ђ
ењ

е 
д

о
к
у

м
ен

та
ц

и
је

 

Вођење документације о свом раду( дневника рада, 

план и програм годишњи и месечни,досијеи о раду са 

ученицима, документација о извршеном 

истраживачком раду) 

   
Реализовано 

током године 

Вођење документације која се односи на 

самовредновање 
   

Реализовано 

током године 

Вођење документације о раду са ученицима, 

наставницима, родитељима 
   

Реализовано 

током године 

Вођење документације са такмичења ученика    Јануар-мај 
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Специјални педагог  поседује годишњи план рада и свакодневно се припрема за реализацију  текућих задатака;  о свом раду  води 

одговарајућу документацију. 

 

3.8. Библиотекар 

 

Радио је на увођењу књига, издавању и сређивању администрације.  Библиотеку су посетила и деца предшколског узраста 

која треба да крену у први разред.  .  

 

3.9.  Школски одбор 
                 У току школске године  Школски одбор одржао је 9  седница.Најчешћа питања која је разматрао Школски одбор била 

су:  Усвајање извештаја о раду за претходну школску годину као и усвајање Плана рада за школску 2018/19. годину;  Усвајање 

нормативних аката; Именовање комисије за попис основних средстава и ситног инвентара; Усвајање извештаја о попису основних 

средстава и ситног инвентара. Разматрање извештаја директора о реализацији Годишњег програма рада; Предлог финансијског 

плана за буџетску 2019. годину; Усвајање Плана јавних набавку за 2019. годину; Разматрање успеха ученика на крају наставне 

године; Решавање захтева упућених Школском одбору од стране  радника и других лица, усвајање нормативних аката, 

                   Школски одбор разматрао је и друга питања сходно Закону и Статуту  школе. 

  

4.  ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНИХ ПРОГРАМА 
 

4.1. Редовна настава 

  У текућој години  долазило је до  одступања од броја планираних  наставних и радних дана. Субота 24.11.2018. била је  

наставни дан са распоредом часова од понедељка  као замена за понедељак 31.12.2018. када се није радило.Због померања почетка 

другог полугодишта (продужен школски распуст због грипа ; Влада Србије донела је одлуку да се продужи школски распуст за 

још недељу дана због актуелне ситуације са грипом, Препорука Министарства здравља да се због вируса грипа распуст продужи 

за недељу дана усвојена је данас на седници Владе, те су  основне и средње школе у Србији почеле са радом седам дана касније 

него што је планирано – 25. Фебруара) .   Одрађена је једна радна субота а остало је надокнађено кроз сажимање градива .Поред 

тога организована је и  надокнада часова за ученике 7. и 8. разреда због извођења дводневних екскурзија.. У среду 20.02.2019. и у 

четвртак 21.02.2019, одржани су часови по  распореду за петак 

 

4.2.  Часови одељенских заједница и  одељенских старешина 

  

Часови одељенске заједнице и одељенског старешине од 1-7 разреда остварени су са по једним часом недељно,  

односно,  у сваком одељењу са по 36 часова годишње и у 8. разреду 34 часа. Ови часови имали су своју структуру, план и 

тематику, што је усвојено на стручним већима а уз сарадњу са педагогом школе и другим стручним органима.  На часовима 

одељењске заједнице 4. и  6. разреда остварена је сарадња са Министарством унутрашњих послова тако да су у оквиру пројекта 

„Безбедно детињство“ припадници МУП-а једном месечно држали предавање на задате теме. 
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  4.3. Изборни предмети 

 

У школи су се као изборни предмети изучавали грађанско васпитање од 1. – 8. разредакао и верска настава такође од 1. 

до 8. разреда (први и други циклус основног образовања и према подацима  анкета). Изабрани спорт био је заступљен у 7.  и 8. 

разреду а спортска дисциплина била је одбојка. Од ове школске године у петом и шестом разреду је  предмет ОФА (обавезне 

физичке активности ). Као други страни језик  изучава се руски  (5,6.7. и 8) и немачки језик у 5, 6.7.и 8. разреду. Вероучитељи су 

изводили часове верске наставе од 1. до 8. разреда, а часове Грађанског васпитања изводили су :Радмила Тутић, професор 

географије,, Силвана Штрбац наставник историје .Информатика и рачунарство су били заступљени од у7. и  8. Као изборни 

предмет , а у петом и шестом  разреду као обавезни предмет, а часове су изводили Драган Јовановић , Гордана Вранић и Владан 

Васић  (ИО Пилица) док је Цртање сликање и вајање је било заступљено у 7. и 8. разреду наст. Вера Кремић  до новембра и 

одласка у пензију , а затима проф. Емилија Новаковић уз новину у петом разреду као обавезне слободне активности. Хор и 

оркестар у петом и шестом разреду као слободне наставне активности изводили су професори Видоје Богдановић и Марко Лазић. 

                  Изборни програм од 1. до 4. разреда изводили су учитељи. 

 

4.4 Изборни програм 

 

                Као изборни програм од 1. до 4. разреда изабран је „Од играчке до рачунара“. Часове су реализовали разредни учитељи , 

а план је остварен у целини. 

 

4.5 Допунска и додатна настава 

 

Допунска настава је реализована према плану , а број додатних часова је већи од планираних у 7. и 8. разреду из 

српског језика , математике , физике , хемије, географије, историје и биологије , због учешћа ученика на општинским , окружним 

и републичким  такмичењима , односно због припрема за завршни испит ученика 8. разреда. 

 

4.6 Екскурзије и настава у природи 

 

Екскурзије од 1. до 8. разреда , као и настава у природи у школској 2018/2019. години су реализоване. 

 

Извештај о реализацији излета првог разреда:  

 Општи подаци : 

У ОШ „Рајак Павићевић“ има три одељења првог разреда са 77 ученика  у Бајиној Башти  и 8 ученика у издвојеном одељењу у 

Пилици.Савет родитеља је донео одлуку да прихвати понуду туристичке агенције „Таратурс“ из Бајине Баште и износ од 1000 

динара је подељен на три рате. Након спроведене  анкете међу родитељима за излет је пријављено 84 ученика. 

I1-26 ученика (одељенски старешина Верица Јовановић ) 

I2-26 ученика (одељенски старешина Вера Радуловић ) 

 I3-24 ученика (одељенски старешина Ана Ђокић Стаменић) 

-Пилица 8 ученика (одељенски старешина Весна Средојевић) 
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Маршута излета: Бајина Башта- Перућац-Митровац-Калуђерске Баре-Бајина Башта; 

Реализација излета:Окупљање ученика и родитеља било је   у 8:45 часова испред спортске хале у Бајиној Башти. Уз 

присуство директора школе обављен је преглед аутобуса од стране полицијске службе и константовано је  да не постоје препреке 

за извођење излета.  

Ученици су смештени у два аутобуса која су кренула у 9 часова док су на одредиште Перућац стигли у 9 часова и 25 

минута.Обишли смо реку Врело и рибњак. Туристички водич је децу упознао са основним подацима о реци  и начином рада 

рибњака. На Митровац смо стигли у 11 часова. Ученици су у Центру за посетиоце одгледали филм о Националном парку „Тара“ у 

трајању од 30 минута,као и изложбену поставку. Затим смо посетили“Совину  учионицу“,након чега су ученици имали слободно 

време за игру и куповину сувенира. На Калуђерске Баре смо стигли у 14 часоваи 30 минута. У Бајину Башту смо се вратили,према 

плану, у 16часова. 

Излет је протекао према плану,без икаквих проблема. Маршута одговара узрасту ученика. Туристички водич је био 

активан и одговоран.Сарадња са колегама је била добра!Вођа пута: Весна Средојевић 30.5.2019.године 

       

 

Извештај о реализацији излета другог разреда: 
 
 

-Основни подаци: 

У ОШ  „РајакПавићевић”  у четири одељења другог разреда има  96 ученика и у издвојеном одељењу у  Пилици 7 ученика. 

Савет родитеља је донео одлуку да прихвати понуду туристичке агенције  „Таратурс“ из Бајине Баште, а износ од 1150,00 динара 

је подељен у две рате. Након спроведене анкете међу родитељима за излет се изјаснило 101 ученик. 

II-1  23 ученика (одељенски старешина Наташа Јовановић) 

II -2 23 ученика (одељенски старешина Милена Вукашиновић) 

II-3  24 ученика (одељенски старешина Наташа Милановић) 

II-4  23 ученика  (одељенски старешина Ана Баштовановић) 

Пилица 7 ученика  (одељенски старешина Стана Митровић) 

Маршрута излета : БајинаБашта -Тара- Мокра Гора-Тара -Бајина Башта 

-Излет: Окупљање ученика и одељенских старешина било је  у 8:30 часова са паркинга испред Хале спортова у Б. Башти . Уз 

присуство директора школе обављен је преглед аутобуса од стране Полицијске управе и констатовано да не постоје препреке за 

извођење излета.Ученици су смештени у два аутобуса и кренули смо у 9:00 часова .У Мокру Гору стигли смо око 10:00 часова . 

Прво смо посетилиДрвенград -етносело Емира Кустурице на Мећавнику . Туристички водич упознао је ученике са настанком 

Дрвенграда ,одгледали су краћи филм и имали слободно време до 11:20 часова. Потом смо посетили главну железничку станицу , 

поставку машина које су људи некада користили и локалну цркву. Ученици су имали краће слободно време за разгледање. 

Следећа дестинација била је железничка станица Јатаре где је водич упознао ученике са чувеном Шарганском осмицом. Сачекали 

смо пролазак воза и после краће паузе вратили смо се на Тару око 13:45 часова. 

На Калуђерским Барама посетили смо ергелу коња. Потом су  ученици имали слободно време за игру и куповину сувенира.  

У  Бајину Башту вратили смо се  у договорено време. 

-Излет је изведен по плану и протекао је без икаквих проблема   Вођапута:Стана Митровић 



 
26 

 

Извештај о реализацији излета трећег  разреда: 

 
Основни подаци: 

 

У ОШ „Рајак Павићевић“ има 3 одељења III разреда са укупнo 87 ученика и у издвојеном одељењу Пилица 9 ученика.У 

издвојеном одељењу Јасиковице има 7 ученика нижих разреда , као и у издвојеном одељењу Црвица .  Савет родитеља је донео 

одлуку да прихвати понуду туристичке агенције „Таратурс“ из Бајине Баште,а износ од 1600,00 динара  је подељен у три 

рате.Након спроведене анкете међу родитељима пријавило се 105 ученика. 

III-1   27 ученика(одељенски старешина Катарина Тришић-Матић ) 

III-2   29  ученик(одељенски старешина Биљана Злојутро ) 

III-3   26 ученика(одељенски старешина Гордана Аћимовић ) 

Пилица 9 ученика(одељенски старешина Нада Јеремић ) 

Јасиковице 7 ученика (одељенски старешина Катарина Спасојевић) 

Црвица 7 ученика (одељенски старешина Гордана Максимовић) 

 

Релација:Бајина Башта-Сирогојно-Стопића пећина-Златибор-Бајина Башта 

Излет:Окупљање ученика и одељенских старешина било је око 7:30 часова испред спортске хале у Бајиној Башти.Уз присуство 

директора школе обављен је преглед аутобуса од стране полицијске управе и констатовано је да не постоје препреке за извођење 

излета.Ученици су били смештени у два аутобуса. 

Кренули смо у 8:00,и у Сирогојно стигли око 10 часова.По доласку у Сирогојно уследио је доручак,а потом је кустос етно- 

музеја упознао ученике са животом и радом људи на том простору у прошлости. Након тога,уследила је шетња етно- 

селом,фотографисање и куповина сувенира.  

Пут је настављен у 11:45 ка Стопића пећини. Ученици су упознати са историјом настанка пећине и њеним знаменитим 

вредностима. Следеће одредиште био је Златибор и обилазак Дино парка ,где смо се задржали до 15:30. Најпре су деца упозната 

са изгледом и начином живота појединих диносауруса. Касније су могла да учествују у некој од бројних,занимљивих активности 

које парк омогућује. Посета Златибору завршена је шетњом до центра,куповином сувенира и ручком.  

У 17:00 часова  кренули смо за Бајину Башту ,направили паузу за игру и освежење на Тари и стигли на одредиште око 19:00. 

Излет је протекао како је и планирано. Ученици,родитељи и наставници задовољни су организацијом и реализацијом 

једнодневног излета од стране туристичке агенције. Вођа пута : Нада Јеремић        25.V 2019. године 
 
 
Извештај о реализацији излета четвртог   разреда: 

 
ОСНОВНИ ПОДАЦИ: У ОШ „Рајак Павићевић“ има 3 одељења IV разреда са укупно 71 учеником и у издвојеном одељењу 

Пилица 11ученика .Савет родитеља је донео одлуку да прихвати понуду туристичке агенције „Таратурс“ из Бајине Баште,а износ 

од 1400,00 динара  је подељен у три рате.Након спроведене анкете међу родитељима пријавило се свих 82 ученика. 
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IV-1   24 ученика (одељенски старешина Снежана Живановић) 

IV-2   21  ученик (одељенски старешина  Данка Гавриловић) 

IV-3   26 ученика (одељенски старешина Светлана Бошковић) 

IV-Пилица 11 ученика (одељенски старешина  Снежана Аксентијевић) 

РЕЛАЦИЈА:Бајина Башта-Бранковина-Ваљево-Бајина Башта 

ИЗЛЕТ:Окупљање ученика и одељенских старешина било је око 7:30 часова испред спортске хале у Бајиној Башти.Уз присуство 

директора школе обављен је преглед аутобуса од стране полицијске управе и констатовано је да не постоје препреке за извођење 

излета.Ученици су били смештени у два аутобуса. 

Кренули смо у 8:00,и у Бранковину стигли око 11 часова.По доласку у Бранковину,село које је током 19.века стекло своју славу 

кроз драматичне догађаје тог времена, уследио је обилазак гроба Десанке Максимовић,цркве Светих Арханђела-задужбине проте 

Матије Ненадовића,државне школе у којој се налази музејска изложба посвећена развоју школства и нове школе претворене у 

музеј посвећен животу и раду наше велике песникиње. Након тога,уследила је шетња комплексом,фотографисање и куповина 

сувенира.  

 

Пут је настављен у 13:30. Следеће одредиште био је град Ваљево и обилазак Муселимовог конака-најстарије сачуване зграде у 

Ваљеву претворене у музеј где се у приземљу налази изложба посвећена Првом иДругом српском утанку док се у подруму налази 

поставка посвећена Сечи кнезова,Народног музеја-где су у 9 сала хронолошки презентовани историјски процеси од периода 

праисторије до половине xх века и шетња крозТешњар-старом ваљевском чаршијом где су због аутентичног изгледа и 

сценографије често снимани филмови и серије(„Марш на Дрину“,“Ужичка република“,“Народни посланик“,“Ивкова слава“...).  

 

У 15:30 часова  кренули смо за Бајину Башту ,направили паузу за ручак и освежење  и стигли на одредиште око 18:00. 
Излет је протекао како је и планирано. Ученици,родитељи и наставници задовољни су организацијом и реализацијом 

једнодневног излета од стране туристичке агенције.            Вођа пута :Снежана Аксентијевић            21.V 2019. 

 

 

Извештај о реализацији излета петог  разреда: 

 

У ОШ „Рајак Павићевић“ има 5 одељења 5-ог. разреда . Савет родитеља је донео одлуку да се прихвати понуда 

туристичке агенције  „Тara tours“ из Бајине Баште за износ од  1.520,00динара . 

Након спроведене анкете међу родитељима- ученицима за излет се изјаснило  

106  ученика: 

5-1 - 23 ученика (одељенски старешина Сања Лазић) 

5-2 - 23 ученика (одељенски старешина Драган Радовановић) 

5-3 – 23 ученика (одељенски старешина Бранимир Јеремић) 

5-4-  23 ученика(одељенски старешина Вера Манојловић) 

5.ИО Пилица – 14 ученика (одељенски старешина Жељко Станојевић) 

 



 
28 

Маршрута излета је: Бајина Башта – Соко Град- Лозница – манастир Троноша – Тршић – Бања Ковиљача – Бајина 

Башта.   Датум -  22.5.2019. године 

На основу обављених припрема : разговор разредних старешина, разговор са представником туристичке агенције и 

педагогом договорена је потенцијална сатница односно временска динамика излета. Након тога , заказани су и одржани 

родитељски састанци уочи поласка на наведени излет 

НАПОМЕНА: Због радова на реконструкцији моста на Трешњици код Љубовије морали смо да променимо део 

маршруте,тако да је она изгледала овако.Бајина башта_-Ваљево-Осечина-Лозница-манастир Троноша-Тршић-Бања 

Ковиљача -Бајина Башта 
Излет : Окупљање ученика и њихових одељенских старешина било је у 06:30 ч испред   Спортске хале у Бајиној Башти. 

Уз присуство директора школе обављен је преглед аутобуса од стране полицијске управе и констатовано је да не постоје никакве 

препреке за извођење излета. Ученици су били смештени у два аутобуса превозника „РАКЕТА АБ“.У првом аутобусу су били 

ученици 5-3и 5-4 и ИО Пилица са одељенским старешинама  и туристичким водичем Милошем Нешовићем (све похвале за 

коректан и професионалан однос и према деци и према наставницима). У другом аутобусу су били ученици 5-2и 5-1 са својим 

одељенским старешинама Као што је и планирано полазак је био у 07:00  

Прва пауза 08:30-08:55 ресторан „Дуга“ ,а затим смо окренули ка Лозници.У атобусу је владала весела атмосфера ,водило 

се рачуна и о хигијени аутобуса.Следеће одредиште – манастир Троноша  где смо стигли у 11:04. Кренули смо  у обилазак уз 

стручне коментаре туристичког водича. Посетили  смо музејску поставку и сам манастир где су деца имала прилику да се 

упознају са историјом и осталим појединостима везаним за овај крај. Након обиласка деца су имала слободно време за куповину 

разноразних сувенира који су им понуђени. 

  Задржавање је било према плану односно до 12:20.Сваки разредни старешина је ангажовао по једног ученика за прозивку 

у аутобусу,тако да није било преблема ни кашњења. 

Тршић – Долазак у 14:30. Због приметно већег броја школа чекање на улазак у Вукову кућу – музеј је било мало дуже. Но 

захваљујући временским условима то није представљало велики проблем. Након чекања од 30- так минута ђаци наше школе су 

имали прилику да чују од домаћина најзанимљивије појединости везане за Вука Караџића и његов живот и рад. По завршетку 

овог обиласка деца су добила паузу коју су искористили за спортске активности и куповину сувенира, сокова и хране. У Тршићу 

смо остали до 15:30 када смо кренули према Бањи Ковиљачи. 

Бања Ковиљача – Долазак у 15:54.Деца су обишла велики парк и велики комплекс бањског лечилишта и уз помоћ водича 

се упознала са историјом бање. 

У 16:45 крећемо према Бајиној Башти преко Ваљева, и уз сагласност свих наставника,водича и возача правимо паузу у 

ресторану“Дуга“ од 18:30-19:00 

Бајина Башта – повратак у наш град је био око 20:45 сати исспред Спортске хале. 

Ученици из Пилице уз пратњу одељенског старешине су враћени до почетне станице испред школе у Пилици где су их 

чекали родитељи. 

И поред објективних околности које смо ставили у напомени,деца субила задовољна излетом . 

У разговору са свим одељенским старешинама,закључили смо да се ништа није постигло са термином увођења екскурзија 

радним даном.Губи се радни дан а гужве се нису смањиле. 
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Што се тиче самог излета и организације од стране „Тara tours“ из Бајине Баште и „РАКЕТА АБ“  као превозника, треба истаћи да 

је све функционисало на  завидном  нивоу и моја препорука је да оно што добро функционише не треба мењати. .Вођа пута –

Жељко Станојевић 

 

Извештај о реализацији излета шестог  разреда: 

 

Основни подаци :  

Након спроведене анкете међу родитељима- ученицима за излет се изјаснило ученика: 

6-1 -  24 ученика  (одељенски старешина Весна Џекулић ) 

6-2 -  23  ученика (одељенски старешина Ирена Петровић ) 

6-3 – 22 ученика (одељенски старешина Драгица Борањац ) 

6-4-  22  ученика  (одељенски старешина Слађана Арсић) 

6. ИО Пилица – 7 ученика (одељенски старешина Никола Стаменић) 

Маршрута излета је: Бајина Башта – Ужице- Чачак – Топола – Опленац –Аранђеловац –Лазаревац-Ваљево-Бајина 

Башта   Датум -  03.06.2019. године;  Цена: 1650,00 дин. 

Излет реализовали: -Туристичка агенција „ТАRATOURS“ ,-Аутопревоз „Ракета АБ“ 

На основу обављених припрема : разговор разредних старешина, разговор са представником туристичке агенције и 

педагогом договорена је потенцијална сатница односно временска динамика излета. Након тога , заказани су и одржани 

родитељски састанци уочи поласка на наведени излет 

Излет :Окупљање ученика и њихових одељенских старешина било је око 06:30 ч испред Спортске хале. Уз присуство 

директора школе обављен је преглед аутобуса од стране полицијске управе. 

 Ученици су били смештени у 2(два)  аутобуса превозника „РАКЕТА АБ“.У првом аутобусу су били ученици 6-1,6-

3одељења и Пилице. У другом аутобусу су били ученици 6-2 и 6-4. 

Извршена је прозивка од стране одељенских старешина и вође пута. 

 07:00 Полазак испред  Спортске хале.Вођа пута је упозано ученике са правилима понашања у току екскурзије,како на 

јавним местима тако и у аутобусу. 

08:30-09:00 Прва пауза  -Тучково(ресторан Мерак) 

            10:40-13:00-Обилазак Тополе и Опленца 

Обилазак Карађорђеве куће и цркве.Ученици су имали прилике да сазнају за најважније историјске податке и културно-

историјске вредности ових објеката.  

Након тога смо се шетајући упутили на Опленац.прво смо обишли задужбину Краља Петра I Карађорђевића,цркву 

Св.Ђорђа у којој се налази гробница династије Карађорђевић,а после тога кућу Краља Петра.Ученици су углавном пажљиви 

пратили тумачење историјске вредности ових објеката,при чему стекли додатна нова  знања из историје. 

13:30 Долазак у Аранђеловац где смо имали паузу за ручак и шетњу  Великим парком. 

            15.15 Полазак из Аранђеловца ка Лазаревцу ,граду где се налази спомен-костурница где леже остаци српских војнка из 

Првог светског рата 

            17:00–17:45 Пауза на изласку из Ваљева-ресторан „ДУГА“. 
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Ученици су испоштовали договор да при поласку за Бајину Башту да не конзумирају у већим количинам газирана пића и 

храну.Атмосфера у аутобусу је била добра,ученици су били расположени,хигијена у аутобусу је испоштована. 

19:30 Долазак у Бајину Башту испред Спортске хале,а ученици из Пилице  враћени  су кући . 

МИШЉЕЊА НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА: 

Излет је у потпуности реализован и осмишљен од стране агенције „TARATOURS“ на завидном нивоу.Одлична сарадња 

возача аутопревозника 

„РАКЕТА АБ“,са одељ.старешинама и ученицима.Вођа пута -Никола Стаменић,  Бајина Башта 25.06.2019г. 

 

 

Извештај о реализацији излета седмог  разреда: 

 

Организатори екскурзије:Основна школа „Рајак Павићевић“,Туристичка агенција „ТАРА ТУРС“ из Бајине 

Баште,Путнички саобраћај „РАKЕТА АБ“ из Бајине Баште. 

Датум извођења:08. и 09. мај 2019. године 

Релација:Бајина Башта – Сремска Митровица – Нови Сад – Суботица 

Одељења: 

7/1 – 27 ученика, одељенски старешина Драган Јовановић 

7/2 – 28 ученика, одељенски старешина Никола Стаменић 

7/3 – 26 ученика, одељенски старешина Весна Јекић 

7/Пилица – 15 ученика, одељенски старешина Силвана Штрбац. 

Окупљање ученика је почело око 6:00 ујутро када су прво довезени ученици из Пилице. Органи полицијске управе Бајина 

Башта су прегледали аутобусе након чега су ученици распоређени у аутобусе тако што су у првом аутобусу били ученици 7/1 и 

7/3 одељења ау другом аутобусу ученици 7/2 и 7/Пилица одељења.  

Kренули смо у 6:30 преко Дебелог брда ка Ваљеву и Шапцу. Први одмор је био непосредно пре Ваљева у ресторану „Дуга“ 

где су се ученици одморили, доручковали и освежили. Наставили смо ка Шапцу и Сремској Митровици где смо стикли око 10:45.  

Ту смо посетили „Музеј Срема“ са изложеним експонатима из римског периода које сведоче о старом римском граду Сирмијуму 

уз презентацију кустоса музеја.Око 11:30 смо се упутили ка Петроварадину где смо стигли око 13:00 и задржали се до 14:15. За то 

време посетили смо чувену Петроварадинску тврђаву где су ученици сазнали све о њеној изградњи, и улози коју је имала у 

прошлости. Након тога смо посматрали Нови Сад са тврђаве, а потом се и упутили ка граду преласком преко моста.  

Приликом проласка кроз Нови Сад водич је ученицима представљао знаменитости града, важне историјске, верске и културне 

објекте након чега су ученици имали слободно време све до 16:30 када смо се упутили ка крајњој дестинацији, граду Суботици. 

У Суботици ученици су смештени у хотел „Патриа“ где су распоређени по собама. Након вечере, одмора и спремања ученици су 

се у пратњи наставника, водича и хотелског обезбеђења упутили у клуб „Kод“ који се налази недалеко од хотела. Ту је била 

организована журка искључиво за наше ђаке где су се дружили и веселили. Након журке вратили смо се у хотел.  

Сутрадан после доручка око 9:00 упутили смо се ка Палићу где су ученици обишли зоолошки врт и Палићко језеро.  Ако 

11:00 вратили смо се у Суботицу где су обишли Градску кућу, упознали се са центром града, након чега су добили слободно 

време. После тога смо се вратили у хотел, ручали и кренули ка Сремским Kарловцима где смо упркос великој киши посетили 

Kарловачку гимназију. 
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Око 16:20 упутили смо се ка Бајиној Башти, са мањим одмором у ресторану „Дуга“, назад смо стигли око 21:00. 

Образовни циљ ове екскурзије је остварен из области географије, историје, биологије, веронауке, ликовне културе и српског 

језика.  

Екскурзија је добро организована, припремљена и изведена, а ученици и наставници су задовољни услугама агенције и 

превозника.  Вођа пута   Силвана Штрбац 

 

Извештај о реализацији излета осмог  разреда: 

 

У О.Ш. „ РајакПавићевић“ има четири одељења осмог разреда. Одлуку о извођењу дводневне екскурзије донео је Савет 

родитеља и прихватио понуду туристичке агенције „Tara-tours“  из Б.Баште, по цени од 7610,00динара подељеној у 7 месечних 

рата. 

Екскурзија је благовремено припремљена (спроведена анкета међу ученицима и родитељима, обављени разговори између 

представника туристичке агенције, одељењских старешина и педагогашколе и одржани родитељски састанци). На екскурзију је 

ишло 94 ученика са одељењским старешинама (Јан Кунчак – VIII1 , Даница Благојевић- VIII2 , Душан Миловановић- VIII3  и Весна 

Ристић- издвојено одељење из Пилице), туристички водич Недељко Стаменић и лекар Јована Ђукановић. 

 МАРШРУТА ЕКСКУРЗИЈЕ: Бајина Башта- Ужице- Овчар Бања- Чачак- Крагујевац- Свилајнац- Деспотовац- Ниш- Крушевац- 

Врњачка Бања- Чачак- Ужице- Бајина Башта 

 ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 05.04.- 06.04.2019 

05.04.2019.г 

     Окупљање ученика испред Спортске хале у Б.Башти је почело већ око 6
00

. Извршен је преглед аутобуса од стране Полицијске 

управе у присуству директора школе. Кренули смо у 6
30

, а ученици из издвојеног одељења  су нас чекали испред своје школе у 

Пилици. Сви ученици су распоређени у два аутобуса са својим одељењским старешинама. 

     Прву паузу смо направили у ресторану „Мерак“ код Пожеге у 8
15

, где су се ученици окрепили и доручковали. 

     Нешто после 11
00

 стигли смо у Свилајнац. Ту смо посетили Природњачки центар, научно образовну институцију и музеј 

посвећен научном туризму. На 3000m
2
 Природњачки центар има четири изложбе:  Геолошки времеплов,  Свет диносауруса, Свет 

минерала и стена,  Биодиверзитет Србије и  забавни парк, у спољашњем делу са репликом  Diplodocus-a, моделом вулкана и 

минијатурним језером. 

     После једночасовног обиласка, кренули смо ка Ресавској пећини, где смо стигли у 13
30

. Ресавска пећина је вишеспратни 

спелеолошки објекат и има статус заштићеног споменика природе. Унутрашњост пећине је богата бројним дворанама, каналима, 

галеријама, стубовима, сталактитима, сталагмитима, драперијама, окамењеним водопадима. Старост пећинског накита се 

процењује на 45 милиона година. 

     Са ове дестинације кренули смо око 14
30

 , а у 17
00

 стигли на брдо Чегар надомак Ниша. Овде се налази Споменик културе од 

изузетног значаја, подигнут на месту где се 1809-е године одиграла чувена битка из Првог српског устанка, у знак сећања на 

погинуле војнике и њиховог славног комаданта Стевана Синђелића. Са историјатом битке на Чегру упознао нас је Селомир 

Марковић – Селе, аутор књиге „Чегарски бој“. 

     Око 18
30

 смостигли у хотел „Видиковац“ у Нишу. Овде смо имали вечеру, дискотеку, ноћење и доручак. 

06.04.2019.г 
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Доручковали смо од 8
30

до 9
00

, а затим отишли у обилазак Ћеле- куле.То је споменик из Првог српског устанка, који је, у знак 

одмазде тадашња турска власт изградила од лобања погинулих српских ратника у бици на Чегру. Сврстана је у споменике културе 

од изузетног значаја и данас представља музејски објекат. 

     После тога смо посетили концентрациони логор из Другог светског рата, данас Меморијални комплекс „12 фебруар“. Основале 

суганемачкеокупационеснаге 1941-е године.Крозњегајепрошло око 30000 затвореника,  а 10000 логораша из тог и других логора у 

граду је стрељано на Бубњу код Ниша. Овај Меморијални комплекс данас има статус споменика културе од изузетног значаја. 

     Време до ручка искористили смо за обилазак центра Ниша и куповину.  После ручка у хотелу „Видиковац“, кренули смо ка 

Врњачкој Бањи, где смо стигли око16
00

 и нешто више од једног сата провели у шетњи Врњачким парком и Врњачком 

променадом. 

     У 17
15

 смо кренули ка Бајиној Башти преко Чачка. Успут смо направили још једну паузу за освежење у ресторану „Мерак“. 

     У Б.Башту смо стигли нешто пре 21
00

. 

Екскурзија је припремљена и изведена у складу са правилником о извођењу екскурзија. Ученици и наставници су се придржавали 

свих прописаних правила понашања. Ученици су, са овог путовања ,понели доста позитивних утисака и проширили школска 

знања.  Водич агенције „Tara-tours“ и лекар и возачи су били високо професионални и сви смо на овом задатку имали одличну 

сарадњу. Циљеви и задаци екскурзије су остварени у потпуности.  Вођа пута  Весна Ристић 

 

Наставауприроди 2018/2019. 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ  ( II РАЗРЕД) 

У понедељак 3.јуна 2019.године смо кренули на Наставу у природи, у сарадњи са туристичком агенцијом „СПОРТ ТРИМ 

ТРАВЕЛ“ Београд.Полазак је био планиран за8:30 часова са паркинга испред Хале спортова у Б.Башти, међутим због кашњења 

једног детета кренули смо у 9:00 часова.Пут је протекао у најбољем реду и стигли смо око 10:20 часова у одмаралиште „СПОРТ 

ТРИМ “ на Златибору. На рекреативну наставу пошло је 72 ученика.  

Деца су распоређена по собама, послужен им је ручак, а већ од тог поподнева почеле су њихове планиране активности. 

Свака соба је имала купатило са туш кабином.Хигијена соба и купатила одржавала се једном дневно. 

Време током боравка на Златибору је било веома пријатно, тако да смо га максимално искористили за дуге шетње и рекреацију на 

овој прелепој планини. Ученици су добили основне информације о прошлости,флори и фауни и географским карактеристикама 

овог краја.Посетили смо:ранч“Зова“,;метеоролошку станицу“. Уз помоћ рекреатора организован је спортско-рекреативни 

програм.На располагању нам је била дискотека у којој су се одвијали забавни садржаји у организацији рекреатора, који нам је био 

на располагању.Забавни део су биле тематске вечери:вече талента,музички тобоган караоке,квиз знања,шиз 

фриз,маскенбал,пижама парти,слободан плес и игра.Оброци су били  сервирани на време и то: доручак у 9.00, ручак у 13.45 

ужина у 16.00 и вечера у 19.15 сати. Храна је била разноврсна, укусна и понуђена  у изобиљуа децасубилавеома 

 задовољна.Особље трпезарије било је увек на услузи. За време трајања наставе у природи такође била је присутна и на 

располагању ,  24 сата водила је бригу о здрављу деце, доктор-Снежана Живановић. Она је ујутро и увече обилазилиа ученике, 

утврђујући  њихово здравствено стање. 

Настава у природи је трајала седам пуних пансиона и завршила се10.јуна 2019. године. Повратак је планиран у 13:00 

часова,због кашњења аутобуса превозника “Кондор“Краљево у 14:20 часова са пуно лепих утисака кренули смо за Б.Башту у 



 
33 

коју смо стигли у 15.40 часова.Овом изведеном рекреативном наставом смо више него задовољни .Боравак на овој планини која 

има богат садржај и велику безбедност деце.Уз то, похваљујемо сво запослено особље које је било у сваком моменту на услузи 

без којих наша рекреативна настава не би била потпуна, 

 Учитељице 2.разреда: -Наташа Јовановић,Наташа Милановић, Милена Вукашиновић, Ана Баштовановић    

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ  III РАЗРЕД 

 

Настава у природи за III разред реализована је у периоду од 28.5.2019.год. до 4.6.2019.год. на Дивчибарама у хотелу  

„Маљен”. У школи у природи боравило је 20 ученика из III -1 одељења, 23 ученика из III -2 одељења и 22 ученик из III -3 

одељења. 

Полазак на Дивчибаре је био у 10 часова испред спортске хале, а у објекат смо дошли у 13 часова. Пут је протекао у 

најбољем реду и без икаквих проблема. Направљена је једна краћа пауза ради одласка у тоалет.Боравак на Дивчибарама је текао 

према утврђеном плану. Све планиране активности су реализоване. Свакодневно смо одлазили у дуже шетње са рекреатором 

током којих су се ученици упознали са планином Маљен. Добили су основне информације, како о географским карактеристикама, 

тако и о прошлости овог краја. Временски услови нису били идеални с обзиром да је често падала киша, али је сваки дан био 

потпуно  испуњен активностима. Када киша није дозволила преподневну шетњу, аниматор је организовао активности, као што су 

квиз знања, музичке  игре и др. а шетња је обављена у послеподневним сатима.  

Настава је такође реализована према плану. Трудили смо се, када су временски услови дозвољавали, да што више  наставних 

садржаја остваримо у природи.  

Физичке активности су биле у првом плану и остварене су путем свакодневних шетњи, усмерених и слободних спортских 

активности у природи и у дворишту хотела. Није изостао ни забавни део који се састојао од тематских вечери (маскенбал, шиз 

фриз, вече талената, музички тобоган, квиз знања, свадба и сл.) и слободног плеса и играња. 

Дружењем  ученика по собама, заједничким слободним играма и усмереним активностима остварен је и фактор социјализације. 

Инсистирали смо на поштовању правила понашања, одржавању личне хигијене и хигијене простора у коме бораве. На то смо 

их подстицали редовним оцењивањем уредности соба које је обављао рекреатор, али и свакодневним саветима учитељица. 

Полазак за Бајину Башту остварен је у планирано време, у 10 часова. У повратку смо направили паузу близу Пожеге где су 

ученици појели ужину. У Бајину Башту, код спортске хале, стигли смо у 13 часова.Одељењско веће III разреда је веома задовољно 

реализованом наставом у природи. Сматрамо да су Дивчибаре савршена дестинација за организовање школе у природи због 

чистог ваздуха, руже ветрова, пространих ливада, мешовитих шума и изузетних пешачких стаза. Задовољни смо гостопримством, 

смештајем, храном и професионалношћу рекреатора – аниматора. Хотел у коме смо боравили пружа одличне услове  због велике 

просторије за анимацију, као и због саме позиције – издвојеност од главног пута и окруженост зеленим површинама и парком. 

Носимо веома позитивна искуства када је у питању пратња нашег педијатра. Све похвале за стручност и пожртвовање др Стојанке 

Ђурић, као и др Светлане Петровић Спасић која је заменила др Ђурић последња три дана.  Радује нас чињеница да су и ученици 

изузетно задовољни боравком на Дивчибарама о чему говоре њихове вербалне и невербалне реакције.  

 Заједнички закључак је да је настава у природи за III разред изузетно успешно изведена. Одељењско веће III разреда                                                    

         Координатор Биљана Злојутро 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ  IVРАЗРЕД 

 

Ученици четвртог разреду су у четвртак 23. маја 2019.године  кренули на Наставу у природи, у сарадњи са туристичком 

агенцијом „Балканик“ Ваљево. 

Полазак је био у 10.45 часова са паркинга испред Хале спортова у Б.Башти.Kонтролу техничке исправности aутобуса и 

документације извршили су припадници МУП-а уз присуство директора основне школе „Рајак Павићевић“. 

Пут је протекао у најбољем реду и стигли смо у 12:20 часова у одмаралиште „Маљен“ на Дивчибарама.  

На рекреативну наставу пошло је 36 ученика. Од тога 35 ученика је боравило свих седам дана, док је 1 ученик  3.дана смештен у 

ваљевску болницу на испитивање   због здравствених проблема,а наредног дана је у пратњи родитеља послат кући. 

Деца су распоређена по собама, послужен им је ручак, а већ од тог поподнева почеле су њихове планиране активности. 

Свака соба је имала купатило са туш кабином.Хигијена соба и купатила одржавала се једном дневно. 

Време током боравка на Дивчибарама је било веома пријатно и топло, тако да смо га максимално искористили за дуге шетње и 

рекреацију на овој прелепој планини. Ученици су добили основне информације о прошлости,флори и фауни и географским 

карактеристикама овог краја. Посетили смо:  околна узвишења Црни врх ,Краљев сто ,сеизмолошку  станицу и оближње дечије 

паркове..Уз помоћ рекреатора организован је спортско-рекреативни програм. 

На располагању су нам  биле и добро опремљена учионица,велика дневна сала и хол хотела као и дискотека у којој су се одвијали 

забавни садржаји у организацији рекреатора, који нам је био на располагању. Забавни део су биле тематске вечери:вече 

талента,музички тобоган караоке,квиз знања,шиз фриз,маскенбал,слободан плес и игра. 

Оброци су били  сервирани на време и то: доручак у 8.00, ручак у 13.00 ужина у 16.00 и вечера у 18.30 сати. Храна је била 

разноврсна, укусна и  

понуђена  у изобиљу, а деца су била веома  задовољна.Особље трпезарије било је увек на услузи.  

За време трајања наставе у природи такође је био присутан и на располагању, 24 сата водио бригу о здрављу деце, доктор-

педијатар Зоран Илић. Он је ујутро и увече обилазио ученике, утврђујући њихово здравствено стање. 

Настава у природи је трајала седам пуних пансиона и завршила се 30. маја 2019. године. На дан повратка уз помоћ љубазног 

особља одмаралишта „Маљен“ спаковани су дечји кофери у аутобус.Аутобус је такође прегледан од стране МУП-а Ваљево. 

У 10:15 часова са пуно лепих утисака кренули смо за Б.Башту у коју смо стигли у 12.30 часова.У повратку смо направили паузу 

где су ученици појели ужину. 

Овом изведеном рекреативном наставом смо више него задовољни па самим тим препоручујемо да се и остали разреди укључе у 

боравак на овој планини која има богат садржај и велику безбедност деце.Уз то,похваљујемо сво запослено особље које је било у 

сваком моменту на услузи без којих наша рекреативна настава не би била потпуна.     
Учитељице 4.разреда:  -Снежана Живановић и Светлана Бошковић 

 

4.7.Друштвено - користан рад 
 

Друштвено – користан рад реализован је са ученицима од 1 – 8 разреда. Садржај друштвено корисног рада прилагођен 

је узрасту ученика. Ученици  1-4 разреда су радили на уређењу учионичког простора, одржавању личне хигијене и изради и 

уређењу зидних новина и паноа, изради сликовница и беџева за ученике 1. разреда. 
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                Са ученицима 5-8 разреда друштвено користан рад реализован је кроз дежурство у школској кухињи  и школи,  уређењу 

школског дворишта,  уређење дворишног простора школе  и парковског простора спортског центра. Део ученика седмог разреда 

(36 ђака ) ОШ „Рајак Павићевић“Бајина Башта са одељенским старешинама (Драган Јовановић, Новак Марковић , Весна Јекић , уз 

подршку директора и помоћника директора школе)  и ЈП Национални парк „Тара“ Бајина Башта, ове школске године кренули су 

са активностима пошумљавања голети у нашој општини. Ово је прва акција, која је део и Годишњег плана рада наше школе, а 

циљеви су следећи: 

- развијање свести код ученика о важности очувања животне средине и о важности шума,-.развијање одговорног односа према 

локалној средини( „мисли глобално, делај локално“), - развијање здравих стилова живота код ученика, радне културе ученика,- 

.развијање колективизма, уважавање полних разлика, развијање другарских односа, солидарностикод ученика итд. 

Превоз ученика у два минибуса, садни материјал, алат и исхрану, обезбедило је  ЈП Национални парк „Тара“ Б. Башта , а цела 

акција пошумљавања спроведена је на простору Националног парка „Тара“ на локацији Предов крст, односно Камено брдо, у 

суботу 13.10.2018.   

 

4.8.Успех ученика 

 

Успех ученика приказан је табеларно за целу школу . 

                 Од 789 ученика, колико је било на крају школске године, 87 ученика је у првом разреду. Они су описно оцењени и сви 

су савладали програмске садржаје. Од 2. до 8. разреда има 702  ученика. Оцењени су бројчано и стање успеха је следеће:  

одличних 318  или 45,30 %,  врло добрих 258  или 36,75 %, добрих 126  или 17,95 %. На поправни испитни нико није упућен. 

                  Дакле, на крају школске године 789  ученика успешно је завршило разред. 

Ученици носиоци дипломе «Вук Караџић» и посебних диплома награђени су књигом од стране СО-е и школе,  а сви остали 

ученици који су завршили са одличним успехом, одлуком наставничког већа су  похваљени , a ученици са успехом 5.00  

награђени књигом, уз њих награђено је и   ученика који нису направили ниједан изостанак у току школске године. 

  

 Носиоци Вукове дипломе су следећи ученици 8. разреда: Татјана Баштовановић 8/1, Милана Ђокић 8/1 Виктор Глишић 

8/1, Милана Ђокић  8/1, Инес Васиљевић  8/2, Андреј Кунчак  8/2,  Андреа Пантелић 8/2, Душица Филиповић 8/3 , Нађа Ђокић и 

Павле Кадијевић из  8. ИО Пилица. 

На основу одредаба Статута школе за ученика генерације проглашена  је :Татјана Баштовановић  8/1, која је током 

осмогодишњег школовања остварила изузетне резултате на такмичењима  из више наставних предмета : српски језик, хемија, 

географија физичко васпитање (одбојка, атлетика, стони тенис, мали фудбал) 

Носиоци посебних диплома су следећи ученици 8. разреда: 

Српски језик: Прокић Оливера 8/3 

Географија :Ирена Тешић 8/1  

Биологија: Ирена Тешић 8/1и Немања Јовановић  8/1 

Физичко васпитање : 8/1 – Сања  Васић, Немања Илић, Немања Јовановић  , Максимовић Душица, Милош Матић, Магдалена 

Радојичић, Ана Ристивојевић ; 8/2 – Сања Павловић, Ђорђе  Божић, Огњен Лечић, Борис Радовановић ; 8/3 – Алекса Симеуновић 

и 8.ИО Пилица – Стефан Станојчић 
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Општи успех ученика на крају  шк. 2018/2019 .Основна школа „Рајак Павићевић“ Бајина Башта 
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к

а
 

 

 

Позитиван успех 

 

 

Укупно 

позитвних 

 

Недовољан успех 

 

 

Укупно 

недовољних одличних врло 

добрих 

добрих довољних 1 

недовољна 

2 

недовољне 

3 и више 

недовољних 

број % број % број % број % број % број % број % број % број % 

1 87 Ученици првог разреда оцењују се описно 

 

2 

 

104 
 

72 

69,23  

25 

23,04  

07 

06,73    

104 

100         

 

3 

 

103 
 

57 

55,34  

30 

29,13  

16 

15,53    

103 

100         

 

4 

 

86 
 

44 

51,16  

36 

41,86  

06 

06,98    

86 

100         

 

5 

 

109 
 

48 

44,04  

41 

37,61  

20 

18,35  

 

  

109 

100         

 

6 

 

100 
 

39 

39  

44 

44  

17 

17    

100 

100         

 

7 

 

104 
 

29 

27,88  

44 

42,31  

31 

29,81  

 

  

104 

100         

 

8 

 

96 
 

29 

30,21  

38 

39,58  

29 

30.21    

96 

100         

 

2-8 

 

702 

 

318 

45,30  

258 

36.75  

126 

17,95   702 

 

100         
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5.ОСТВАРИВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 
 

5.1. Слободне активности ученика – секције 

 

Школа је планирала да раде културно – уметничке,  техничке и спортске секције. Одговарајући  број ученика се 

определио за учешће у једној или две секције . Највеће интересовање је владало  за спортске секције. Секције од 1-3 разреда 

одржавале су се у оквиру одељења а у 4. разреду учитељи су водили секције према својим склоностима. Од 5-8 разреда секције су 

водили наставници према  задужењима . Од ове школске године ученици петог разреда ималису могућност да се изјасне за 

учешће у следећим секцијама: новинарска или драмска, саобраћајна и стони тенис. 

                   Учешће ученика у секцијама разматрали су стручни органи школе, а на родитељским састанцима презентирани су 

подаци о раду секција и постигнутим резултатима. 

                   У школи се води евиденција о учешћу ученика у клубовима и друштвима у граду . Највише ученика укључено је у 

фудбалске клубове,  кошаркашки клуб, карате клуб, одбојкашки клуб, коњички клуб, шаховска секција, фолклор.. 

 

 Драмско - рецитаторска секција 

 

Секције су имале више јавних  наступа , а рецитаторска је имала наступе на такмичењу младих рецитатора које је организовала 

градска библиотека. Један број ученика укључен је у драмску секцију при  Културном центру. 

                 .                                                

 Спортске секције 

 

Чланови ових секција су узимали учешћа у манифестацијама школе у међуразредним такмичењима, међушколским 

такмичењима, општинским такмичењима у малом фудбалу исл. 

Одбојкашка секција је једна од најмасовнијих секција у школи.  Како је изабрани спорт у школи одбојка, разумљиво је 

да су ученици веома заинтересовани за овај спорт.   

 

Х о р 

 

  Активност секције је нарочито изражена  поводом разних свечаности у школи а нарочито  на Светосавској академији – 27. 

јануара. 
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5.2.Такмичења ученика 

 

                 У претходној школској години организовано је такмичење из свих наставних области које је организовало 

Министарство просвете.  На разним ниовима такмичења учествовало је  више од  100 ученика што говори колико су 

заинтересовани за продубљивање знања, а и о квалитету додатног рада из скоро свих наставних области. 

Такмичења су организована у складу са Пропозицијама, сарадњи са општинским и стручним већима, Школском управом у 

Ужицу, сарадњи са другим школама – домаћинима исл. 

                  Локална телевизија и локалне новине „ББ ГЛАС“, „ББ Журнал“ су пратили ток и резултате такмичења већине  

наставних предмета. 

                  Такмичење је било организовано из: српског језика, страних  језика, хемије, биологије, физике, математике, географије, 

историје као и спортска такмичења. Наша школа је била организатор општинских такмичења из хемије, српског  и биологије  у 

складу са пропозицијама. 

У школској 2018/2019. ученици наше школе су постигли изузетне резултате на општинским  и окружним такмичењима из свих 

предмета. Пласман на републичко такмичење остварили су : Татјана Баштовановић 8/1, Мирјана Милошевић 7/1, Анђела 

Јеринић 7/3, Кристина Давидовић 7/2 Тодор Петровић 7/1   из српског језика (25.5.2019. у 10.00 часова ‒Тршић); Татјана 

Баштовановић 8/1 из географије (25.5.2019. у 10.00 часова – Зрењанин) 
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Општинска такмичења у школској 2018/2019.години 

Предмет и 

наставници 

1. место 2. место 3. место Време и место 

такмичења 

Српски језик -Весна Јекић ,Сања 

Лазић, , Бојана Петронијевић , Бранка 

Арсенијевић , Јелена Ивановић  

Јована Нешковић 5/4, Аника Петровић 5/4 

Емилија Вукосављевић 5 пил, Марио Јашић 5/4, 
Огњен Лазић 6/3,Марта   Милановић 6/3, 

Тијана Ђокић 6 пил, Тодор Петровић 7/1, Инес 

Васиљевић 8/2 
Татјана Баштовановић 8/1,  

Катарина Филиповић 5/4, Теодора 

Радека 6/4, Јелена Злопорубовић 
7/2,Кристина Давидовић 7/1,Тијана 

Драгојловић 7 пил,  Душица 

Филиповић 8/3 

Теодора Благојевић 5/4, Николина 

Јовановић 5/1, Павле Пурић 6/1, 
Душица Јањић 6/2, Мирјана Милошевић 7/1 

Анђела Јеринић 7/3 Виктор Глишић 8/1, 

Оливера Прокић 8/3,Милана Ђокић 8/1 

16.03.2019. 

ОШ „Рајак 
Павићевић“ Б.Башта 

Рецитатори: Данка Гавриловић, Ана 

Баштовановић, Сања Лазић, Светлана 

Бошковић 

Дуња Карадаревић 4/2 Димитрије Марковић 2/4, 

Аника Петровић 5/4 

Тијана Марковић 4/3 28.03.2019.ББ 

Математика-Милица Новотни ,  Петар 

Драгојловић, Душан Миловановић 

Љубинко Радојичић Учитељице 3. 

разреда-, 4.разреда Снежана Аксентијевић 
ИО Пилица Данка Гавриловић, Светлана 

Бошковић и Снежана Живановић 

Петронијевић Ана и Вранић Ђурђина (обе 

из 3/2), Михаило Малешевић (4/1) и Тодор 

Петровић (7/1) 

Тењовић Андреј и Алексић 

Кристина ( 3/1), Јончић Милица 

(4/1), Исидора Радека (5/3) , Маша 

Селинић (6/3) и Теодора Радека 
(6/4) 

Манојловић Огњен (3/1) , Станковић Вук (3/2), 

Стјепановић Лазар (3/2), Димитријевић Марко (4. 

ИО Пилица), Лукић Ивана (4/2) , Марковић 

Тијана (4/3), Нађа Станковић (6/2), Марта 

Милановић (6/3) и Теодора Милекић (6/4) 

 

23.03.2019. 

ОШ „Свети Сава“ 

Б.Башта 

 

Биологија- Драгица Борањац и 

Весна Ристић, Ирена Јакић, Тихана 

Пурић 

Селинић Константин 7/1 ,Тешић Ирена 

8/1,  

Давидовић Кристина 7/2  Максимовић Дарко 7/3, Ђокић Нађа 8 Пил. 09.03.2019. 

 ОШ „Рајак 
Павићевић“ Б.Башта 

 

Физика – Вера Манојловић 

Нађа Станковић 6/2  Тодор Петровић 7/1,  

Павле Кадијевић 8.ИО Пилица 

 Теодора Радека 6/4 23.02.2019. 

ОШ „Свети Сава“ 
Б.Башта 

 

Хемија – Весна Ристић   

Кадијевић Павле 8. Пил, Давидовић Кристина 
7/2, Тодор Петровић 7/1, Максимовић Дарко 

7/3, Мијаиловић Наташа 7.Пил. 

Милосављевић Анастасија 7/3, Алексић Никола 7/1 03.03.2019.  
ОШ „Рајак 

Павићевић“ Б.Башта 

 

Страни језици –енглески Сузана 

Пејовић, Марија Малешевић 

Без пласмана на Окружно такмичење 23.02.2019. 

ОШ „Свети Сава“ 

Б.Башта 

 

Физичко васпитање – Даница 

Благојевић (одбојка и атлетика) и 

Драган Радовановић (фудбал и стони 

тенис) 

Фудбал дечаци, Атлетика девојке, Одбојка 

дечаци;  Петровић Тодор  7/1 (800 ), Немања 

Јовановић  8/1 (скок у вис)  и Владимир Максимовић 

8/2  скок у даљ) Нина Карадаревић 3/3 (60 м) Јана 

Сарић 3/3 (скок у даљ), Вук Миловановић 4/2 (60 м), 

Душан Радовановић  3/2 (скок у даљ),   Огњен Ранковић 

5/1 (60 м), Неда Грмуша 5/1 ( 300 м), Урош Савић 5/2  

(600 м) и Богдан Деспотовић 5/4 (скок у даљ).Татјана 

Баштовановић  8/1– стони тенис 

Атлетика -дечаци , Одбојка -

девојке,Фудбал – девојчице  
Ђорђе Божић 8/2- стони тенис 

Стони тенис - дечаци  

 

Историја –Весна Џекулић 

  Радоје Митровић  6/2 09.03.2019. 

ОШ „Стеван 

Јоксимовић“ 
Рогачица 

 

Географија – Јан Кунчак, Силвана 

Штрбац, Новак Марковић 

Ирена Тешић 8/1, Татјана Баштовановић 8/1 Павле Кадијевић, Нађа Ђокић 

8.Пил,  
Мирјана Милошевић 7/1 

Ђорђе Петровић 7/2 10.03.2019. 

ОШ „Душан 
Јерковић“ 

Костојевићи 

2018/2019 

2017/2018 

39+3 

19+4 

21+3 

33 

25+1 

20 
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Окружна  такмичења у школској 2018/2019. Години 

Предмет и 

наставници 

 

1. место 

 

2. место 

 

3. место 

Место 

одржавања и 

датум 
 

Српски језик - Весна Јекић,  Сања 

Лазић, Бранка Арсенијевић, Бојана 

Петронијевић 

Мирјана Милошевић 7/1, Анђела 

Јеринић 7/3, Аника Петровић 5/4 
Кристина Давидовић 7/2 

Татјана Баштовановић 8/1 

Емилија Вукосављевић 5. ИО 

Пилица , Катарина Филиповић 5/4 , 

Тодор Петровић 7/1 , Јелена 

Злопорубовић 7/2  Душица 

Филиповић 8/3  и Инес Васиљевић 

8/2   

 

06.4.2019. ОШ 

„НАДА МАТИЋ“-

Ужице и ОШ“ Краљ 

Петар 1. „Ниш 

 
Математика: Петар Драгојловић  

 Милица Новотни, Снежана 

Живановић 

 Теодора Радека 6/4 Михаило Малешевић 4/1 23.3.2019.  ОШ 

„Слободан 

Секулић“ Ужице 

 

Биологија- Драгица Борањац и 

Весна Ристић, Ирена Јакић, Тихана 

Пурић 

 

 

БЕЗ ПЛАСМАНА НА НЕКО ОД ПРВА ТРИ МЕСТА 

14.4.2019. ОШ 

Косјерић  

 

Физика – Вера Манојловић   

 

 Нађа Станковић 6/2 Тодор Петровић 7/1 16.03.2019.ОШ 

„Живко Љујић“ 

Нова Варош 
 

Хемија – Весна Ристић 
Тодор Петровић 7/1 и Максимовић 

Дарко 7/3, 

Наташа Мијаиловић 7. ИО 

Пилица 

Анастасија Милосављевић 7/3 и 

Кристина Давидовић 7/2 

30.3.2019. ОШ 

„Алекса Дејовић“ 

Севојно 
Историја – Весна Џекулић   

БЕЗ ПЛАСМАНА НА НЕКО ОД ПРВА ТРИ МЕСТА 
07.4.2019.  

ОШ „Димитрије 

Туцовић“ Краљево 

 

Физичко васпитање – Даница 

Благојевић (одбојка и атлетика)  

Тодор Петровић 7/1 (800 м) Нина Карадаревић 

3/3 , Вук Миловановић 4/2 ,Огњен Ранковић 5/1 
на 60 м и Урош Савић 5/2 на 600 м 

Јана Сарић 3/3, Душан 

Радовановић 3/2 , Неда Грмуша 

5/1, Богдан Деспотовић 5/4, 

Марта Милановић 6/3, Татјана 

Баштовановић 8/1, Магдалена 

Радојичић 8/1 и Немања 

Јовановић 8/1. , Одбојка дечаци; 

 19.4.2019. 

Пријепоље  – 

ОДБОЈКА 

Атлетика - ББашта 

 

Географија – Јан Кунчак, Силвана 

Штрбац 

Татјана Баштовановић 8/1 Ирена Тешић 8/1 Павле Кадијевић,  

Нађа Ђокић 8.Пил 

 

14.04.2019. ОШ „С 

Чоловић“-Ариље 

2018/2019 

2017/2018 
11  

10+1 

14+1 

13+2 

12 

20 
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                  5.3.  Ученички парламент 
 

Утоку школске 2018/2019.године одржано је две седнице 

Ученички парламента, кога чине по два представника ученика седмог и осмог разреда. На првој седници конституисан је 

парламент за ту школску годину, а сви чланови упознати о раду парламента. Изабрани су председник– Злопорубовић Јелена 8-1 , 

заменик Јовановић Душан 8-1  и два представника за Школски одбор Васиљевић Инес 8/2 и Максимовић Душица 8/1 . Чланови 

Ученичког парламента у шк. 2018/2019 . били су :Милана Ђокић 8-1.Душица Максимовић 8-1, Васиљевић Инес 8-2,Благојевић 

Вељко 8-2,Јулијана Вилотијевић 8-3, Немања Ристивојевић 8-3, Нађа Ђокић 8.Пилица, Тамара Милосављевић 8.Пилица, 

Јовановић Душан 7-1,  Петровић Јелена 7-1, Јелена Злопорубовић 7-2, Данило Новаковић 7-2, Анђелија Стаменић 7-3, Вељко 

Матић 7-3,  Крстина Митровић 7.Пилица и Наташа Мијаиловић 7.Пилица. 

  

5.4.Подмладак црвеног крста 

 

Активности Подмладка одвијале су се кроз садржаје личне хигијене ученика,  исхране,  здравствене превентиве, акције 

солидарности,  учешћу ученика на конкурсима Црвеног крста  на нивоу општине и Републике. 

Волонтери Црвеног крста  су чести „гости“ наше Школе. Посебне активности волонтери су имали  у реализацији 

програма грађанског васпитања. Сарадња Црвеног крста  и школе  је веома добра. Наставници, ученици и родитељи се редовно 

информишу о активностима Подмладка Црвеног крста Школе као и сарадње Општинске Организације Црвеног крста и Школе 

уопште. Активности, садржај, ефекте,  сарадњу Црвеног крста и Школе оцењујемо јако високом оценом.   

Ученици наше школе учествовали су у прикупљању и пружању материјалне подршке ученицима  из  издвојених 

одељења .Ове активности су брижљиво организоване и о њима се води евиденција. Активности Подмладка Црвеног крста школе 

су редовни прилози стручних органа и Савета родитеља школе.  

 

 

6.   ПОСЕБНИ ПРОГРАМ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА 
 

 

6.1 Професионална оријентација 

 

 Тим за ПО чине Јеремић Бранимир, Петровић Ирена и Кунчак Слађана, Јан Кунчак, Даница Благојевић, Душан 

Миловановић и Весна Ристић. 

Професионална оријентација,  реализована је на часовима одељењске заједнице.Такође је реализована и промоција 

професионалне оријентације и различитих занимања свим ученицима, од стране осмака у виду маскенбала занимања   .Маскенбал 

је одржан у школи последњег наставног дана у првом полугодишту,  тако што су сви ученици осмог разреда дошли у школу тог 

дана маскирани у неко занимање. Од ове школске године у организацију Маскенбала занимаса укључили су се и ученици 

четвртог разреда У мају су организоване и посете и промоција средњих школа из Ужица, Пожеге и Бајине Баште. 
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 Са ученицима нижих разреда у току Дечје недеље организоване су посете локалним медијима, ватрогасцима, полицији где 

су се и они упознали са тим занимањима. 

 

 

6.2 Програм здравствене превенције 

 

Овај програм обухватао је садржај на унапређењу телесног и менталног здравља, превенцију болести зависности и обезбеђење 

здраве школске средине. 

Сви планирани систематски, стоматолошки прегледи као и вакцинација су реализовани. 

Током ових прегледа служба Дома здравља је водила разговоре и коментаре са ученицима из области здравства. 

Планирање ових активности и припремање Школа је обавила на задовољавајућем нивоу. Повратне информације, статистичке 

ових прегледа разматрају се на стручним органима Школе, Савету родитеља,  родитељским састанцима и др (Прилог резултата 

систематских прегледа ученика 3, 5. и 7. Разреда). Зависно од степена гојазности  деца су добила лабораторијске упуте  а 

родитељи су упознати са принципима правилне исхране и потребне физичке активности. У суштини, деца су доброг здравственог 

стања, хигијена тела је задовољавајућа. За време обављања систематских прегледа није било проблема са понашањем ученика. 

Педијатријска служба и школа су развили добру сарадњу у смислу укључивања деце  код којих је потребна додатна подршка у 

образовању,.Педагог Школе је урадио скицу  (као припрема за час) систематских прегледа и вакцинација  са распоредом. 

Учитељи и разредне старешине су углавном присутни у овим активностима, тако да  су ове активности и практична реализација 

задатака ОЗ. Ове теме су реализоване кроз  разговор  и инструктиван рад током прегледа и вакцинација а и посебних предавања за 

ученике  виших  разреда. У реализацији ових задатака  учествовали су педијатри, медицинске сестре и нутриционисти, гинеколог. 

 

                  Одржано је едукативно предавање „Хигијена у пубертету“ , за девојчице 6. разреда, уз подршку фирме „ALWAYS“ и 

сагласност Министарства просвете, науке и технолошког развоја. У уторак 23.10.2018. у ОШ “ Рајак Павићевић“ , одржана је 

трибина за ученике седмог разреда на тему „ПРЕВЕНЦИЈА НАРКОМАНИЈЕ“ . Ученици су са одељењским старешинама активно 

учествовали на самом предавању. У исто време одржано је предавање за наставнике биологије и стручне сараднике из свих 

основних и средњих школа такође у ОШ     “ Рајак Павићевић“. Предавање су одржали представници Завода за јавно здравље и 

Центра за социјални рад из Ужица. 

 У реализацији програма здравствене превенције сарадња Школе и Дома здравља  можемо да кажемо да је на веома 

високом нивоу. Учитељи и наставници се редовно информишу о правилницима који регулишу подршку ученицима, као и 

правилник о квалитету образовно-васпитног рада. 

 

 

6.3 Превенција малолетничке деликвенције 

 

Извештај тима за заштиту ученика од насиља,злостављања и занемаривања на крају школске 2018/2019.год. 

       

Тим за заштиту ученика од насиља одржао је 8 састанака.На састанке редовно  су долазили сви чланолви тима.На сваком састанку 

анализирано је стање присутности насиља,које се махом сводило на вербално насиље и гурање у пролазу. 
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     Специјални педагог одржао је часове на тему: -упознавање ученика са протоколом о заштити деце-ученика од насиља и 

злостављања ,-мој страх и како га превазићи,-толеранција и ненасилне комуникације,-ненасилне комуникације и умемо ли да 

користимо реч „извини“,-моје понашање говори о мени,-упознавање ученика са конвенцијом о правима детета,-однос ученик –

наставник,-трговина људима,-правила понашања у школи,-заштита деце-ученика од насиља,злостављања и занемаривања 

-другарство и међусобна солидарност,-разговор о другарству и понашању у школи,-разговор о актуелној теми... 

 -адолесценција и промене које је прате,-како избећи насиље,-бављење спортом,здраве животне навике,-како и где проводимо 

слободно време. 

        Сви чланови Тима прошли су неки облик усавршавања и обуке за превентивно деловање и тиме стекли знање и вештине 

неопходне за превенцију ,препознавање,процену и реаговање  на појам насиља ,злостављања и занемаривања ученика. 

        Главне информације о облицима насиља ,препознавање насиља као и процедуре у поступању током целе школске године  

биле су залепљене на паноу да би родитељи и ученици могли да имају увид. 

       Током целе школске године наставници би били у прилици да користе листу евидентирања насиља која је направљена 

прижошле школске године. 

О посебном протоколу и поступцима у његовој примени извршена је презентација на седници Наставничког већа. 

      Такође и све одељенске старешине су упознате са општим и посебним протоколом за заштиту деце  и ученика од насиља и 

злостављања и занемаривања у образовно васпитним установама. 

     На часовима одељенских заједница специјални педагог презентовао је теме које се тичу:стреса,насиља,психоактивних 

супстанци,радионица толеранција-ненасиље,опасности које вребају са интернета и злоупотреба фејсбука,крађа,агресивност  и 

како је сузбити,подсмех и ругање,однос одраслих према деци,понашање у школи,шта нам смета у школи,конфликти и њихово 

разрешење. 

           -Организовано је дежурство запослених, 

          -Школска зграда и двориште су осветљени, 

          - Школско двориште је ограђено,, 

          -Школски полицајац обилази и нашу школу и контактира са директором ,помоћником директора ,специјалним 

педагогом,педагогом и наставницима. 

  Следеће школске године очекује се још интензивнији рад на превентивним активностима и праћење ученика чије понашање Тим 

процени као ризично.Настојаћемо и да што више родитеља ангажујемо и заинтересујемо за помоћ школи у том смислу. 

 

6.4.Едукативни и образовни развој за мир и толеранцију 

 

 Овај програм обухватао је обележавање значајних датума деце и одраслих , као и учешће ученика на различитим 

конкурсима ( светски Дан здравља, Дан сећања на холокауст,  светски Дан Црвеног крста,  Међународни Дан старих особа,  

Светски Дан борбе против пушења ...). 

 

6.5.Програм еколошке заштите животне средине и естетског уређења школе 
 

                 У извештајној години извршено је велико и значајно уређење учионичког простора , холова и ходника (  набавка 

школских табли, кречење учионичког простора, фарбање столарије  на појединим деловима школе, уређење свлачионица 
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фискултурне сале ...) Ученици су се ангажовали на спољњем уређењу школског простора , као на чувању и одржавању фасаде и 

других површина од намерних оштећења. Дана 1.4.2019. године у ИО Црвица обављено је пошумљавање у оквиру пројектне 

наставе. Акција пошумљавања дворишта испред школе у Црвици обављена је у сарадњи са Националним парком Тара који је 

донирао саднице и радну снагу за ископавање рупа и саму садњу. У акцији су учествовали и ђаци ИО Црвица заједно са 

учитељицом Горданом Максимовић, педагошким асистентом Марком Васићем и помоћном радницом Светланом Благојевић. 

Дониране су саднице брезе, Панчићеве оморике, храста и ниско растиње (клека, дебела кока). 

 

6.6.Програм примене конвенције о правима детета 

 

                  У овом делу акценат је стављен на већу активност ученика. Разрађивани су поједини чланови конвенције о правима 

детета (Буквар дечјих права ). Учитељи у свом практичном раду са ученицима и родитељима  често се позивају на конвенцију о 

правима детета и на свој „учитељски начин“ то разрађују и примењују.  

 

 

 

6.7 ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕСУ САМОВРЕДНОВАЊА У ШКОЛИ 

 

  ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ШКОЛЕ  ОБЛАСТ : НАСТАВА И УЧЕЊЕ 2018/2019 (педагог 

Слађанма Кунчак) 

 

Стандарди квалитета Критеријуми квалитета  

2.1. Наставник ефикасно управља 

процесом учења на часу. 

2.1.1. Ученику су jасни циљеви часа/исходи учења и зашто то што jе 

планирано треба да научи.  

2.1.2. Ученик разуме обjашњења, упутства и кључне поjмовe. 

 2.1.3. Наставник успешно структурира и повезуjе делове часа 

користећи различите методе (облике рада, технике, поступке…), 

односно спроводи обуку у оквиру занимања/профила у складу са 

специфичним захтевима радног процеса. 

2.1.4. Наставник поступно поставља питања/задатке/захтеве 

различитог нивоа сложености.  

2.1.5. Наставник усмерава интеракциjу међу ученицима тако да jе она 

у функциjи учења (користи питања, идеjе, коментаре ученика, 

подстиче вршњачко учење). 

 2.1.6. Наставник функционално користи постоjећа наставна средства 

и ученицима доступне изворе знања. 

4 

2.2. Наставник прилагођава рад на часу 

образовно-васпитним потребама ученика. 

2.2.1. Наставник прилагођава захтеве могућностима сваког ученика. 

 2.2.2. Наставник прилагођава начин рада и наставни материjал 

индивидуалним карактеристикама сваког ученика.  

4 
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2.2.3. Наставник посвећуjе време и пажњу сваком ученику у складу 

са његовим образовним и васпитним потребама.  

2.2.4. Наставник примењуjе специфичне 

задатке/активности/материjале на основу ИОП-а и плана 

индивидуализациjе.  

2.2.5. Ученици коjима jе потребна додатна подршка учествуjу у 

заjедничким активностима коjима се подстиче њихов напредак и 

интеракциjа са другим ученицима.  

2.2.6. Наставник прилагођава темпо рада различитим образовним и 

васпитним потребама ученика. 

2.3. Ученици стичу знања, усваjаjу 

вредности, развиjаjу вештине и 

компетенциjе на часу. 

2.3.1. Активности/радови ученика показуjу да су разумели предмет 

учења на часу, умеjу да примене научено и образложе како су дошли 

до решења.  

2.3.2. Ученик повезуjе предмет учења са претходно наученим у 

различитим областима, професионалном праксом и свакодневним 

животом.  

2.3.3. Ученик прикупља, критички процењуjе и анализира идеjе, 

одговоре и решења.  

2.3.4. Ученик излаже своjе идеjе и износи оригинална и креативна 

решења. 

 2.3.5. Ученик примењуjе повратну информациjу да реши 

задатак/унапреди учење.  

2.3.6. Ученик планира, реализуjе и вреднуjе проjекат у настави 

самостално или уз помоћ наставника 

3 

2.4. Поступци вредновања су у функциjи 

даљег учења 

2.4.1. Наставник формативно и сумативно оцењуjе у складу са 

прописима, укључуjући и оцењивање оног што су ученици приказали 

током рада на пракси* (пракса ученика у средњоj стручноj школи).  

2.4.2. Ученику су jасни критериjуми вредновања. 2.4.3. Наставник 

даjе потпуну и разумљиву повратну информациjу ученицима о 

њиховом раду, укључуjући и jасне препоруке о наредним корацима.  

2.4.4. Ученик поставља себи циљеве у учењу. 2.4.5. Ученик уме 

критички да процени своj напредак и напредак осталих ученика. 

 

3 

2.5. Сваки ученик има прилику да буде 

успешан 

2.5.1. Наставник/инструктор практичне наставе и ученици се 

међусобно уважаваjу, наставник/инструктор практичне наставе 

подстиче ученике на међусобно уважавање и на конструктиван начин 

успоставља и одржава дисциплину у складу са договореним 

правилима.  

3 
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2.5.2. Наставник користи разноврсне поступке за мотивисање 

ученика уважаваjући њихове различитости и претходна постигнућа. 

 2.5.3. Наставник подстиче интелектуалну радозналост и слободно 

изношење мишљења.  

2.5.4. Ученик има могућност избора у вези са начином обраде теме, 

обликом рада или материjала.  

2.5.5. Наставник показуjе поверење у могућности ученика и има 

позитивна очекивања у погледу успеха. 

 

МЕТОДОЛОГИЈА САМОВРЕДНОВАЊА 

ТЕХНИКЕ ИНСТРУМЕНТИ 

АНКЕТИРАЊЕ Упитници за ученике и анализа резултата, упитници за 

родитеље, упитнивци за наставнике 

ПОСМАТРАЊЕ Образац за праћење наставног часа 

АНАЛИЗАРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Протоколи за посматрање, анализирање и процену наставног 

часа и извештаји са посета часовима 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА САМОВРЕДНОВАЊА 

Учесници, наставници, родитељи обухваћени истараживањем-

прецизни подаци, тачан број и критеријуми при избору. 

Укупно је анкетирано 41 наставник, 16 родитеља( представници 

Савета родитеља), 20 ученика осмог разреда случајно 

изабраних. 

Временски период на који се односи самовредновање Школска 2018/2019 

Фазе самовредновања Избор кључне области и формирање Тима за самовредновање 

на наставничком већу одржаном 14.09.2018., анализа стандарда 

квалитета рада у области наставе и учења, извођење закључака, 

одређивање нивоа остварености и израда Извештаја. 

 

ЗАКЉУЧЦИ ЗА ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

ОПИС НИВОА ОСТВАРЕНОСТИ НИВО 3 

Образложење и докази 

2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу.  

Посматрањем часова и анализомизвештаја са посета часовима може се закључити да наставници јасно истичу циљеве часа и 

исходе учења, дају упутства и објашњења, која су јасна ученицима, истичу кључне појмове, користе методе које су ефикасне и 

поступно постављају све сложеније задатке. Ученици и родитељи се такође слажу са тим. 

2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика. 

Посматрањем часова дошло се до закључка да се темпо рада и наставни материјал не прилагођавају довољно индивидуалним 

карактеристикама ученика, али се захтеви у већој мери прилагођавају могућностима ученика. Наставници, ученици и родитељи 
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сагласни су да наставници посвећују време ученицимаи њиховим васпитним и образовним потребама. У школи има ученика са 

посебним потребама са којима се ради по ИОП-у. 

2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на часу. 

Посматрањем часова и резултатима упитника утврђено је да су ученици у већој мери заинтерсовани за стицање знања на часу, 

активно учетвују у раду, разумеју научено, користе повратне информације.Међутим нису довољно укључени у процену тачности 

својих одговора. 

2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења. 

Наставници оцењују у складу са Правилником о оцењивању, са којим су упознати и родитељи и ученици, али је потребно радити 

на томе да ученици више постављају себи циљеве у вези са напредовањем, као и да више учествују у самом процесу оцењивања и 

процењивања свог напредовања. 

2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан. 

Наставници својим радом и применом савремених технологија мотивишу ученике за рад, подстичу њихову интелектуалну 

радозналос. Дају им могућност да постављају питања, дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу и адекватно 

реагују.Али ученици немају могућност избора у вези са избором теме, обликом рада и материјала. 

 

SWOT –анализа области квалитета 2- НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

СНАГЕ 

Наставници примењују одговарајућа дидактичко-методичка 

решења на часу. Ученици стичу знања која повезују са 

претходно наученим, са садржајима из различитих области. 

Имају могућност и слободу да питају за све што им није јасно. 

На Завршним испитима показују резултате који су изнад 

републичког просека. 

СЛАБОСТИ 

Још увек се примењују традиционалне методе учења на часу. 

Ученици се не подстичу да сами процењују свој напредак. 

РЕСУРСИ 

Одлична опремљеност школе савременим технологијама. 

ОГРАНИЧЕЊА 

Рад у две смене, велики број наставника који ради у више 

школа што узрокује тешкоће у уклапању распореда за 

одржавање слободних активности. 

 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА НАСТАВУ И УЧЕЊЕ 

Активности Носиоци активности Време и динамика Циљ Начин праћења 

реализације 

У току наставе више 

укључити ученике 

приликом избора теме 

за обраду и начина 

обраде. 

О току наставе радити 

Предметни наставници, 

Стручна већа, ПП 

служба 

Током школске године Побољшање квалитета 

наставе и постигнућа 

ученика, као и 

целокупног 

функционисања школе 

Подстицање ученика да 

Педагошка 

документација, 

припреме за наставу, 

Записници стручних 

већа, евиденција са 

посета часовима 
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са ученицима на томе 

да више учествују у 

процени свог напретка. 

активно учествују у 

процесу учења и 

процени напредовања у 

учењу. 

 

 

7.  СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА 
 

 

Стручно усавршавање  организовано је  ослањањем на правилник о сталном стручном усваршавању, наставника, 

васпитача и стручних сарадника. У оквиру школе организовано је  индивидуално усавршавање  и на нивоу стручних већа, 

наставничког већа. У школској 2018/2019. години је било стручног усавршавања  .Школа је претплаћена на три часописа 

(Педагошка стварност, Настава и васпитање, Школски час) као и Просветни преглед.  

 

Семинари и вебинари: 
Датум  Назив семинара Место К П Бр.сати учесници 

27.8.2018. Настава оријентисана на исходе-

историја 
Ужице / / 4х2=8 Силвана Штрбац 

Весна Џекулић 

1.10.2018. „ Дигитални атлас“ онлајн 1 1 32 Јан Кунчак 

19.10.2018.- „Обука наставника у ОШ за примену 

општих стандарда постигнућа за крај 

основног образовања за страни језик“ 

онлајн / / / 7 наставника страних језика 

23.10.2018. „Наркоманија и друге болести 

зависности“ 
Бајина 

Башта 
/ / / Ученици 7.р. 

14-15.11.2018. „Актуелности у образовном систему 

РС“ 
Врњачка 

Бања 
/ / 16 Драган Ресимић 

29.11.2018. „Ес-дневник“-обука Ужице / / / Јовановић Драган 

Станојевић Жељко 

8.12.2018. „Систем праћења физичког развоја и 

развоја моторичких способности у 

настави физ.васп.“ 

Краљево К3 П3 8 Драган Радовановић 

8.12.2018. „Улога, задаци и значај одељенског 

старешине у васпитно-образовном 

раду“ 

Бајина Башта К3 П4 30х8=240 30 учесника 

8.12.2018. „Комуникацијом до успешне 

сарадње у школи“ 

Бајина Башта К4 П4 16х8=128 16 учесника 
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22.12.2018. „Креативне радионице“ Б. Башта К1 П3 30х8=240 30 учесника 

1.и2.2.2019. „Обука за информатичаре“ Ужице / / 2х6=12 Вранић Гордана 

Јовановић Драган 

1,2.и3.2.2019. „60. Републички зимски семинар за 

наставнике српског језика и књ.“ 

Београд / / 2х3х8=48 Јекић Весна 

Арсенијевић Бранка 

13.3.2019. „Подршка у процесу 

самовредновања“ 

Бајина Башта / / / Кунчак Слађана 

Драган Ресимић 

15.3.2019. „Новине у пословању установа 

образовања и васпитања и ученичког 

и студентског стандарда“ 

Београд / / 1х8=8 Јањић Јела 

23.4.2019. „Дигитална учионица“-обука Бајина Башта / / / 15 учесника 

11.и12.5.2019. „Настава и учење оријентисани на 

исходе“ 

1.р. 

Ужице / / 3х2х4=24 Снежана Живановић 

Данка Гавриловић 

Снежана Аксентијевић 

1.и 2.6.2019. „Настава и учење оријентисани на 

исходе“ 

Биологија 6.р. 

Ужице / / 4 Тихана Пурић 

8.и 9..6.2019. „Настава и учење оријентисани на 

исходе“ 

Српски ј.6.р. 

Ужице / / 4х2=8 Лазић Сања 

Арсенијевић Бранка 

15.и 16.6.2019. „Настава и учење оријентисани на 

исходе“ 

 Физика6.р. 

Ужице / / 4 Манојловић  Вера  

15.и 16.6.2019. „Настава и учење оријентисани на 

исходе“ 

 Стр.језици 6.р. 

Ужице / / 3х4=12 Печеничић Десанка 

Јеремић Бранимир 

Малешевић Марија 

20.и 21.6.2019. „Настава и учење оријентисани на 

исходе“ 

 Музичка к. 6.р. 

Ужице / / 4 Лазић Марко 

22.и 23.6.2019. „Настава и учење оријентисани на 

исходе“ 

 Математика 6.р. 

Ужице / / 4 Драгојловић Петар  

4.и 5.7..2019. „Настава и учење оријентисани на 

исходе“ 

Географија 6.р. 

Ужице / / 2х4=8 Кунчак Јан 

Тутић Радмила 

Укупно: 808 

 

 

 О значајним темама информишу учитеље и наставнике из непосредне педагошке праксе. Индивидуалном стручном 

усавршавању кроз реализацију појединих задатака поклања се нарочита пажња, а то практично значи кад уочимо неку појаву ... 
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проблем ... Већина учитеља и наставника располаже и својом личном библиотеком.  Наша школа је постала методички центар за 

студенте Учитељског факултета у Ужицу. Професионалну праксу у нашој школи обавило је седам студената  према упутствима 

Факултета. Национална служба за запошљавање и школа склопиле су уговор о обављању једногодишње професионалне праксе  за 

полагање испита за лиценцу.   

 У оквиру стручног усавршавања школа је организовала активности увођења у посао и полагања испита за лиценцу  

наставника, васпитача и стручних сарадника..  Све ове активности организоване су према правилнику о дозволи за рад 

наставника, васпитача  и стручних сарадника као и правилника  о сталном стручном усавршавању.  

 Стручно усавршавање на нивоу школе  (индивидуално, на нивоу стручних већа, наставничког већа исл) све је присутнија 

пракса  „ослањања на одређене правилнике, измене и допуне, законска одређена“ исл. Размена информација, консултације, су 

свакодневно присутни у практичном раду учитеља, наставника, педагога, управе исл. 

 

 

 

8.  ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 

                 Школске 2018/19.  године остварена је добра сарадња са СО-, Школском управом у Ужицу, привредним 

субјектима и организацијама из области друштвених делатности (Дом здравља, Црвени крст, Центар за социјални рад, МУП, 

основне и средње школе, Дечји вртић, Национални парк и сл.), Савез горана РС„Дан планете Земље “Пошумљавање  

22.4.2019.ученици 5-8.р. спортским клубовима и удружењима у граду, родитељима ученика, локалном телевизијом,   локалном 

штампом и сл. Ученици наше школе у сарадњи са Црвеним крстом (уз помоћ педагога школе СлађанеКунчак) имали су прилику 

да иду на летовање у Црну Гору. 

 

9. ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ 
 

Презентација живота и рада школе  приказивана је преко локалне ТВ, Радија ББ, локалне штампе посебно ББ ГЛАС, ББ 

ЖУРНАЛ ,Просветног прегледа, Спортског журнала... 

Ови прилози  наишли су на леп пријем . Ученици школе својим учешћем на такмичењима  свих врста презентовали су 

школу и свој град. Такође, ученици својим радовима у дечјој штампи и часописима, учешћем на ликовним и литерарним 

конкурсима, презентовали су своје учитеље, наставнике, школу и град. Април односно празник Цвети полако постаје део 

традиције када ученици нижих разреда са учитељицама организују Пролећни карневал. У децембру 2018 . године је организован 

4.  турнир у стоном тенису уз учешће ученика од 5. до 8. Разреда из више школа (ОШ „С.Сава“ Б.Башта, ОШ „Д.Јерковић“ 

Костојевићи , ОШ „Б.Јанковић“ Кремна и ОШ „С.Јоксимовић“ Рогачица).Ове године  фудбалски меч између ученика и 

наставника  је одржан поводом одласка селектора наставничке екипе Новака Марковића у пензију .Већ традиционално ученици 

који су уписали први разред ОШ „Рајак Павићевић“ добили су као поклон блокчић и оловку са логом школе. 

Школа има свој сајт и фејсбук страницу и Инстаграм  ,где су презентована важна догађања из живота и рада школе. 
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10. ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА  
 

Током године праћена је реализација планираних задатака кроз рад стручних органа, а вршено је и  индивидуално 

праћење реализације задатака. Наставничко веће сваке године врши анализу остварености и квалитета планираних задатака, даје 

предлоге за реализацију неостварених задатака и  њихово унапређење. Савет родитеља и Школски одбор се упознају  са 

квалитетом  реализације програмираних задатака и послова рада школе. У евалуацији Годишњег плана  рада  полази се и од  

запажања саветника Школске управе који су у претходном периоду неколико пута долазили. 

 

У живот и рад школе ( у целини,  деловима  и појединачно) стално тежити за уградњом  три недељива  елемента – 

програмирање и планирање, праћење и евалуацију  живота и рада школе. 


