У току августа и почетком септембра, посебну пажњу посветили смо припреми
школске године:
-

-

-

-

-

Изради годишњих и месечних планова рада наставника и стручних сарадника,
Припреми за израду Плана стручног усавршавања радника за 2013/2014.
школску годину,
Изради Годишњег плана рада школе,
Ревидирању Анекса Школског програма,
Изради Извештаја о протеклој школској години,
Активирању тимова који ће радити на пословима самовредновања, развоју
Школског развојног плана,
Припремању иницијалног тестирања свих ученика из свих предмета током
септембра 2013. у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном
образовању и васпитању Сл. Гласник РС, бр. 67/2013, чл.10.став 1.и2.
Пријема 1. и 5. разреда.
Анализирању предлога распореда контролних и писмених задатака у складу са
Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању Сл.
Гласник РС, бр. 67/2013, чл.12.
Упознавање Наставничког већа са новим Правилником о оцењивању ученика у
основном образовању и васпитању Сл. Гласник РС, бр. 67/2013, који је ступио
на снагу 8.8.2013.
Упознавање Наставничког већа са деловима Закона о заштити података о
личности, који се односи на школске услове,
Учешће у припремање предлога ЦЕНУСА,
Припремање и израда Задужења наставника за школску годину у оквиру 40
часовне радне недеље,
Решавање кадровских потреба, изазваних одласцима у пензију радника, због
измене чл.144. Закона о основама система образовања и васпитања и повећања
броја ученика,
Израда „Информатора о раду школе“, новембар 2012.
Ажурирање „Информатора о раду школе“.

2

Потпуно смо свесни значаја сталног стручног усавршавања запослених и развоју
личних и професионалних компетенција те смо у протеклом периоду у том смислу
предузели следеће:
А) Формирали тим за стручно усавршавање радника, септембар 2012.
Б) Разматрали и усвојили појединачне планове стручног усавршавања сваког
радника, септембар и октобар 2012. Напомињем да је одобравање појединачних планова
стручног усавршавања радника условљено стварним потребама школе (мишљења
просветних саветника, резултата самовредновања школе, резултата ученика на завршним
испитима, такмичењима и сл.) и појединца, као и финасијским могућностима локалне
самоуправе.
В) Донели Правилник о вредновању сталног стручног усавршавања у школи,
фебруар 2013. Овај правилник настао је из практичне потребе да се реализује законом
предвиђених 44 сата унутаршколског стручног усавршавања.

(Семинар - „Да темпераменте свако, боље упозна лако“ 25.5.2013. ОШ „Рајак Павићевић“ )

У периоду који покрива овај извештај учествовали смо на следећим семинарима:
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Р.
бр.

Датум

Назив семинара и место реализације

Место

Кат.
бр.

Бр.сат
и

Бр.у
чесн
ика

Укуп
но
сати

1.

22.-23.9.2012.

„Јачање капацитета наставника за васпитни рад“

126.

16

2

32

2.

29.-30.9.2012.

974

15

3

45

3.

28.29.30.9.2012.

24

3

72

4.
5.

27.10.2012.
3.11.2012.

818

4
8

7
1

28
8

6.

1.12.2012.

„Час телесног вежбања као основни опреативни
облик наставе физичког васпитања“
„Професионална оријентација на преласку у
средњу школу“
Сајам књига у Београду
„Ефикасно оперативно планирање наставе
немачког језика“
„Оцењивање ученика“

РЦ
Ужице
Љиг

486

8

4

32

7.

11.12.2012.

„Појачан васпитни рад са ученицима у ош“

75

8

3

24

8.

16

3

48

486

8

16

128

10.

10.-13.1.2013.

18

3

54

11.

12.-13.1.2013.

12.

11.1.2013.

13.
14.

6.2.2013.
7.-9.2.2013.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

16.2.2013.
26.02.2013.
3.3.2013.
11.3.201323.3.2013.
29.4.2013.
10.05.2013.
14.5.2013.

23.

19.5.2013.

„Мултимедија као покретач активног учења“
онлајн семинар
„Путоказ за успешно праћење и извештавање о
напредовању ученика у савладавању школског
програма“
54. Републички зимски семинар за наставнике
српског језика и књижевности
„Унапређивање наставе математике у старијим
разредима основних школа 2013.“
XXIX Специјализовани републички семинар
За наставнике математике у основним и средњим
школама
„Буџетско пословање“
„Директор школе од личних вештина до
законских обавеза“
„Претпоставке успешне наставе“
Други менторски састанак тима за ПО
„Јачање професионалних компетенција“
„Израда Плана интегритета“
„Ка бољем разумевању (5)-модул 1“
„Априлски дани наставника хемије“
„Пословни тренинг“
„Процедуре јавних набавки, управљање
финансијама, исказивање прихватљивих
трошкова у стандардизованим буџетским
обрасцима, начин извештавања и прављења
пројеката“
„Планирање стручног усавршавања“

258

9.

10.12.20.1.2013.
21.12.2012.

24.
25.
26.

25.5.2013.
25.6.2013.
1.-05.07.2013.

„Да темпераменте свако, боље упозна лако“
„Обука за грађанско васпитање“
„Летња школа енглеског језика“-The English Book
Education
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РЦ
Ужице
БГ
РЦ
Шабац
Нова
Варош
РЦ
Ужице
У школи
У школи

БГ ДСЈК
БГ ДМС

325

16

1

16

БГ
Архим.

321

8

1

8

8
24

1
1

8
24

8
4
8
6
8
12
8
4

33
3
2
3
1
1
3
2

264
12
16
18
8
12
24
8

934

8

1

8

119

8
8
24

30
1
2

240
8
48

Ужице
Дивчиба
ре
У школи
Ужице
Ужице
Ваљево
Ужице
Београд
Ужице
Бајина
Башта

Бајина
Башта
У школи
Ужице
Копаони
к

81
432
822
634

На акредитованим семинарима у овом периоду остварили смо 1178 сати, што је
одличан резултат и мало превазилази законски оквир од 24 сата стручног усавршавања
кроз акредитоване семинаре. На семинаре смо настојали да упутимо и правну и
финасијску службу, тако да су правник и шеф рачуноводства, након једног семинара,
одржаног у марту у Ваљеву урадила „План интегритета установе“. Поред овог вида
усавршавања, радници се усавршавају и путем присуства и учешћа на посебно
организованим презентацијама, када им стечена знања и умења преносе учесници
акредитованих семинара.
У оквиру пројекта „Енергетске ефикасности“, који је расписало Министарство
енергетике, рударства и просторног планирања, а у сарадњи са Фондом за заштиту
животне средине аплицирали смо и одобрен нам је целокупан тражени пројекат. Пројекат
се односи на целокупну замену дрвене столарије алуминијумском столаријом (око 160
различитих отвора) и израду термичке фасаде (око 1650 m2) на матичној школи у Бајиној
Башти. Вредност радова износи око 13.043.000,00, од чега држава даје 84,67% или
11.043.000,00, а општина Бајина Башта 15,33% или око 2.000.000,00 динара. У септембру
је донет закон о укидању Фонда за заштиту животне средине. Након вишемесечног
дописивања са Министарством енергетике, 1.07.2013.добили смо Анекс за продужетак
рока за реализацију пројекта до 31.10.2013. У тренутку када пишем овај извештај
очекујемо уплату аванса изабраном понуђачу за почетак радова.
У оквиру инвестиционог улагања, спровели смо поступак јавне набавке за израду
парног грејања у ИО Пилица (објекат старе школе). Вредност радова је 1.477.515,00
динара. Новац за реализацију пројекта обезбедила је Општина Бајина Башта. Радови су у
току и биће завршени до почетка грејне сезоне.У издвојеном одељењу Јасиковице
заједничким учешћем мештана и школе заменили смо и другу половину крова.Акција
реализована 16. 9. 2012, вредност радова 44.000, а лимарски радови на крову 22.01.2013,
вредност радова 18.000,00. За похвалу је одазив мештана њих око десетак, углавном
родитеља ђака те школе, који су осим радова на крову раније узимали учешће у радовима
на пословима кречења, патошења школе, бетонирања степеница на школском објекту,
изради дрвене оградице, натписа школе и сл.

(Уређивање школе у ИО Јасиковице- септембар 2012. године)
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У ИО Пепељ 26.09.2012. заменили смо део крова, цреп је купила школа, а летву
смо добили као донацију.
Завршили смо кречење фискултурне сале, једног ходника и хола на улазу у школу у
Бајиној Башти, као и 4 учионице, ходник и мокри чвор у ИО Пилица-стара школа.

(фискултурна сала након уређења )
Поставили каналице за интернет у ходнику матичне школе. Узели додатни пакет
интернета 4МВ, по цени од 1,5МВ на две године.
Набавили смо три штампача, вредност 25.535,00 и три рачунара вредности
97.829,80.
Такође, три апотеке, тип 1 основни садржај, вредности 14.230,80 динара, сточић за
наставнике физичког васпитања, вредности 7.000,00 динара, две жардињере за цвеће,
вредности 6.300,00, електично звонце за ИО Пилица, осам паноа за учионице, од којих је
пет отишло у ИО Пилица, 3 апарата СО2 од 5 кг. итд.
На основу спецификованих потреба стручних већа набавили смо наставна средства
и учила у вредности око 300.000,00 динара.
За све одличне ученике набавили смо квалитетне књиге-тврди повез као награде у
вредности око 100.000,00, око 350 примерака, а за носиоце Вукове дипломе и ђака
генерације енциклопедије „Историја света“ од 1-10. Вредност књига са попустом од 50%
била је 24.840,00.
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За потребе библиотеке набавили смо:
- сабрана дела Иве Андрића, тврди повез, 10 књига, вредности 7.920,00 са 20%
попуста,
- четири комплета збирки за припрему такмичења из математике „Плус 3“ и „Плус
4“, вредност 4.320,00,
- Прота, Вук и девет класика српске књижевности, вредност 2.600,00,
- књигу Савиндан-приручник за припрему светосавских приредаба,
- 5 примерака „Црвено светло“, нашег суграђанина Данијела Ћоровића,
- по четири примерка Збирки стандардизованих тесзова за ученике 4.р.у издању
Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања итд.
- Купили смо 18 примерака „Математика за 1.р.“ЗУНС, које нисмо могли добити од
министарства у пројекту „Бесплатни уџбеници“, који су нам недостајали, укупна вредност
12.862,00динара.
Штампали наше дипломе, похвалнице и захвалнице у више хиљада примерака.
У оквиру јавних радова које расписује Национална служба запошљавања
Републике Србије и ове, као и пршле године, одобрен нам је пројекат ангажовања лица са
инвалидитетом. Ангажовано лице почело је са радом 12.08.2013. и радиће до 12.02.2014.
на пословима електронског ажурирања библиотечког фонда школске библиотеке у
програму Winisis. Посао започет школске 2012/2013, због великог обима посла наставља
се и ове године.
Били смо активни учесници свих манифестација у локалној средини, као што су:
„Светски дан здравља“6.4. „Дан планете земље“,22.4. „Борба против дуванског дима“ 26.5.
„Чишћење Србије“ 9.6.2012. „Еко камп Тара“ 18-25.08.2012. „Еко камп Тара“ 1724.08.2013.
Били смо домаћини и успешни организатори општинских такмичења ученика из
српског језика 3.3. 2013, хемије и страних језика 10.3.2013, међуокружног такмичења из
атлетике,међународног такмичења из математике „Кенгур без граница“21.3.2013, где је
учешће узело преко сто ученика другог, трећег и четвртог разреда наше школе. И на овом
такмичењу имали смо веома леп успех, чак и једно прво место(Јанковић Јован)
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(,Међународно такмичење из математике „Кенгур без граница“21.3.2013. године)
Наши ученици постизали су запажене резултате на окружним такмичењима из
српског језика, математике, физике, немачког језика, енглеског језика, географије,
историје, хемије, рецитовања, атлетике, тако да смо на општинском нивоу имали 13 првих
места појединачно и две екипно, 27 других места и једно екипно и 33 трећа места, а на
окружном нивоу 8 првих места, 6 других појединачно и једно екипно, 13 трећих места и
једно екипно уз три похвале. Свим учесницима такмичења (и ученицима и наставницима)
обезбеђени су: превоз, преноћиште, оброци и одговарајуће дневнице.

(Додела признања најуспешнијим ученицима са окружних такмичења)
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Успешно смо организовали и спровели:
-

Иницијално тестирање ученика 8.р. из српског језика и математике 4. и
5.12.2012.
Пробни завршни испит за ученике осмог разреда из српског језика и из
математике у суботу 11.5.2013.
Композитни тест за ученике 7.р. 16.5.2013.
Тестирање ученика 4.р.22-27.05.2013.
Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања Републике Србије
послали смо на увид тестове пробног завршног испита 13.6.2013.
Завршни испит ученика 8. разреда из српског језика 17.6.2013.
Завршни испит ученика 8. разреда из математике 19.6.2013.

Пробни завршни испит ученика 8.р.поништен је одлуком Републичке уписне
комисије, након познате афере са крађом и продајом тестова у Београду. Ученицима 8.
разреда омогућили смо презентације четири средње школе из Златиборског округа, које су
реализовали професори тих школа, као и Војне гимназије и Војне академије, а за родитеље
ученика 8.р.организовали општи родитељски састанак на коме су о плану уписа говорили
директори гимназије и техничке школе из Бајине Баште.
У оквиру пројекта „Професионална оријентација на преласку у средњу школу“ са
ученицима 8. разреда организоване су радионице и посете представника различитих
средњих школа из Бајине Баште, Ужица и Пожеге.
За ученике виших разреда 13.11.2012, организовали смо предавање „Здрав живот“,
интерактивно против наркоманије, а извођачи су били глумица Нада Блам,
неуропсихијатар проф др Јован Марић и поп певачица Викторија.
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За ученике 7. и 8.р. у сарадњи са полицијском станицом, организовали смо
предавање „Трговина људима“20.03.2013. Организовали смо превоз за ученике 7. и 8.р из
ИО Пилица и они су такође били присутни на овом предавању.

( предавање „Трговина људима“20.03.2013. – сала биоскопа „Влаја)
Аплицирали и реализовали акцију „Сто посто чисто, сто посто очишћено“, којом је
било обухваћено 70 школа у Србији, а под покровитељством Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и компаније „Unilever“.
Узели смо учешће у акцији „Србија плеше у ритму Европе“22.03.2013.

За ученике нижих разреда организовали смо извођење представа: „Капетан Џон
Пиплфокс“, глумци Ужичког народног позоришта, „Чаробна књига“-Театар „Додир“из
Београда, „Лав и миш“- Астро-лонга из Београда.
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(Представа за ученике нижих разреда у биоскопу „Влаја“)
Узели активно учешће у дечијој недељи од 1.10.2012.-7.10.2012.под слоганом
„ Растемо као једно, бољи смо заједно“.

(Октобар 2013. Дечија недеља)
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Подржали промоцију књиге Данијела Ћоровића „ Црвено светло“у библиотеци
школе.
У сарадњи са „Ас превозом“ из Бајине Баште и компнијом Кока-кола 27.12.2012,
реализовали акцију „Књига за болесног друга“, за децу дечјег одељења ужичке болнице.

(акција „Књига за болесног друга“)
Реализовали уручење поклон књига „Мали принц“ за све прваке наше школе.

Девојчицама 6. разреда организовали смо предавање везано за пубертет и полну
хигијену, 25.3.2013.
У мају смо успешно организовали и спровели екскурзије и излете ученика 1-7.
разреда, као и школу у природи за ученике другог, трећег и четвртог разреда.
Имали смо врло повољне оцене на прегледу школе и посета часовима од стране
педагошких саветника Министарства просвете науке и технолошког развоја Србије
Школске управе Ужице 18. 10. 2012, а по наложеним мерама правовремено реаговали.
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На наш позив 19.03.2013.просветни саветници су помагали у припреми ИОП-а за
једног нашег ученика.
На опште задовољство ученика, родитеља и наставника, као и прошле школске
године, у просторијама школе организовали смо матурско вече 8. разреда и другарско вече
4. разреда (6.6.2013.)

(Матурско вече у школи)
Реализовали светосавску академију, приредбу за пријем првака, два кроса, јавни
час физичког васпитања под називом „Здравље је култура- вежбам, јачам тело и развијам
идеје“, чији су промотери били Министарство здравља, Министарство просвете, науке и
технолошког развоја и Министраство омладине и спорта (22.5.2013.), а 29.5.2013,
реализовали јавни час „Дан изазова“-што је најмасовнија планетарна спортско
рекреативна манифестација.

(јавни час „Дан изазова“)
Добру, коректну, професионалну подршку и делотворну сарадњу имали смо са
општинским органима власти, јавним предузећима и установама у нашем граду, службама
и удружењима грађана, основним и средњим школама, јавним гласилима и локалним
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медијима, приватним предузећима, органима Министарства просвете науке и технолошког
развоја Републике Србије Школске управе Ужице, издавачким кућама у земљи...
Ангажовали смо једног персоналног асистента у периоду од 1.2.2013.-30.6.2013.као
подршку једном ученику у оквиру ИОП-а.Тражили два, а добили једног кандидата од
Националне службе запошљавања и ангажовали га од 10.6.2013.-9.6.2014. кроз
приправничку праксу.Организовали менторску подршку и омогућили стручну праксу и
хоспитовање једном студенту педагогије, једном студенту факултета за физичку културу и
четворо студената учитељског факултета.
У школи је организован продужени боравак ученика у којем су у две групе
обухваћена 36 ученика 1,2.и 3.разреда наше школе.
Одобрили смо бесплатну исхрану економски најугроженијим ученицима. Око 50 ученика
или око 10% укупног броја ученика који се хране у кухињи није плаћало оброке, иако за
ту намену немамо посебно одобрена средства.
Школски одбор - представници школе (Гордана Југовић – председник Школског
одбора, Никола Стаменић , Јеремић Бранимир) , представници локалне заједнице (Урош
Нешковић, Милан Јагодић – заменик председника Ш.О. и Марко Камберовић)
представници родитеља (Весна Нешковић, Сузана Тадић и Дејан Мандић) - и Савет
родитеља (Малиџан Новица ,Радовановић Виолета ,Савић Дарко , Јоксић Биљана ,
Селинић Марија, Злопорубовић Слађана, Милосављевић Марија ,Ђокић Маријана, Тадић
Сузана, Петковић Данка , Спасојевић Данијела, Матић Љиљана, Матић Небојша ,
Баштовановић Итиана, Јовановић Борис, Тошић Јелена , Лукић Александар, Јовановић
Биљана , Нешковић Весна , Попадић Драган, Арсић Слађана, Рмуш Љубомир, Мандић
Дејан, Караклић Гордана, Вуковић Зоран-председник Савета родитеља, Милинковић
Слободанка , Јелисавчић Милица) дају значајан допиринос раду школе.
У сарадњи са финасијско-рачуноводственом службом школе, анализирали смо
потребе школе и донели квалитетан и за овакву економску ситуацију у земљи реалан и
економски одржив финансијски план за 2013. годину.
Уз помоћ правне службе благовремено смо били информисани и упућени у све
правно-законодавне и нормативне актуелности, те је наше укупно деловања било правно
и законодавно потпуно поткрепљено и ажурно.
Летопис сачинили:
Ресимић Драган , директор школе
Кунчак Јан, помоћник директора
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