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I УВОД
Рад у основној школи одвијао се према Закону о основној школи, Правилнику о
наставном плану и програму и Годишњем плану рада школе.
Основна школа „Миле Дубљевић“, поред централне школе у Лајковцу, има и 10 физички
издвојених одељења. Од тога су ИО Боговађа и ИО Бајевац потпуне осморазредне школе, а
издвојена одељења у Селу Лајковцу, Ћелијама, Марковој Цркви, Пепељевцу, Непричави и
Врачевићу су четвороразредне школе са комбинованим одељењима, сем издвојеног
одељења у Доњем Лајковцу, које је неподељена школа са три разреда.

II ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА
Полазне основе рада школе за школску 2011/2012. годину засноване су на циљевима и
задацима васпитања који произилазе из следећих докумената:
-

-

Закон о основама система образовања и васпитања Републике Србије, и измена и
допуна Закона о основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС“ – бр. 72/09,
52/11);
Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног
образовања и васпитања и наставном програму за први, други, трећи и четврти
разред основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ – Просветни гласник
бр. 10/04, 1/05 ,3/06, 15/06, 2/08, 2/10, 7/10, 3/11, 7/11);
Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и наставном
програму за пети, шести, седми и осми разред основног образовања и васпитања
(„Сл.гласник РС”– Просветни гласник бр.5/08, 6/09, 2/10, 7/10, 3/11);
Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних
сарадника и васпитача у основној школи („Сл. гласник РС” – Просветни гласник
бр. 2/92 и 2/2000.);
Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску
2010/2011. годину („Сл. гласник РС” – Просветни гласник 4/10);
Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и
домовима ученика („Сл. гласник РС” бр.12/09, 67/11);
Уредба о организовању у остваривању верске наставе и наставе алтернативног
предмета у основној и средњој школи („Сл. гласник РС” – Просветни гласник
46/2001.);
Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни
план, његову примену и вредновање („Сл.гласник РС“ 76/10);
Развојни план ОШ „Миле Дубљевић“ за период 2010/2015;
Остала упутства и подзаконска акта.
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III ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР
У школској 2011/2012. години радило се по Правилнику о школском календару за
основну школу („Сл. гласник РС” – Просветни гласник 4/11).
Настава је почела у четвртак 1. септембра 2011. године. Због временских неприлика
настава је прекинута 3. фебруара 2012. године, па је настављња 20. фебруара 2012. године.
Две наставне недеље су надокнађене на следећи начин: продужетком школске године за
једну наставну недељу, тако да се друго полугодиште за осмаке завршило 1. јуна 2012.
године, а за ученике од првог до седмог разреда 15. јуна 2012. године. Још једна наставна
недеља је надокнађена у току другог полугодишта, радом кроз наставне суботе.

IV ПОРОДИЧНИ УСЛОВИ УЧЕНИКА

РАЗРЕД
БРОЈНО СТАЊЕ

I
II III IV
130 129 113 119

V
98

VI VII VIII
122 123 119

117 119 100 106
6
5
8
8
5
4
4
4
/
/
/
1
2
1
1
/

85
7
6
/
/

112 115
7
4
2
3
1
1
/
/

I ПОРОДИЦА
1. КОМПЛЕТНА
2. БЕЗ ОЦА
3. БЕЗ МАЈКЕ
4. БЕЗ ОЦА И МАЈКЕ
5. НА РАДУ У ИНОСТР.

111
4
3
1
/

II ОБРАЗОВНА СТРУКТУРА РОДИТЕЉА
1. НЕПИСМЕНИ
а) отац
б) мајка
2. ОСНОВНА ШКОЛА
а) отац
б) мајка
3. СРЕДЊА ШКОЛА
а) отац
б) мајка
4. ВИША СПРЕМА
а) отац
б) мајка
5. ВИСОКА СПРЕМА
а) отац
б) мајка

4
4

3
6

/
2

1
5

/
1

3
4

1
1

1
1

13
12

16
31

19
21

12
13

15
18

18
18

13
20

11
16

81
80

81
73

67
67

75
74

52
49

72
78

89
85

86
85

3
6

8
3

1
5

5
5

3
6

7
4

4
2

3
1

8
10

5
2

2
3

4
4

8
5

4
5

3
3

5
4

4

6. ДР
а) отац
б) мајка

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

III СТАМБЕНИ УСЛОВИ
1. БЕЗ СТАНА (приватно)
2. КУЋА (властита)
3. СТАН

5
/
2
4
121 126 107 110
4
3
4
5

5
85
8

1
4
117 112
4
7

2
103
14

V УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ
V. 1. Материјално-технички услови
Школска зграда Основне школе „Миле Дубљевић“ у Лајковцу изграђена је 1962. године
и има 2074 м2 корисног простора. Услови за рад школе су задовољавајући. Радни простор у
школској 2011/2012. години je проширен за четири нове учионице, у које су смештена два
одељења млађих разреда и кабинет за ликовну и музичку културу, као и кабинет за физику
и хемију. У току су радови на изградњи свечане сале чији су просторни капацитети
планирани за 90 ученика, а на основу информација из локалне самоуправе могуће је
очекивати завршетак радова у току 2013. године. Започета је доградња школе са још два
кабинета за наставу, седам канцеларија и салом за састанке. У близини школе се ради и
спортска хала, а од значаја за школу је то што је планиран посебан улаз и фискултурна сала
за потребе основне школе. Дакле, значајније промене материјалне основе, као што су:
проширење школског простора, отварање нових кабинета, промена услова рада наставника,
услова за учење ученика, услова за хигијенско-здраствену заштиту, друштвене и школске
активности, у великој мери су реализоване у протеколој школској години.
Радови у току претходне школске године:





Завршено је кречење у централној школи, школи у Врачевићу и у Марковој Цркви;
Купљен је намештај за две учионице;
У Ратковцу се приводи крају санитарни чвор;
Почетком школске 2011/2012. године у централној школи је инсталиран
мултимедијални кабинет од средстава из пројекта „ДИЛС – Пружање унапређених
услуга на локалном нивоу”.

V. 2. Kућни ред школе
На седници Наставничког већа одржаној 7.11.2011. године наставници су упознати са
Планом ангажовања запослених у школи у вези са безбедношћу ученика. План се састоји
од постојећих правила понашања наставника и осталих запослених у школи, који су
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допуњени корацима и начинима реаговања у случају насиља, злостављања и
занемаривања ученика у школи.
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА НАСТАВНИКА И ОСТАЛИХ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ

Дужности наставника су да:
- долази у школу најкасније 10 минута пре почетка наставе и других облика рада;
- одлази на време на часове;
- по уласку у учионице присутни наставник се стара о безбедности свих ученика у
учионици;
- У случају потребе удаљења ученика из учионице, уз председника одељењске заједнице
или ученика кога одреди присутни наставник ученика послати код педагога или психолога
школе у матичној школи. У издвојеним одељењима извести ученика до канцеларије, а
надгледање у учионици преузима помоћни радник. У издвојеним одељењима, у случају
изразито угрожене безбедности ученика, позвати полицију, а потом обавестити директора
школе, односно помоћника и педагога или психолога школе. Ако је у питању лакши
безбедносни проблем, обавестити педагога или психолога школе, који ће потом известити
директора школе, односно помоћника;
- Ради благовременог организовања замене на време обавести о свом изостајању:
директора шкoлe, секретара или дежурног наставника;
- користи опрему и инвентар шкoлe, као и остали потрошни материјал, само у службене
сврхе;
- прибави одобрење директора шкoлe за изношење важних докумената шкoлe, као и
других наставних средстава;
- долази на наставу прикладно одевен и да својим изгледом васпитно делује на ученике;
- поштује распоред дежурства који му одреди директор.
Наставнику је у школи забрањено да:
- уноси оружје, оруђе и друга средства којима се могу нанети озледе, угрозити живот
ученика и запослених, односно нанети штета школској и личној имовини;
- пуши у просторијама шкoлe и дворишту школе;
- уноси, односно користи алкохол, опијате, наркотичка средства и друга средства са
психоактивним дејством;
- самовољно решава међусобне сукобе употребом оружја, оруђа и физичке силе;
- користи мобилни телефон за време одржавања наставе и другог облика рада.
Дежурни наставник дужан је да:
- надгледа школско двориште и ходнике у којима се налазе ученици од доласка до уласка
у учионицу. У првој смени дежурни наставник долази на дежурство у 07.00 часова, а
завршава дежурство у 12.00 часова. У другој смени дежурство почиње у 12.00 часова, а
завршава се у 18.10 часова.
- води уредно књигу дежурног наставника и у њу уписује промене које су од значаја за
живот и рад у школи (замене одсутног наставника, оштећења инвентара, повреде кућног
реда школе, физичке повреде ученика и теже здравствене проблеме);
- обезбеди за време дежурства несметано извођење наставе и стара се о понашању ученика
у току свог дежурства;
- обавести директора о недоласку (изостанку) наставника на наставу ради обезбеђивања
замене за одсутног наставника;
- у случају теже физичке повреде наставник или дежурни наставник одмах позива Хитну
помоћ и обавештава присутног стручног сарадника, који обавештава родитеље, директора
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школе и полицију. У случају да стручни сарадник није присутан, ову обавезу преузима
један од дежурних наставника;
- За лакше здравствене тегобе ученика у центалној школи ученик се одводи до Дома
здравља Лајковац од стране присутног стручог сарадника или дежурног наставника;
обавештавају се родитељи или старатељи ученика. У издвојеним одељењима одмах се
позивају родитељи или старатељи ученика, а у тежим здравственим проблемима
истовремено се зове Хитна помоћ и обавештавају помоћник, присутни стручни сарадник у
матичној школи и директор школе.
- Простор и време на путу до школе и обрнуто покрива се адекватним реаговањем самих
ученика који у случају безбедносног проблема позивају полицију и Хитну помоћ у случају
повреде или здравственог проблема. Потом се обавештавају одељењски старешина,
стручни сарадници школе, помоћник или директор школе.
- Важни телефони институција и појединаца битних за функционисање Плана безбедности
свих ученика ОШ „Миле Дубљевић“ Лајковац истакнути су на огласној табли.
V. 3. Наставна средства
Под покровитељством Министарства просвете и пројекта „ДИЛС – Пружање
унапређених услуга на локалном нивоу” школа је опремљена мултимедијалним кабинетом
и набављене су остале асистивне технологије.
V. 4 Кадровски услови
У основној школи са свим издвојеним одељењима ради укупно 108 радникa. Квалификациона
структура је приказана у табели.
Наставник
Професор
Свега
Директор
Помоћник
Секретар
Рачуновођа
ВАННАСТАВА
Библиотекар
Стручни сарадник
Свега
Уређење простора
ПОМОЋНО ОСОБЉЕ Домар-ложач-кувар
Свега

12
18
30
1
1
1
3
1
2
9
18
7
25

Укупно

108

НАСТАВА

11
33
44

Настава у разредној настави је у потпуности стручно заступљена. У предметној настави
кадровску проблематика је у делу наставе математике.
VI ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ
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VI. 1. Бројно стање ученика у одељењима
Укупно ученика од првог до четвртог разреда (на нивоу школе):
РАЗРЕД
Лајковац
ИО
СВЕГА

Први
70
60
130

Други
60
69
129

Трећи
59
54
113

Четврти
62
59
119

СВЕГА
251
242
491

Укупно на нивоу школе има 16 комбинованих одељења. Чистих одељења на нивоу
школе је 12 – у централној школи.
Предметна настава на нивоу школе:
Разред

ЛАЈКОВАЦ
бр.одељ бр.учен.
V
3
83
VI
4
96
VII
4
95
VIII
4
102
УКУПНО 15
376

БОГОВАЂА
бр.одељ. бр.учен.
1
10
1
26
1
17
1
10
4
63

БАЈЕВАЦ
бр.одељ. бр.учен.
1
5
1
14
1
11
1
7
4
37

Свега
одељења
5
6
6
6
23

Свега
ученика
98
122
123
119
461

Укупан број ученика на нивоу школе је 952.

VI. 2. УСПЕХ И ДИСЦИПЛИНА УЧЕНИКА – август 2012.

Разред и одељење
уписано
досељено/одсељено

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

I-VIII

130

131

114

121

101

124

123

120

964

2

2

1

2

3

2

2

1

15

119
37
45
37

955
341
263
196
16
7
3

неоцењен
сада
одличних
врло добрих
добрих
довољних
преводи се/понавља
са 1
са 2
са 3
са 4
са 5
са 6

2
130

129
67
33
27
2

113
49
38
16
10

о
п
и
с
н
о

8

119
69
31
16
3

98
43
30
21

122
38
39
44
1

123
38
47
35

4
3

3

1

1

2

са 7
са 8 и више

о

Српски језик

ц

Руски језик

е

Енглески језик

њ

Немачки језик

и

Музичка култура

в

Ликовна култура

а

Природа и друштво

њ

Свет око нас

е

3

Историја

1

4

1

1

1

1

1

2

Географија
Физика
Математика

1

Биологија
Хемија
Техничко образовање
Физичко васпитање
примерно
врло добро

130

128
1

добро

112

120
1

96
2

1

110
11

119
1

1

1

122

123

114
5

929
21
3

задовољавајуће
незадовољавајуће
укупно

130

129

113

121

На поправни испит упућени су следећи ученици:
1. Димитријевић Данијела 5-1 разред / српски језик;
2. Милосављевић Драгана 5-1 разред /српски језик;
3. Максимовић Снежа 5-3 разред /математика;
4. Стевановић Маријана 5-3 разред/математика;
5. Антић Кристијан 6-1 разред /историја;
6. Станковић Марко 6-3 разред /историја;
7. Бојић Јована 6-6 разред / математика;
8. Ђурић Милан 6-6 разред /математика;
9. Павловић Петар 6-6 разред / математика;
10. Срећковић Ненад 6-6 разред /математика;
11. Срећковић Предраг 6-6 разред/ математика;
12. Степановић Михајло 6-6 разред /математика;
13. Стефановић Бојан 6-6 разред /математика;
14. Петронијевић Радован 7-3 разред /математика;
15. Пауновић Немања 7-3 разред /математика;
9

98

119

955

16. Биљић Милош 7-1 разред /математика, хемија;
17. Уламовић Јовица 7-6 разред / математика.
Ученици који понављају разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Антић Данијел 5-1 разред;
Живковић Стефан 7-4 разред;
Димитријевић Жељко 7-2 разред, није изашао на разредни испит;
Цвијић Вања 7-2 разред, није изашао на разредни испит;
Димитријевић Данијела 5-1 разред;
Милосављевић Драгана 5-1 разред;
Максимовић Снежа 5-3 разред.

АНАЛИЗА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА I РАЗРЕДА НА КРАЈУ II ПОЛУГОДИШТА
ШКОЛСКЕ 2011/2012. ГОДИНE
СРПСКИ ЈЕЗИК
1. Правилно пише речи и реченице – 98;
Неправилно пише речи и реченице – 27;
Не покушава да самостално пише – 4;
2. Пише потпуним реченицама на задату тему – 63;
Више реченица – 40;
Једну до три реченице – 26;
Не покушава да пише – 8;
3. Употребљава велико слово на почетку реченице, у имену, називима улица, градова:
Употребљава увек – 73;
Никад не употребљава – 39;
4. Читање:
Чита – 91;
Ишчитава – 20;
Слоговно сриче – 7;
Словно сриче – 6;
Не покушава - 6;
5. Писање писаним словима:
Пише по диктату – 118;
Не покушава – 1;
6. Говорне вежбе:
Одређује тему, ликове, поруке – 84;
Препричава – 99;
Одговара на питања – 105;
Даје мишљења – 80.
МАТЕМАТИКА
1. Броји, записује и упоређује бројеве до 100:
Самостално – 108;
Уз помоћ – 18;
Не покушава – 3;
2. Означава и одређује непознати број:
Самостално – 92;
Уз помоћ – 27;
Не покушава – 8;
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3. Сабира и одузима до 100:
Самостално – 100;
Уз помоћ – 23;
Не покушава – 3;
4. Решава текстуалне задатке:
Самостално – 82;
Уз помоћ – 37;
Не покушава – 10;
5. Вредост новчаница и новца:
Самостално – 83;
Уз помоћ – 43;
Не покушава – 4.

VI. 3. НАЈУСПЕШНИЈИ УЧЕНИЦИ НА ТАКМИЧЕЊИМА 2012.
СПИСАК ПРВИХ МЕСТА НА ОПШТИНСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА
СРПСКИ ЈЕЗИК:

Maрковић Љубица
Лончар Јелена
Словић Кристина
Тадић Јелена
Нешић Тијана
МАТЕМАТИКА: млађи узраст:
Тодоровић Огњен
Марковић Ленка
Миловановић Јелена
ИСТОРИЈА :
Марковић Љубица
Пејчић Урош
Лончар Јелена
Радовановић Ђорђе
Лукић Јелена
Петровић Милица
Тадић Јелена
Радојичић Вељко
Нешић Тијана
Петровић Ђорђе
Милановић Никола
МАТЕМАТИКА:
Вранковић Милица
Урошевић Ђорђе
Вучетић Марија
Станојевић Ана
Павловић Марко
Миливојевић Стеван
Рогановић Новак
Пејић Раденко
ХЕМИЈА:
Пејић Раденко

6-1
6-1
6-1
8-3
8-3
3-1
3-2
3-9
6-1
7 - Боговађа
6-1
7 - Боговађа
7 - Боговађа
7-1
8-3
8 – Боговађа
8-3
8-2
8-2
4- Ћелије
4-1
4-1
4- Пепељеваљц
5-2
5-2
6-3
7-2
7-2
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Матић Нина
7-1
Живковић Ивона
8-1
ФИЗИКА:
Марковић Љубица
6-1
Миловановић Лазар
6-2
Рогановић Новак
6-3
Пејић Раденко
7-2
Миловановић Дејан
8-1
БИОЛОГИЈА:
Перић Немања
7 - Бајевац
ГЕОГРАФИЈА:
Петровић Милица
7-1
Милановић Никола
8-2
Радовановић Лука
8-2
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ: Стони тенис: Гроздановић Предраг 8-1
Бојичић Ђорђе
8-4

УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ НА ОКРУЖНИМ ТАКМИЧЕЊИМА ОСТВАРИЛИ ПЛАСМАНЕ ОД
ПРВОГ ДО ТРЕЋЕГ МЕСТА И ОСВОЈИЛИ ОД ПРВЕ ДО ТРЕЋЕ НАГРАДЕ
1) ФИЗИКА:

Марковић Љубица
6-1 трећа награда
Пејић Раденко
7-2 прва награда
2) ХЕМИЈА:
Матић Нина
7-1 друга награда
3) СРПСКИ ЈЕЗИК: Марковић Љубица
6-1 друга награда
4) ИСТОРИЈА:
Марковић Љубица
6-1 трећа награда
Пејчић Урош
7- Боговађа трећа награда
5) СТОНИ ТЕНИС:
Гроздановић Предраг 8-1 I место појединачно, I место екипно
Бојичић Ђорђе
7-4 III место појединачно, I место екипно
6)„МАЛИ“ ФУДБАЛ: Вујковић Бранко
8-2 II место екипно
Стојаковић Немања 8-3 II место екипно
Матић Јован
8-3 II место екипно
Спасојевић Никола
8-1 II место екипно
Марковић Никола
8-1 II место екипно
Mилановић Никола
8-2 II место екипно
Пантелић Стефан
8-2 II место екипно
Теофиловић Милош 8-4 II место екипно
Петровић Марко
8-4 II место екипно
Ђурић Наташа
8-4 II место екипно
Лучић Јована
8-4 II место екипно
Урошевић Марија
8-1 II место екипно
Пантелић Кристина 8-2 II место екипно
Иванковић Марија
8-3 II место екипно
Радић Ивана
7-4 II место екипно
Миловановић Ива
7-3 II место екипно
Бајић Тамара
7-3

VI. 4. НАЈУСПЕШНИЈИ УЧЕНИЦИ ОСМОГ РАЗРЕДА
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За ђака генерације, одлуком Наставничког већа, проглашен је Милановић Никола,
ученик VIII/2 разреда, као носилац Вукове дипломе и четири посебне дипломе, као и због
истицања у раду током школовања у основној школи.
Следећи ученици осмог разреда носиоци су дипломе „Вук Караџић“ и посебних диплома:
Име ученика
ЖИВКОВИЋ ИВОНА - VIII/1

предмет
Биологија

ПЕТРОВИЋ АНДРИЈАНА - VIII/1

Ликовна култура

МИЛАНОВИЋ НИКОЛА - VIII/2

Историја, географија, физика, физичко васпитање

ДИМИТРИЈЕВИЋ НЕМАЊА - VIII/2
АНТОНИЈЕВИЋ ЈОВАНА - VIII/3
НЕШИЋ ТИЈАНА - VIII/3
ЂУРЂЕВИЋ КРИСТИНА -VIII/4

Историја, физика
Техничко и информатичко образовање
Српски језик, историја
Ликовна култура

ВИДАКОВИЋ АНА -VIII/5
БОГОВАЂА

Историја

Следећи ученици осмог разреда су носиоци посебних диплома:
НОСИЛАЦ ПОСЕБНЕ
ДИПЛОМЕ
Трифуновић Софија
Миловановић Дејан
Панић Катарина
Томашевић Милица
Филиповић Александра
Мештеровић Бранко
Гроздановић Предраг
Урошевић Марија
Радојичић Вељко
Петровић Ђорђе
Димитријевић Немања
Живојиновић Андријана
Анђелковић Јелена
Брдарић Игор
Мирковић Илија
Радовановић Лука
Којић Анђела
Јеремић Иван
Павловић Матија
Теофиловић Милош
Антонијевић Јована
Срећковић Тања
Лацмановић Ивана

ПРЕДМЕТ
Историја, ликовна култура
Физика, ликовна култура
Ликовна култура
Ликовна култура
Ликовна култура
Ликовна култура
Физичко васпитање
Фитичко васпитање
Историја
Историја
Историја, физика
Ликовна култура
Ликовна култура
Ликовна култура
Ликовна култура
Географија, физика
Ликовна култура
Ликовна култура
Ликовна култура, физика, физичко васпитање
Историја, физика, физичко васпитање
Ликовна култура, физичко васпитање
Ликовна култура, физичко васпитање
Ликовна култура
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Радић Марија
Тадић Јелена
Адамовић Тамара
Петровић Андријана
Божић Тања
Вујковић Бранко
Пантелић Кристина
Стефановић Ненад

Ликовна култура
Историја, српски језик
Биологија
Биологија
Биологија
Физичко васпитање
Физичко васпитање
Техничко и информатичко образовање

VI. 5.
ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНИХ И ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПЛАНОВА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА НА КРАЈУ II ПОЛУГОДИШТА
У јуну 2012. Године одржано је Стручно веће за разредну наставу и Стручна предметна
већа старијих разреда, на којима је извршена анализа реализације планова васпитнообразовног рада редовне, допунске, додатне и изборне наставе, као и секција.
Обим остварења фонда часова обавезних наставних активности (редовне, допунске, додатне и
изборне наставе) реализован је у планираном оквиру. Васпитно-образовни процес је текао у
континуитету, а дужа одсуства наставника замењивана су стручно.
По изјашњавању одељенских старешина, редовна настава је у потпуности реализована по
предвиђеном наставном плану и програму.

А. Обавезни наставни
предмети

Српски језик
Енглески језик
Математика
Свет око нас
Природа и друштво
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко васпитање
УКУПНО А.
Б.Изборни наставни
предмети
Верска настава
Грађанско васпитање
Народна традиција
Чувари природе
Лепо писање
Од играчке до рачунара

ПРВИ
одржано

ДРУГИ
одржано

недељно
5
2
5
2
/
1
1
3
19

годишње
180
72
180
72
/
36
36
108
684

на
нивоу
школе
2340
936
2340
936
/
468
468
1404
8892

1
1
1
1
1
/

36
36
36
36
36
/

468
36
180
216
36
36
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недељно
5
2
5
2
/
2
1
3
20

годишње
180
72
180
72
/
72
36
108
720

на
нивоу
школе
2160
864
2160
864
/
864
432
1296
8640

1
1
1
1
/
/

36
36
36
36
/
/

432
0
144
180
0
108

УКУПНО Б.
УКУПНО А+Б

А. Обавезни наставни
предмети

Српски језик
Енглески језик
Математика
Свет око нас
Природа и друштво
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко васпитање
УКУПНО А.
Б.Изборни наставни
предмети
Верска настава
Грађанско васпитање
Народна традиција
Чувари природе
Лепо писање
Од играчке до рачунара
УКУПНО Б.
УКУПНО А+Б

2
21

72
756

972
9864

ТРЕЋИ
одржано

недељно
5
2
5
/
2
2
1
3
20

1
1
1
1
/
/
2
22

2
22

72
792

864
9504

годишње
180
72
180
/
72
72
36
108
720

на
нивоу
школе
2340
936
2340
/
936
936
468
1404
9360

ЧЕТВРТИ
одржано

годишње
180
72
180
/
72
72
36
108
720

на
нивоу
школе
2160
864
2160
/
864
864
432
1296
8640

36
36
36
36
/
/
72
792

432
0
360
36
0
36
864
9504

недељно
5
2
5
/
2
2
1
3
20

1
1
1
1
/
/
2
22

36
36
36
36
/
/
72
792

468
36
72
180
0
216
972
10332

Напомена: *Школа је дужна да са листе изборних наставних предмета, поред обавезних наставних предмета,
понуди још три изборна,од којих ученик бира један предмет према својим склоностима.
Ученик бира један од понуђених обавезних изборних наставних предмета и изучава га до краја школске
године.
А.Обавезни наставни
предмети

Српски језик
Енглески језик
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Хемија
Техничко образовање
Физичко васпитање

ПЕТИ
одржано

недељно
5
2
2
2
1
1
/
4
2
2
2

ШЕСТИ
одржано

годишње
180
72
72
72
36
36
/
144
72

на
нивоу
школе
900
360
360
360
180
180
/
720
360

72
72

360
360
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недељно
4
2
1
1
2
2
2
4
2
2
2

годишње
144
72
36
36
72
72
72
144
72
72
72

на
нивоу
школе
864
432
216
216
432
432
432
864
432
432
432

23

828

4140

24

Немачки језик
Руски језик
Изабрани спорт
УКУПНО Б.

1
2
2
1
4

36
72
72
36
144

216
144
216
216
792

1
2
2
1
4

36
72
72
36
144

216
216
216
216
864

В.Изборни наставни
предмети
Чувари природе
Свакодневни живот у прошлости
Цртање, сликање и вајање
Информатика и рачунарство
УКУПНО В.
УКУПНО А+Б+В

1
1
1
1
1
28

36
36
36
180
36
1008

0
0
0
180
180
5112

1
1
1
1
1
29

36
36
36
36
36
1044

36
0
0
180
216
6264

УКУПНО А.
Б.Обавезни изборни
предмети

Српски језик
Енглески језик
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Хемија
Техничко образовање
Физичко васпитање
УКУПНО А.
Б.Обавезни изборни
предмети

5184

наставни

Верска настава/Грађанско васпитање

А.Обавезни
предмети

864

наставни
СЕДМИ
одржано

ОСМИ
одржано

годишње
144
72
36
36
72
72
72
144
72
72
72
72
936

на
нивоу
школе
864
432
216
216
432
432
432
864
432
432
432
432
5616

1
2
2
1
4

36
72
72
36
144

216
144
720
216
1296

/
1
1
1
1
1
31

/
36
36
36
36
36
1116

/
0
36
36
180
252
7164

недељно
4
2
1
1
2
2
2
4
2
2
2
2
26

годишње
136
68
34
34
68
68
68
136
68
68
68
68
884

на
нивоу
школе
816
408
204
204
408
408
408
816
408
408
408
408
5304

1
2
2
1
4

34
68
68
34
136

204
0
816
204
1224

/
1
1

/
34
34

1
1
31

34
34
1054

/
68
0
0
204
272
6800

недељно
4
2
1
1
2
2
2
4
2
2
2
2
26

наставни

Верска настава/Грађанско васпитање

Немачки језик
Руски језик
Изабрани спорт
УКУПНО Б.
В.Изборни наставни
предмети
Чувари природе
Домаћинство
Свакодневни живот у прошлости
Цртање,сликање и вајање
Информатика и рачунарство
УКУПНО В.
УКУПНО А+Б+В
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1. Ученик бира један од понуђених предмета и изучава га до краја другог циклуса;
2. Ученик бира страни језик са листе страних језика које нуди школа у складу са својим кадровским могућностима и изучава
га до краја школске године;
3. Ученик бира спортску грану са листе коју нуди школа на почетку године;
4. Школа је дужна да, поред обавезних изборних предмета са листе Б, понуди још најмање четири изборна предмета са листе
В, за сваки разред, од којих ученик бира један предмет, према својим склоностима на почетку школске године

Реализација ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ, ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
АКТИВНОСТИ по разредима, одељењима и предметима изгледа овако:

ПРВИ

Дивна Петровић
Драгица Лукић
Марина Ивковић
Драгана Перић
Милена Ивковић
Снежана Трајковић
Душица Милинчић
Љиљана Јеремић
Љиљана Лучић
Душица Кузнецов
Верица АдамовићТешић
Село Лајковац
- Светлана Ковачевић
Маркова црква
- Снежана Рулић
Непричава
- Марија Марковић
Врачевић
- Биљана Жујовић
Пепељевац
- Јасмина Брдарић
Ратковац
- Слађана Жарковић
Ћелије
– Ива Јеремић
Боговађа
– Милан Цвијановић
Село Лајковац
- Новка Нишавић
Маркова црква
- Зорица Милиновић
Непричава
- Вера Теофиловић
Врачевић

ДРУГИ

и

ТРЕЋИ

СЛОБОДНИХ

ЧЕТВРТИ

дода
тна

допун
ска

секц
ија

дода
тна

допун
ска

секц
ија

дода
тна

допун
ска

секц
ија

дода
тна

допун
ска

секц
ија

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
36
36

/
/
/
/
/
/
/
/
72
72

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

36
36
36
/
/
/
/
/
/
/

72
72
72
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
36
36
/
/
/
/
/

/
/
/
36
36
/
/
/
/
/

/
/
/
72
72
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
36
36
36
/
/

/
/
/
/
/
36
36
36
/
/

/
/
/
/
/
36
36
36
/
/

/

36

72

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

36

72

/

/

/

36

36

72

/

/

/

/

36

72

/

/

/

36

36

72

/

/

/

/

36

72

/

/

/

36

36

72

/

/

/

/

36

72

/

/

/

36

36

72

/

/

/

/

36

72

/

/

/

36

36

72

/

/

/

/

36

72

/

/

/

36

36

72

/

/

/

/

0

0

/

/

/

36

36

72

/

/

/

/

36

72

/

/

/

36

36

72

/

36

72

/

/

/

36

36

72

/

/

/

/

36

72

/

/

/

36

36

72

/

/

/

/

36

72

/

/

/

36

36

72

/

/

/

/

36

72

/

/

/

36

36

72

/

/

/
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-Драгана Жујовић
Пепељевац- Гордана
Станојевић
Ратковац- Светлана
Гавриловић
Ћелије – Миломир
Савић
Боговађа – Гордана
Пејчић
Бајевац – Невенка
Раонић

/

36

72

/

/

/

36

36

72

/

/

/

/

36

72

/

/

/

36

36

72

/

/

/

/

36

72

/

/

/

36

36

72

/

/

/

/

36

72

/

/

/

36

36

72

/

/

/

/

36

72

/

/

/

36

36

72

Бајевац
– Лидија Веселиновић

/

/

/

/

36

72

36

36

72

/

/

/

Слађана Жарковић

/

36

72

/

/

36

36

72

36

36

72

А.Обавезни наставни
предмети

Српски језик
Ратко Мирковић
Соња Миловановић
Данијела Врачар
Вујошевић
Душица Милосављевић
Александра Чолаковић
Нинковић Бајевац
Сања Тодоровић
Боговађа
Енглески језик
Јелена Бајић
Мирјана Николић
Мирјана Николић
Бајевац
Ана Пајић
Светлана Миловановић
Боговађа
Јелена Гавриловић
Јелена Матић
Руски језик
Емилија Ћећез - Савић
Мирјана Вујковић
Боговађа
Мирјана Вујковић
Бајевац
Немачки језик
Светлана Миловановић
Историја
Рајко Сарић
Рајко Сарић Боговађа
Станица Милошевић
Географија
Андрија Живковић
Андрија Живковић
Бајевац

ПЕТИ

ШЕСТИ

дода
тна

допу
нска

секц
ија

18

36

34

18

36

дода
тна

допу
нска

СЕДМИ
секц
ија

18

36

34

18

36

34

17

ОСМИ

дода
тна

допу
нска

секц
ија

18

36

34

18

36

дода
тна

допу
нска

секц
ија

18

36

34

18

36

34

17

18

18

9

18

18

9

18

18

9

17

17

8

18

18

9

18

18

9

18

18

9

17

17

8

17

17

20
10
7

9
28

10

9

19

14
36
25

38

6

9
32

9

14

14

13

15

19

15

9

9

9

9

9

9

9

9

10

10

12

11
14

5
30

7

7

6

7

9
0

6
6
14

5
24
6

6

12

18

10

7

11

12
6

10
6

19

7
10

2

Дијана Поповић
Дијана Поповић Боговађа
А.Обавезни наставни
предмети

Физика
Гроздана Богдановић
Васо Симоновић
Математика
Ана Марковић
Милета Марковић
Живота Ђорђевић
Славен Ћећез
Иван Живановић
Биологија
Косана Грчић
Александра Јагодић
Бајевац
Дара Васиљевић
Хемија
Данијела Лаловић –
Бајевац
Данијела Лаловић
Радмила Милентијевић
Радмила Милентијевић –
Бајевац
Музичко
Невена Савић – хор
Бајевац
Невена Савић – хор
Боговађа
Владимир Адамовић –
хор
Ликовно
Милоје Митровић
Јасмина Митровић
Боговађа
Физичко
Милош Лазаревић

2

15

3

9
2

16
15

дода
тна

ПЕТИ
допу
нска

секц
ија

дода
тна

30
19

20
15

2

ШЕСТИ
допу секц
нска
ија

36
9
9

дода
тна

1

СЕДМИ
допу секц
нска
ија

7
1

дода
тна

8

11

18

18

36
36

9
9

9
9

9
9

9

19

9
9

15

34
18

36
9
9

20

15

18

2
6

ОСМИ
допу секц
нска
ија

34

25
9

3

19
1

17

34
40
9
9

3
0

9
9

9
9

30

9
9

9
9

9

18

9
9

9
9

9
9

9

9
5
9

17
9
9

9

9

9

8

8

6

6

5

5

5

5

18

18

18

18

8

30

30

30

8

8

8

10

10

Иван Пејин

10

15

VI. 6. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА
У току школске 2011/2012. године наставници и професори разредне и предметне
наставе, као и стручни сарадници наше школе, похађали су семинаре планиране
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Годишњим програмом рада школе. Сви планирани семинари су акредитовани и налазе се
у Каталогу програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску
2011/2012. годину, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд, 2009.
1. Организатор: Центар за активно учење, Институт за психологију, Филозофски
факултет, Београд;
Назив семинара: Активно учење/настава (супервизијски);
Датум одржавања: 23-24.12.2011.;
Место одржавања: Београд;
Водитељ семинара: Г. Ј. Вулевић;
Програм је публикован у Каталогу за школску 2011/2012. годину, под бројем 461,
16 сати – обавезан;
Учесници семинара: Марија Јовановић, Невенка Раонић, Радмила Милентијевић,
Данијела Лаловић, Милош Милијановић, Гордана Петровић, Ана Марковић, Иван
Живановић, Мирјана Николић, Соња Радојичић, Светлана Миловановић, Андрија
Живановић, Слађана Жарковић, Александра Јагодић, Ана Пајић, Александра
Чолаковић-Нинковић, Бранимир Терзић, Ива Крушкоња, Јелена Матић, Дражен
Милосавњевић, Сања Тодоровић;
2. Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Ниш;
Назив семинара: „Професионална оријентација на прелазу у средњу школу“;
Датум одржавања: 24-26.2.2012.;
Место одржавања: Ниш;
Водитељи семинара: С. Јаковљевић, Р. Темељковић;
Програм је публикован у Каталогу за школску 2011/2012. годину, под бројем 765,
766, 767, обавезни 24 сата;
Учесници семинара: професор физике Гроздана Ковачевић, професор историје
Станица Милошевић, педагог Дражен Милосављевић;
3. Организатор: Савез учитеља Републике Србије, Београд;
Назив семинара: „Стручне трибине: Здрави стилови живота – „Одговорно
живљење““.
Датум одржавања: 28.5.2012.;
Место одржавања: Ваљево;
Водитељ семинара: Мирјана Илић;
Програм је публикован у Каталогу за школску 2011/2012. годину, под бројем 675, 3
сата – изборни;
Учесници семинара: Душица Ђорђевић-Кузнецов, Марина Пажиновић, Дијана
Поповић, Душица Милосављевић, Дражен Милосављевић, Рајко Сарић, Љиљана
Лучић;
4. Организатор: Друштво математичара Србије, Кнез Михаилова 35, Београд;
Назив семинара: „Унапређивање наставе математике у старијим разредима основне
школе 2012. (геометријске конструкције само шестаром, припремање ученика
основних школа за такмичења из математике);
Датум одржавања: 14-15.1.2012.;
Место одржавања: Крагујевац;
Водитељи семинара: В. Андрић;
Програм је публикован у Каталогу за школску 2011/2012. годину, под бројем
078/2012, 16 сати – обавезан;
Учесници семинара: наставник математике Живота Ђорђевић
5.
Организатор: Савез учитеља Републике Србије, Београд;
Назив семинара: „Интеграција, корелација и занимација – интерактивна настава“;
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Датум одржавања: 12.11.2011.;
Место одржавања: Лајковац;
Водитељ семинара: Луција Тасић;
Програм је публикован у Каталогу за школску 2011/2012. годину, под бројем 507,
изборни, 12 сати;
Учесници семинара: Љиљана Лучић, Биљана Жујовић;
6. Организатор: Предшколска установа „Наше дете“ у Шапцу;
Назив семинара: Оснаживање васпитача и учитеља у превенцији ризико понашања
код деце;
Датум одржавања: 25.11.2011.;
Место одржавања: Шабац;
Водитељи семинара: С. Јадрановић;
Програм је публикован у Каталогу за школску 2011/2012. годину, под бројем 606,
изборни, 8 сати;
Учесници семинара: Дражен Милосављевић, Вера Теофиловић, Душица Кузнецов;
7. Организатор: Cambridge University press, Обилићев венац 18-20, Београд;
Назив семинара: Cambridge teachers’ development programme tour of Serbia;
Датум одржавања: 25.2.2012.;
Место одржавања: Београд;
Водитељи семинара: Б.Сувајџић;
Програм је публикован у Каталогу за школску 2011/2012. годину, под бројем 317,
изборни, 2 сата;
Учесници семинара: Мирјана Николић;
8. Организатор: Славистичко друштво Србије, Срудентски трг 3, Београд;
Назив семинара: Зимска школа: Семинар за стручно усавршавање наставника и
професора руског језика ;
Датум одржавања: 10-13.1.2012.;
Место одржавања: Београд;
Водитељи семинара: Ј. Гинић;
Програм је публикован у Каталогу за школску 2011/2012. годину, под бројем 329,
обавезан, 24 сата;
Учесници семинара: Мирјана Вујковић;
9. Организатор: БИГЗ школство, Београд;
Назив семинара: Стрес менаџмент: Како превазићи стресне ситуације у школи;
Датум одржавања: 29.11.2012.;
Место одржавања: Музичка школа „Живорад Грбић“, Карађорђева 122, Ваљево;
Водитељ семинара: др сц. Лелица Тодоровић;
Програм је публикован у Каталогу за школску 2011/2012. годину, под бројем 140,
обавезан, 1 сат;
Учесник семинара: Дијана Поповић;
10 . Организатор: БИГЗ школство, Београд;
Назив семинара: Решавање конфликата – Технике рада са конфликтним људима;
Датум одржавања: 9.11.2012.,
Место одржавања: Музичка школа „Живорад Грбић“, Карађорђева 122, Ваљево;
Водитељи семинара: проф. Дарко Тот;
Програм је публикован у Каталогу за школску 2011/2012. гоину., под бројем 024,
обавезан, 1 сат;
Учесник: Дијана Поповић
11. Организатор: Електронски факултет у Нишу;
Назив семинара: Основе мајкрософт мултипоинт оперативног система;
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Датум одржавања: 12.3.-1.4.2012.;
Место одржавања: Ниш;
Водитељ семинара: др Душко Бабић;
Програм је публикован у Каталогу ;за школску 2011/2012. године, под бројем 114,
изборни, 16 сати;
Учесник: Милош Милијановић;
12. Организатор: Центар за унапређивање наставе „АБАКУС“, Београд;
Назив семинара: Нова школа – Вишефронтална настава;
Датум одржавања: 28.11.2011. – 21.1.2012.;
Место одржавања: Београд;
Водитељ семинара: Дринка Савић;
Програм је публикован у Каталогу за школску 2011/2012. годину, под бројем 580,
обавезан, 16 сати;
Учесник: Верица Адамовић-Тешић;
13. Организатор: Фонд Б92;
Назив семинара: Коришћење филма као додатног средства у настави грађанског
васпитања;
Датум одржавања: 21.4.2012.;
Место одржавања: Београд;
Водитељ семинара: Марија Чечен;
Програм је публикован у Каталогу за школску 2011/2012. годину, под бројем 427,
изборни, 16 сати;
Учесник: Станица Милошевић;
14. Организатор: Друштво Физичара Србије;
Назив семинара: XXX републички семинар о настави физике (РС2012);
Датум одржавања: 3.-5.5.2012.;
Место одржавања: Београд;
Водитељ семинара: Љиљана Симић, Зорица Димитријевић;
Програм је публикован у Каталогу за школску 2011/2012. годину, под бројем 222,
обавезни, 20 сати;
Учесник: Гроздана Ковачевић, Васо Симоновић;
15. Организатор: Четрнаеста београдска гимназија;
Назив семинара: Пракса и прописи;
Датум одржавања: 12.5.2012.;
Место одржавања: Лајковац;
Водитељ семинара: Радојко Гачевић, Драган Маричић;
Програм је публикован у Каталогу за школску 2011/2012. годину, под бројем 628,
обавезни, 8 сати;
Учесник: Даринка Рисовић, Слађана Жарковић, Душанка Јовановић, Биљана
Жујовић, Сања Тодоровић, Милош Милијановић, Станица Милошевић, Дијана
Поповић, Душица Милосављевић, Бранимир Терзић, Иван Живановић, Ана
Марковић, Драгана Перић, Снежана Трајковић, Соња Миловановић, Ана Пајић,
Љиљана Јеремић, Душица Милинчић, Милена Ивковић, Љиљана Лучић, Душица
Кузнецов, Живота Ђорђевић, Мирјана Вујковић, Дражен Милосављевић, Невенка
Јевтић.
VI. 7. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЕКСКУРЗИЈА
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У школској 2011/2012. години екскурзије ученика ОШ „Миле Дубљевић“ Лајковац су
изведене према Годишњем плану рада школе и то у јесен 2011. године за ученике 8.
разреда, а у пролеће 2012. године за ученике од 1. до 7. разреда.
Први разред – Екскурзија ученика 1. разреда изведена је у четвртак 31. маја 2012.
године на планираној релацији Лајковац – манастир Лелић – Бранковина –Ваљево –
Лајковац. На екскурзију је ишло 79 ученика и 4 учитељице, три одељења из централне
школе и два одељења из Бајевца. Екскурзија је успешно реализована. Деца су упознала
културно-историјске споменике и знаменитости нашег краја. У пријатној атмосфери и
дружењу дан је лепо протекао. Екскурзија је реализована преко агенције „Национал“ из
Ваљева.
Други разред – Екскурзија ученика 2. разреда изведена је на релацији Лајковац –
Београд – Лајковац, у четвртак, 31. маја 2012. године. На екскурзију су ишли ученици 2.
разреда централне школе и издвојена одељења Ћелије, Село Лајковац, Боговађа,
Врачевић, Ратковац и Пепељевац. Деца су посетила Калемегдан, Авалски торањ, манастир
Раковица и гроб патријаха Павла. Екскурзија је реализована преко агенције „Балканик“.
Трећи разред – Екскурзија ученика 3. разреда реализована је 30. маја 2012. године на
релацији Лајковац – Текериш – Тршић –Бања Ковиљача – Лајковац. Кренуло је 79
ученика, 4 учитељице и директор школе. Агенцијан „Балканик“ је била реализатор и све је
протекло у најбољем реду.
Четврти разред - Екскурзија ученика 4. разреда реализована је 30. маја 2012. године.
Извођење екскурзије поверено је агенцији „Балканик“ из Ваљева. Релација екскурзије
била је Лајковац – Крагујевац – Топокла – Опленац – Аранђеловац – Лајковац. Поред
централне школе, на екскурзију су ишла и издвојена одељења Ратковац, Маркова Црква,
Непричава, Доњи Лајковац. Укупно је било 115 ученика и девет учитељица. Сви
предвиђени циљеви и васпитно-образовни задаци ове екскурзије су испуњени. Доброј
организацији екскурзије допринела је водич агенције. Ученици су били задовољни и стиче
се утисак да су добро пратили садржај екскурзије.
Пети разред – Дана 1.6.2012. године изведена је екскурзија 5. разреда према
предвиђеном плану. Релација екскурзије била је Лајковац – Крушедол – Петроварадинска
тврђава – Сремски Карловци –Лајковац. Циљеви и задаци екскурзије су остварени.
Шести разред – Екскурзија ученика 6. разреда реализована је према предвиђеном
плану на релацији Лајковац – Горњи Милановац – манастир Жича – манастир Љубостиња
– Крушевац – Врњачка Бања – Лајковац. На екскурзију је ишло 109 ученика и 6 разредних
старешина. Циљ и задаци екскурзије су остварени.
Седми разред – Екскурзија ученика 7. разреда је реализована по плану 2. и 3. јуна
2012. године са туристичком агенцијом „Балканик“ из Ваљева на релацији Лајковац –
Раваница – Ниш – Нишка Бања – Врњачка Бања – Лајковац. Преноћиште је било у Нишу.
На екскурзији је било укупно 107 ученика и 6 одељенских старешина. Пред крај првог
дана екскурзије, током посете градском шеталишту у Нишу, једну ученицу је ударио
аутомобил док је прелазила улицу. Повређена ученица је адекватно збринута. Екскурзија
је реализована у складу са циљевима, а одељењске старишене су високо оцениле
професионалност возача и водича, као и понашање ученика.
Осми разред – Екскурзија осмог разреда реализована је 27., 28. и 29. октобра 2011.
године на релацији Лајковац – Смедерово – Сребрно језеро – Голубац – Лепенски вир –
хидроелектрана Ђердап – Кладово – Неготин – Зајечар – Гамзиград – Ресавска пећина –
Манасија – Лајковац. На екскурзији је било 98 ученика и 5 одељенских старешина.
Агенција „Балканик“ је била реализатор екскурзије и имала је свог водича. Прво
преноћиште је било у „Караташу“ а друго у хотелу „Србија-тис“ у Зајечару. План
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екскурзије је у потпуности остварен. Било је мањих здравствених проблеман (стомачне
тегобе, главобоља), али уз помоћ предусретљивог доктора су превазиђени. Ученици су
такође били пристојни, остварена је добра сарадња и сви су понели добре утиске са
екскурзије.
Настава у природи
У школској 2011/2012. години две групе ученика и учитеља изводиле су наставу у
природи на Златибору, у хотелу „Дијамант“. Прва група ученика боравила је на Златибору
у периоду од 14.1.2012. до 21.1.2012. године, а друга група ученика у периоду од
21.1.2012. до 28.1.2012. године .
Циљ и задаци наставе у природи:
- Омогућавање ученицима да уче свеукупним доживљајем и разумевањем животних
и наставних садржаја у непосредној стварности;
- Упознавање изгледа краја, облика рељефа, климатских услова, природних
феномена, као и флоре и фауне;
- Омогућавање ученицима посматрање природних промена и уочавање одређених
узрочно-последичних односа;
- Указивање на важност заштите природе и активно укључивање ученика у
конкретне акције;
- Обогаћивање и оплемењивање искуства међусобних односа ученик-ученик,
ученик-учитељ;
- Развијање позитивних односа према националним, културним и естетским
вредностима;
- Развијање спортских навика, другарских односа;
- Развијање критичког мишљења и самосталности;
- Омогућавање сваком ученику да се бави садржајима за које има највише
интересовања и способности.
Прву групу ученика чинили су: ученици II-1 разреда, које је водила учитељица Дивна
Петровић; ученици III- 1 разреда које је водила учитељица Драгана Петровић; ученици IV2 разреда које је водила учитељица Душица Милинчић; ученици мешовитог одељења из
Ратковца које је водила учитељица Светлана Гавриловић; ученици мешовитог одељења из
Пепељевца које је водила учитељица Јасмина Брадрић. У овој групи укупно је било 79
ученика и 5 учитеља. Настава у природи је реализована у складу са наставним планом и
програмом, уз свеукупно ангажовање учитељица, родитеља, школе и агенције.
Другу групу ученика чинили су: ученици III -2 разреда, које је водила учитељица
Милена Ивковић; ученици IV-1 разреда, које је водила учитељица Снежана Трајковић;
ученици IV-1 разреда, које је водила учитељица Љиљана Јеремић. У овој групи укупно је
било 47 ученика и 3 учитеља. Као и у претходној групи, настава у природи реализована је
у складу са наставним планом и програмом.
Обе групе сагласне су да је боравак у хотелу „Дијамант“ протекао у најбољем реду. О
здрављу деце бринуо се дежурни доктор који је био доступан 24 часа. Ученици су
склопили нова пријатељства са ђацима из Београда и уживали у лепом амбијенту.

VII УНАПРЕЂИВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА
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VII. 1. Пројекат Активне наставе има за циљ одмерен, сврсисходан и рационалан
рад ученика уз помоћ наставника, како би ученик могао да пита, учи, истражује,
проверава. У току школске 2011/2012. године реализовано је доста часова на принципу
Активне наставе.
РАСПОРЕД ОДРЖАНИХ УГЛЕДНИХ ЧАСОВА
ДЕЦЕМБАР
1. Љиљана Јеремић, 4-3, 13.12.2012. године, математика, 2. час,
„Једначине са сабирањем и одузимањем“;
МАРТ
1. Марина Пажиновић, 2-3, 1.3.2012. године, српски језик, 2. Час,
,,Лисица и гавран“ народна басна;
АПРИЛ
1. Светлана Ковачевић, Снежана Трајковић и Љиљана Јеремић, 2-6, 4-6, 4-1, 4-3, јавни час,
6.3.2012. године, 3. и 4. час,
„Ми живимо заједно“.
VII. 2. КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ
Овај задатак се остварује, између осталог, преко:
- систематског изграђивања критеријума о култури;
- добро припремљених културних програма за ученике;
- добрих програма сваког излета и екскурзије (понашања ученика и њиховог
односа према човековој животној средини).
Основна школа „Миле Дубљевић“ организовала је следеће манифестације у оквиру
културне и јавне делатности:
МЕСЕЦ

АКТИВНОСТ И ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

СЕПТЕМБАР

1. Конституисање комисије;
2. Израда плана рада;
3. Договор о обележавању Дечје недеље;

ОКТОБАР

1. Дечја недеља – начин обележавања;
2. Програм добродошлице –пријем првака у
Дечји савез;
3. Здрава храна (10. октобар 2011. године);
4. Светски дан заштите животиња 4. Октобар;
5. Дана 10. 10. 2011. у Врачевићу, представници
Градске библиотеке Лајковац свечано су отворили
свој огранак у просторијама Основне школе „Миле
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КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
КОМИСИЈАМА И
СЕКЦИЈАМА
Дечји савез

Дечји савез

Биолошка секција
Драмска секција

Дубљевић“ у Врачевићу. Пресецањем врпце наш
познати књижевник Радован Бели Марковић
отворио је огранак. Наша драмска дружина
припремила је пригодан програм. Својим

сценским наступом „Село весело“, шаљивим
причама из сеоског живота насмејали су
бројну публику.
НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР

ФЕБРУАР

1.

Договор око реализације прославе школске
славе Светог Саве (28. 12. 2012.);
1. Народни обичаји ( 6.1. 2012. године)
- У сусрет Новој години и Божићу
Јавни наступ у Цркви св. Димитрије у Лајковцу;
2. Припреме прославе школске славе Св. Саве;
1. Прослава Савиндана – 27. 1. 2012. године;
2. Договор о прослави Сретења (15. 2.
2012.године) ;

1. Сретење – народни обичаји – Сусрећу се зима
и пролеће (изложба литерарних и ликовних
радова); 15. 2. 2012. године;

МАРТ

АПРИЛ

2. Учешће у прослави Дана шума – 21. март
2012.године;
3. Позоришна представа „Успавана лепотица“ –
31. 5. 2012. године;
4. Договор о прослави Дана школе 28. 4. 2012.
године;

Домаћинство
Драмска секција
Драмска,
рецитаторска
секција и хор
Драмска секција
Рецитаторска
секција
Литерарна секција
Ликовна секција
Домаћинство
Дечји савез
Ликовна,литерарна
секција и драмска
секција
Драмска секција
Еколошка секција
Драмска секција
Литерарна секција
Ликовна секција
Драмска секција

5. Учешће у прослави Дана планете Земље –22.
Aприл 2012. године;
Еколошка секција
МАЈ

1. Прослава Дана школе 26. 5. 2012.

ЈУН

1. Свечаност поводом доделе сведочанстава
осмацима – 7. 6. 2012.

VIII. 1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА :
26

Драмска секција
Литерарна секција
Рецитаторска
секција

Наставничко веће ОШ „Миле Дубљевић“ Лајковац радило је према плану који је био саставни
део Годишњег плана рада школе. У школској 2011/2012. години одржано је укупно седам
седница Наставничког већа.
Прва седница Наставничког већа одржана је 7.11.2011. године са следећим дневним редом:
1) Успех и дисциплина у првом класификационом периоду. Анализирали су се успех и
дисциплина ученика наше школе на крају првог класификационог периода;
2) Организација и реализација додатне и допунске наставе. У оквиру ове тачке констатовало
се да је ученицима потребна и допунска и додатна настава и апеловало се да наставници поред
редовног извођења ових облика рада исте и евидентирају у дневницима осталих образовно
васпитних активности;
3) Упознавање са новим Правилником о оцењивању. Стручни сарадници изложили су
основне садржаја новог правилника о оцењивању ученика у основној школи о коме је Веће
дискутовало, а директор школе истакао да се исти мора поштовати и наложио да ПП служба
достави свим одељењима наше школе Правилник у електронској форми, а у централној школи да
се у штампаној верзији постави на огласну таблу;
4) Извештај о реализацији екскурзије 8. разреда. Руководилац разредног већа 8. разреда
Гроздана Ковачевић поднела је извештај о реализацији тродневне екскурзије 8. разреда која је
успешно реализована. Наставничко веће је усвојило извештај;
5) Анализа резултата завршног испита. Одељенске старешине и предметни настаници српског
језика и математике анализирали су резултате својих ученика претходне генерације на завршном
испиту. Констатовали су да су резултати на нивоу просека Школске управе Ваљево и да, наравно,
желе да буду још бољи;
6) Стручна тема „Учење на даљину“. Учитељица Верица Адамовић Тешић излагала је
презентацијом ову стручну тему о могућности учења на даљину, односно коришћењем
информационих технологија путем којих се могу „посећивати“ адекватне виртуелне учионице;
7) Текућа питања.
Друга седница Наставничког већа одржана је 31.12.2011. године са следећим дневним редом:
1) Успех и владање ученика на крају првог полугодишта. Утврђени успех и владање ученика
од првог до осмог разреда, за први разред са описним оцењивањем и давањем мишљења о
напредовању;
2) Реализација плана образовно-васпитног рада на крају првог полугодишта. Констатовано је
да су сви образовно-васпитни садржаји на крају првог полугодишта реализовани;
3) Стручна тема „Вршњачко насиље у новим медијима (Интернет и мобилна телефонија)“.
Педагог Дражен Милосављевић излагао је о овој теми изневши све замке или претње са којима се
ученици могу сусрести на новим медијима и које могу бити увод у неке облике вршњачког
насиља. Закључак је да све нове технологије могу бити коришћене како у позитивном тако и у
негативном контексту и да је одговорност, а и превенција у свесном коришћењу;
4) Договор око реализације школске славе Светог Саве;
5) Упознавање Наставничког већа о Правилнику о стручном усавршавању наставника и
стручних сарадника;
6) Организација рада у време зимског распуста.
Трећа седница Наставничког већа одржана је 06.04.2012. године са следећим дневни редом:
1) Успех и дисциплина на крају трећег класификационог периода;
2) Реализација плана образовно-васпитног рада у трећем класификационом периоду;
3) Организовање екскурзија од првог до седмог разреда;
4) Извештај о настави у природи. Извештај о реализованој настави у природи су поднеле вође
пута обе групе, учитељица Љиљана Јеремић и учитељица Драгана Перић. Наставничко веће је
усвојило оба извештаја;
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5) Стручна тема „Професионална оријентација ученика на преласку из основне у средњу
школу“. Педагог Дражен Милосављевић је изложио Наставничком већу основне садржаје
пројекта „Професионална оријентација ученика на преласку из основне у средњу школу“, у коме
учествује и наша школа;
6) Доношење одлуке о уџбеницима на предлог Стручних већа. Наставничко веће је донело
одлуку о коришћењу уџбеника у следећој школској години;
7) Текућа питања. Под овом тачком расправљало се о организацији дежурства и укупној
безбедности ученика и наставника у нашој школи. На предлог тима за безбедност наше школе
Наставничко веће је донело одлуку да и на шестом часу буде дежурни наставник.
Четврта седница Наставничког већа одржана је 05.06.2012. године са следећим дневни редом:
1) Извештај о успеху и владању ученика осмог разреда на крају другог полугодишта;
2) Похвале и награде за ученике осмог разреда;
3) Извештај са такмичења;
4) Припреме за полагање завршног испита ученика осмог разреда;
5) Текућа питања.
Пета седница Наставничког већа одржана је 20.06.2012. године са следећим дневни редом:
1) Успех и владање ученика од првог до седмог разреда на крају другог полугодишта;
2) Похвале и награде за ученике од првог до седмог разреда;
3) Извештај о раду Стручних већа на крају другог полугодишта школске 2011/2012. године;
4) Извештај о реализацији екскурзија за ученике од првог до седмог разреда;
5) Припремна настава;
6) Текућа питања.
Шеста седница Наставничког већа одржана је 20.06.2012. године са једном тачком дневног
реда:
1) Избор кандидата за чланове Школског одбора из реда запослених;
Седма седница Наставничког већа одржана је 28.08.2012. године са следећим дневни редом:
1) Успех и владање ученика на крају школске 2011/2012. године. Веће је усвојило извештаје
Одељењских већа после поправних испита и утврдило коначне податке о успеху и владању
ученика наше школе на крају школске године;
2) Разматрање и усвајање извештаја о раду школе у школској 2011/2102. години. Стручни
сарадници и директор школе презентовали су извештај о раду школе који је Наставничко веће
усвојило;
3) Усвајање плана рада Наставничког већа за нову школску годину. Директор школе Невенка
Јевтић изнела је план рада Наставничког већа за школску 2012/2013. годину и ставила га на
разматрање Наставничком већу. Наставничко веће усвојило је план рада Наставничког већа за
наредну школску годину;
4) Утврђивања четрдесеточасовне радне недеље за наставнике и стручне сараднике ОШ „Миле
Дубљевић“;
5) Утврђивање школског календара за школску 2012/2013. годину;
6) План стручног усавршавања у школској 2012/2013. години;
7) Разматрање и утврђивање Годишњег плана рада школе за школску 2012/2013. годину.
Директор школе Невенка Јевтић је изнела Годишњи план рада школе за школску 2012/2013.
годину и ставила га Наставничком већу на разматрање. Наставничко веће је усвојило Годишњи
план рада школе;
8) Текућа питања.
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VIII. 2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
Програм Педагошког колегијума за школску 2011/2012. годину урађен је на основу
чл. 66. ст. 53. и члана 62. став 3. тач. 1) до 3) и тач. 5) до 7) Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/09). Чланови колегијума су
председници стручних већа, представник стручних сарадника, директор и помоћник
директора.
1. Прва седница одржана је почетком септембра 2011. године. Чланови колегијума су се
детаљно упознали са програмом педагошког колегијума и предложили програме стручног
усавршавања запослених. На избор семинара утицали су резултати самовредновања рада
школе у претходним годинама, планиране активности у оквиру Школског развојног плана
и Програма заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања. Чланови
колегијума израдили су План стручног усавршавања ка саставни део Годишњег плана
рада школе за текућу школску годину. Колективно стручно усавршавање ће се
реализовати учешћем наставника на акредитованим семинарима који се налазе се у
Каталогу програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2011/2012.
годину, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд, 2011. Семинари ће бити
организовани у складу са финансијским планом школе.
2. Друга седница одржана је средином новембра 2011. године. Чланови колегијума
анализирали су Пројекат ДИЛС инклузија у образовању, као и Пројекат ДИЛС инклузија
Рома.
У оквиру Пројекта ДИЛС-а инклузија у образовању ишло се у посету основној школи у
Сремчици, као и основној школи у Севојну, које су пилот школе за примену инклузивног
образовања у оквиру редовне школе. Планирана је велика сензибилизација учитеља,
наставника, ученика, родитеља, локалне заједнице у великој сали Општине у Лајковцу,
коју би одржали предвачи из Министарства просвете и науке и Завода за вредновање
квалитета образовања и васпитања Републике Србије. Причало се о набавци дидактичког
материјала који би олакшао обављање наставе како учитељима и наставницима, тако и
ученицима.
У оквиру пројекта ДИЛС –а инклузија Рома, у ком је школа учествовала као партнер и у
одличној сарадњи са локалном заједницом, омогућено је да ученици ромске
националности којима је то потребно добију прибор за рад, уџбенике и одлазе бесплатно
на екскурзију. Одељења са највећим бројем ромске деце добила су помоћни дидактички
материјал. У оквиру овог пројекта у издвојеним одељењима и централној школи одржано
је укупно 10 радионица „Кооперативност ромске и неромске популације у циљу
образовања васпитно-образовног процеса“. Предавач-водитељ била је Ангелина Скареп,
Саветник у Министарству просвете за питање Рома.
Урађена је анлиза Пројекта ТИМС 2011.
3. Трећа седница одржана је крајем маја 2012. године. Чланови колегијума анализирали су
угледни час који је одржан поводом обележавања светског дана Рома под темом „Ми
живимо заједно“. Часу су присуствовали директор школе, стручни сарадници, учитељи,
наставници, родитељи и ученици. Час је одржан у издвојеном одељењу Села Лајковац у
сардњи са ученицима из централне школе. Час је био веома успешан и показало се да
деца ромске и српске националности добро сарађују и разумеју једни друге. Програм
поводом дана Рома одржан је и у сали СО Лајковац, где су поред ученика учешће узели и
локални хор и представници Рома.
Одржана је велика сензибилизација учитеља, наставника, ученика, родитеља, локалне
заједнице у Великој сали СО Лајковац. Говорило се о значају и предностима инклузивног
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образовања, као и о успешности реализације Пројекта ДИЛС-а инклузија у образовању.
Такође, учесници су указали на тешкоће које се јављају током реализације овог пројекта,
као и предлоге за њихово превазилажење.
4. Четврта седница одржана у јуну 2012. године. Чланови колегијума анализирали су
успешност и применљивост знања стечених на семинарима одржаним у нашој школи. У
оквиру инклузије Рома одржан је семинар „Клубови учења“, који је указао на различите
начине организације наставе и њено прилагођавање ученицима ромске популације.
Семинар „Активна настава“ одржан је на два новоа -- базични и супервизијски -- и
обухватио је наставнике који нису прошли тај семинар. Овим семинаром такође су
пружена знања о различитим могућностима организације наставе. У оквиру Семинара
„Између прописа и праксе“ наставници су упознати са законским оквирима везаним за
наставу, прописима везаним за вођење педагошке документације и са новим Правилником
о стручном усавршавању наставника.
Учитељице другог и четвртог разреда одржале су угледни час у мултимедијлном кабинету
чиме су показале предности мултимедијалног кабинета у оквиру инклузивне наставе.
Утврђено је да би требало више користити мултимедијални кабинет.
У оквиру Пројекта дигитална школа које је покренуло Министарство за телекомуникација
и иформационо друштво све основне школе у Србији су опремљене дигиталним
кабинетима, а издвојена одељења лаптоп рачунарима и пројекторима. У међувремену,
инсталирана је нова верзија оперативног система и вршена је обука наставника за
одржавање наставе у дигиталном кабинету. Такође, утврђено је да би и дигитални
кабинет требало више користити.
Педагошки колегијум требало би да се бави школским развојним планирањем, екстерним
вредновањем рада школе који је у најави и професионалном оријентацијом ученика
седмог и осмог разреда у оквиру Пројекта у који је школа ушла.

VIII.3. ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА

ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ

Стручно веће за разредну наставу током школске 2011/2012. године реализује план
рада који је формулисан и усвојен на почетку школске године. Веће је, према том плану,
вршило анализу васпитно-образовног рада по разредима и предметима како за обавезне,
тако и изборне предмета и часове допунске и додатне наставе.
Стручно веће за разредну наставу се састајало у септембру, новембру, децембру,
априлу и јуну.
На почетку школске године је донета одлука о коришћењу контролних задатака и
радних листова и утврђен је распоред писмених задатака у трећем и четвртом разреду, као
и писмених провера знања, дужих од 15 минута.
У оквиру већа одржана је обука за коришћење интерактивне табле. Утврђен је списак
уџбеника за наредну школску годину.
Веће је предлагало посете Зимским сусретима учитеља, Сабору учитеља и семинарима
за стручно усавршавање.
Детаљнији извештај је дат у извештајима Стручних и Одељенских већа.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА I
РАЗРЕДА
На почетку школске године урађен је Годишњи план рада са изменама, допунама и
критеријумима оцењивања из Српског језика, Математике и Света око нас.
У првом разреду одржани су сви планирани часови разредне наставе, допунске наставе
и ваннаставних активности. Одржано је по 180 часова српског језика и математике, по 72
часа енглеског језика и света око нас, по 36 часова ликовне и музичке културе, 108 часова
физичког васпитања, по 36 часова лепог писања, народне традиције, верске наставе и
грађанског васпитања, и по 36 часова допунске наставе, часа одељенског старешине,
рецитаторске и драмске секције. Реализовани су планови васпитно-образовног рада.
У оквиру Дечије недеље од 3. до 9. октобра 2011. године, ученици I разреда су
учествовали у различитим активностима:
- посета Градској библиотеци;
- предавање о безбедности у саобраћају (школски полицајац);
- позоришна представа;
- „Дан отворених врата“ – посета председнику општине;
- посетили Радио „Пругу“ и учествовали у дечијој емисији „Где се чавке чавче“.
Поводом Светског дана дијабетеса 14. 11. 2011. године ученици су присуствовали
предавању о овој болести, а затим су активно учествовали у акцији „Игром против
дијабетеса“ на стадиону Железничара.
Ученици I-1 су учествовали у приредби поводом Школске славе Светог Саве 27. 01.
2012. године.
Ученици су присуствовали приредби поводом Дана школе 26. 05. 2012. Године.
Ученици првог разреда су учествовали на кросу РТС-а и пласман је следећи:
Девојчице:
1. Пакић Стефана
I-2
2. Петровић Анђела I-1
3. Јовановић Јована I-1

Дечаци:
1. Живановић Лука I-2
2. Гавриловић Вељко I-1
3. Тодоровић Филип I-1

Учествовали су на школском и општинском такмичењу рецитатора одржаном у нашој
школи. Ученици првог разреда су учествовали на конкурсу Витезово пролеће где су неки
награђени. Присуствовали су концерту ученика Музичке школе одржаном у нашој школи.
Екскурзија ученика првог разреда је реализована 31. 05. 2012. године на релацији
Лајковац – манастир Лелић – Бранковина - Ваљево (Градски музеј, Муселинов конак). На
ову релацију су ишли ученици првог разреда из централне школе као и ученици другог и
трећег разреда из Бајевца. Остали ученици првог разреда са терена ишли су на различите
релације са старијим разредима према договору у Београд, Тршић или Тополу.
Ученици I-2 присуствовали су отварању изложбе ликовних радова ученика наше школе
у Културном центру 07. 06. 2012. године.
Ученици првог разреда су учествовали у свим хуманитарним акцијама организованим у
школи.
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Учитељи првог разреда су присуствовали семинарима у току школске године.
Душица Кузнецов
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА II
РАЗРЕДА
У току ове школске године часови редовне и допунске наставе као и часови
ваннаставних активности су реализовани у пуном фонду, али са одређеним временским
одступањима од планираног на почетку школске године због временских непогода и
одлуке Министарства о прекиду наставе од 6. 11. до 20. 11. 2012.
На седници одржаној 7. 9. 2011. године Стручно веће 2. разреда је донело Анекс
школског програма – начин остваривања стандарда постигнућа којим су идентификовани
образовно васпитни стандарди и исти прилагођени наставном плану и програму 2. разреда
и одлучено да се у току септембра уради иницијални тест, а у мају исходни тест, чија ће
анализа бити основа за даље планирање.
Иницијални тест је радило 125 ученика 2. разреда, а анализа је дала следеће
резултате:
Српски језик: основни ниво 78%
средњи ниво 80%
напредни ниво 60% савладаних захтева.
Математика: основни ниво 88%
средњи ниво 80%
напредни ниво 41% савладаних захтева.
Свет око нас: основни ниво 91%
средњи ниво 79,50 %
напредни ниво 46% савладаних захтева.
Исходни тест из српског језика је рађен у мају, а из математике и света око нас у
јуну, опет због фебруарског прекида школске године.
Исходни тест из српског језика радио је 121 ученик, а анализом су утрвђени следећи
резултати:
Основни ниво 80,48%
Средњи ниво 68,11%
Напредни ниво 50,80 савладаних захтева.
Тест из математике је радило 117 ученика, а резултати су следећи:
Основни ниво 79,52%
Средњи ниво 72,14%
Напредни ниво 43,82% савладаних захтева.
Тест из света око нас радио је 121 ученик, показавши следеће резултате:
Основни ниво 78,93%
Средњи ниво 75,60%
Напредни ниво 59,69&% савладаних захтева.
Од 3.10. до 9.10.2011 године у оквиру Дечје недеље, спроведене су следеће
активности:
-5.10.2011. у организацији КЦ одржана је представа „Мала сирена“ којој су присуствовали
ученици 2. разреда.
- Хуманитарна акција „Поклони другу/другарици“ трајала је целе недеље.
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- 2.11.2011. у организацији КЦ изведена је представа „Зачарана лепотица“ којој су
присуствовали ученици другог разреда.
- У периоду од 21.1 до 28.1.2012 године ученици другог разреда су били на рекреативној
настави на Златибору.
- 27.1.2012. поводом школске славе – Савиндан, узели су учешће у приредби.
- 2.4.2012. су ученици II-3 били гости Градске библиотеке поводом Светског дана дечје
књиге. Гост библиотеке била је Луција Тасић, која је читала одломке из своје књиге
„Испод неба деци треба“.
На општинском такмичењу рецитатора ученица II-2, Андреа Радивојевић, остварила
је пласман на окружно такмичење.
- 18. маја је организован крос РТС-а на којем су ученици II разреда за остварен пласман
добили дипломе за Дан школе. Ученици који су освојили награде:
Дечаци: 1. место: Лазар Икач II2
2. место: Илија Жарић II2
3. место: Иван Лукић II3
Девојчице: 1. место Леа Пауновић II2
2. место Невена Радованчевић II3
3. место Кристина Ђурић II1
Дан школе је обележен 26. маја, а у приредби су узели учешће и ученици другог
разреда.
У четвртак 31. маја је реализована екскурзија на релацији: Лајковац – Београд
(Калемегдан, Зооврт, Авала, манастир Раковица ) – Лајковац. Часови од овог четвртка су
одрађени у суботу 12. маја.
У јуну месецу је Музичка школа „Живорад Грдић“ из Ваљева, издвојено одељење
Лајковац, одржала промотивни концерт за ученике другог разреда ради мотивације
ученика за упис у музичку школу.
У току ове школске године у оквиру стручног усавршавања учитељи другог разреда су
присуствовали акредитованим семинарима и трибинама:
-„Клубови за учење као модел личног развоја и усавршавања наставника и ромских
асистената''- 8 сати, обавезни;
-''Интеграција, корелација, занимација – интерактивна настава'' – 12 сати, изборни;
-''Пракса и прописи'' – 8 сати, обавезни;
- Стручна трибина ''Здрави стилови живота. Одговорно живљење'' – 3 сата,изборни.
Учитељица Марина Пажиновић је одржала огледни час из српског језика у оквиру
ДИЛС-а Рома, у мултимедијалном кабинету. Наставна јединица је била '' Лисица и гавран''
– обрада басне.
Руководилац стручног већа 2. разреда
Биљана Жујовић

VIII.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА III
РАЗРЕДА
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На почетку школске године радио се годишњи план рада и усклађује се са
изменама у „Службеном гласнику“. За сваки предмет урађен је план и критеријуми за
оцењивање. Затим смо урадили Анекс школског програма са стандардима за предмете:
српски језик, математика, и природа и друштво. Исходни тестови су планирани у мају за
предмете: српски језик, математика, и природа и друштво.
Часови редовне, додатне, допунске наставе су потпуно реализовани, као и часови
драмске, рецитаторске секције и часови одељенског старешине. Све је реализовано у
складу са планом и програмом.
Екскурзија за трећи разред реализована је на релацији. Лајковац–ТекеришТроноша-Тршић-Бања Ковиљача-Лајковац.
Што се тиче бесплатних уџбеника који се враћају на крају школске године, сви ће бити
враћени.
Резултати исходних тестова реализовани са следећим резултатима:
српски језик
 основни ниво
85,92%
 средњи нво 47,44%
 напредни ниво
24,40 %
математика
 основни ниво 63,95%
 средњи нво
43,45%
 напредни ниво
25,10%
природа и друштво
 основни ниво 65,82%
 средњи нво
41,49%
 напредни ниво
23,30%
На општинском такмичењу из математике постигнути су следећи резултати:
I награда
III1
Огњен Тодоровић
I награда
III2
Марковић Ленка
I награда
Врачевић
Миловановић Јелена
7.10. 2011. Ученици III2 присуствовали су отварању сеоске библиотеке у Врачевићу и
извели представу „Вашар у Тополи“.
14.11.2011. Ученици III2 учествовали су у акцији „Игром против дијабетеса“.
28.12.2011. и 23.4.2012. Ученици III2 учествовали су у радио емисији „Дечији мозаик“
Крос:
дечаци I,II,III место
девојчице II,III место
Школско такмичење из математике III1:
1. Милица Ивановић 40
2. Николина Гавриловић 40
3. Невена Тороман 54
4. Уна Павловић 54
5. Огњен Тодорић 81
6. Милош Жујовић 50
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7. Ива Шушњаревић 13
8. Стефан Марковић 10
9. Дарко Радовановић 14
10. Немања Павловић 38
11. Милош Маринковић 12
12. Петар Рогановић 12
Општинско такмичење:
1. Милица Ивановић 40
2. Николина Гавриловић 45
3. Невена Тороман 35
4. Уна Павловић 5
5. Огњен Тодорић 50
6. Милош Жујовић 10
Смотра рецитатора:
1. Милош Жујовић- четврто место
Витезово пролеће:
1. Ива Шушњаревић
2. Јована Радивојевић
Учествовање у акцији „Велико чишћење Србије“ (8 ученика).
Крос 1 место девојчице - Петрић Анастасија.
Школско такмичење из математике III2:
1. Марковић Владимир 26
2. Грујичић Дуња 62
3. Васиљевић Бранко 12
4. Поповић Далибор 30
5. Ђорђевић Милена 48
6. Урошевић Ђорђе 14
7. Јанковић Лазар 86
8. Симић Доротеја 29
9. Марковић Ленка 58
10. Ненадовић Урош 6
11. Радојичић Александар 30
12. Митровић Анђела 48
Општинско такмичење:
1. Јанковић Лазар 30
2. Грујичић Дуња 40
3. Марковић Ленка 50
4. Ђорђевић Милена 20
5. Митровић Анђела 25
Витезово пролеће:
1. Грујичић Дуња
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2. Васиљевић Страхиња
3. Одељенска заједница
Учествовање у акцији „Велико чишћење Србије“ (9.6.2012).
Изведена је приредба за Светог Саву 27.1.2012.
Ученици III1и III2 су учествовали у завршној приредби за Дан школе са представом на
енглеском језику.
Ученици су ишли на рекреативну наставу на Златибор у хотелу „Дијамант“.
Ученици су гледали позоришну представу „Мала сирена“ и балет за децу „Зачарана
лепотица“.
Ученици су учествовали у хуманитарној акцији „Помози другу“, а ученици III2 и на
Ускршњој изложби, где су и награђени.
Наставници су похађали програме за стручна усавршавања у складу са текућим радом.
Руководилац стручног већа трећег разреда:
Драгана Перић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА IV
РАЗРЕДА
И ове године Стучно веће четвртог разреда реализовало је планиране активности и
задатке. У свом раду, бавили су се следећим задацима (који су планирани Годишњим
планом и програмом рада школе):
 организовањем васпитно-образовног рада у одељењима;


набавком прописаних уџбеника за ученике и наставнике;



утврђивањем распореда часова, контролних вежби, писмених задатака;



укључивањем ученика у рад секција и других ваннаставних активности;



идентификовањем ученика за додатну и допунску наставу;



утврђивањем индивидуалног успеха сваког ученика и реализацијом наставе на
крају сваког класификационог периода;



изостајањем ученика са наставе и изрицањем васпитно-дисциплинских мера;



организовањем родитељских састанака;



организацијом и реализацијом ученичких екскурзија и школе у природи (тј.
рекреативне наставе);



решавањем свих других питања везаних за образовно-васпитни процес, као и живот
и рад ученика у школи;



одржана су редовна Стручна већа.
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На почетку школске године, чланови већа су веома одговорно приступили писању
планова и програма рада наставника. Чланови већа су радили и на усклађивању и
кориговању постојећих планова рада.
Четврти разред наше школе похађа

ученика у 13 одељења.

У току ове школске године часови редовне, допунске и часови ваннаставних
активности реализовани су према годишњем плану у пуном фонду .
Од 3 . до 7. октобра у оквиру Дечје недеље спроведене су следеће активности:
-

5. 10. 2010.год. ученици 4. разреда гледали су позоришну

представу ,,Мала

сирена“.
-

У току Дечје недеље узели су учешће у хуманитарној акцији ,,Поклони другу,
другарици свеску, оловку...''.

Ученици ЧЕТВРТОГ разреда учествовали су на приредби поводом прославе школске
славе ,,Свети Сава''.
За ученике 4. разреда реализована је рекреативна настава на Златибору у хотелу
,,Дијамант“.
Ученици ЧЕТВРТОГ разреда су учествовали на школском, општинском и окружном
такмичењу из математике. Посебно су се истакли ученици Вранковић Милица из Ћелија,
Урошевић Ђорђе IV1, Станојевић Ана из Пепељевца, Вучетић Марија IV1, који су се
пласирали и на окружно такмичење које је одржано у ОШ ,,Владика Николај“ у Ваљеву.
Учествовали су и на школском и општинском такмичењу рецитатора. На окружно
такмичење су се пласирале ученице Стошић Биљана из Ћелија и Катарина Милошевић
IV 1.
У нашем граду организован је крос РТС-а на којем су ученици четвртог разреда за
освојени пласман добили дипломе за Дан школе. Ученици који су освојили награде су:
Дечаци:

Девојчице:

1. место – Иванковић Јован IV 2

1. место – Ашковић Нађа IV3

2. место –Нинковић Милан IV3

2. место – Гајић Сашка IV3

3. место – Петровић Игор

3. место - Јовановић Ирена IV2

IV3

Екскурзија је реализована 30 .05. 2011. на релацији :
Лајковац – Крагујевац- Топола – Опленац – Орашац – Аранђеловац – Лајковац. На
екскурзију је ишло 60 ученика трећег разреда из централне школе.
Дан школе је обележен 28. 05. 2011. Учешће у приредби су узели ученици 4. разреда.
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Ученици су сарађивали, тј. учествовали и у емисији Радио пруге .
Поводом Светског Дана Рома 6.4. 2012.год. у ИО Село Лајковац одржан је угледни
час коме су присуствовали директор школе, ПП служба, родитељи ученика и Скупштини
општине Лајковац. Одржана је приредба којој су присуствовали такође представници
локалне самоуправе, Роми, родитељи и мештани. Час су одржале учитељице Светлана
Ковачевић, Љиљана Јеремић и Снежана Трајковић са својим ученицима.
Што се тиче стручног усавршавања, у току ове шк. 2011/2012. Год. учитељи
четвртог разреда су похађали акредитоване семинаре који су добри и употребљиви :
1. ,,Клубови за учење као модел личног развоја и усавршавања наставника и
ромских асистената“ у трајању од 8 сати – обавезни;
2. ,,Интеграција, корелација, занимација – интегративна настава“ у трајању од 12
сати – изборни;
3. ,,Пракса и прописи“ – 8 сати- обавезни;
4. ,,Стручна трибина : ,, Здрави стилови живота. Одговорно живљење“ – 3 сата –
изборни.
Руководилац Стручног већа четвртог разреда
Снежана Трајковић

ИЗВЕШТАЈ O РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА
НАСТАВНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Стручно веће наставника српског језика у овој школској години радило је према
усвојеном плану рада, и спровело све предвиђене активности. У раду Већа учествовали су
сви наставници који изводе наставу српског језика у нашој школи. Одржавани су састанци
чланова према потреби, или су се консултације обављале неким другим путем.
Наставници који су у настави имали смањену норму требало је да, као и претходних
година, радно време допуне радом у библиотеци, а како се књиге због недостатка
простора нису могле издавати, ови наставници у замену за тај посао имали су повећан број
часова дежурства, индивидуалног рада са ученицима или рада у оквиру радионица
везаних за професионалну оријентацију ученика.
Одржани су сви планирани часови редовне наставе, а у осталим облицима васпитнообразовног рада број часова је следећи: Ратко Мирковић: 155 (допунска настава у 5.
разреду 20 часова, у 7. 20 часова; додатни рад у 5. разреду 19, у 7. 16 часова; шаховска
секција 35, енигматска 25, новинарска 20 часова), Јасмина Јанковић/Зорана Милошевић 92
(допунска настава у 5. разреду 13 часова, у 7. 12 часова; додатни рад у 5. разреду 14, у 7.
14 часова; рецитаторска секција у 5. разреду 20, у 7. 19 часова), Душица Милосављевић
112 (допунска настава у 6. разреду 10 часова, у 8. 2 часа; додатни рад у 6. разреду 26, у 8.
26 часова; литерарна секција 30 часова, припремна настава за полагање завршног испита
18 часова), Соња Миловановић 154 (допунска настава у 6. разреду 17 часова, у 8. 24 часа;
додатни рад у 6. разреду 23, у 8. 21 час; драмска секција 39 часова, припремна настава за
38

полагање завршног испита 30 часова), Сања Тодоровић 93 (допунска настава у 5. разреду
6 часова, у 6. 12, у 7. 9, у 8. 10 часова; додатни рад у 5. разреду 12, у 8. 6 часова; драмскорецитаторска секција 23 часа, припремна настава за полагање завршног испита 15 часова),
Александра Чолаковић Нинковић 127 (допунска настава у 5. разреду 16 часова, у 6. 15, у
7. 14, у 8. 12 часова; додатни рад у 5. разреду 14, у 6. 12, у 7. 14 часова; рецитаторска
секција 19 часова, припремна настава за полагање завршног испита 11 часова).
Остале активности које је Стручно веће наставника српског језика спровело у овој
школској години су следеће:
- пред почетак школске године извршен је избор руководства Већа и израђен план
рада Већа, извршен распоред наставника по одељењима и подела задужења везаних
за ваннаставне активности;
- проверена је исправност годишњих наставних планова рада за све разреде;
- у складу са захтевом Школске управе о повезивању образовних стандарда и
наставних планова, у првом полугодишту урађен је Анекс наставних планова за
српски језик чиме су образовни стандарди постали саставни део глобалних
годишњих планова. Такође су према истом захтеву урађени и критеријуми
оцењивања за све разреде;
- многе активности биле су везане за завршни испит. Најпре је спроведено пробно
тестирање ученика 8. разреда у септембру, преглед тестова и анализа резултата,
потом је извршена анализа резултата завршног испита из српског језика из јуна
2011. и о томе поднет извештај на седници Наставничког већа одржаној у
новембру. Друго пробно тестирање спроведено је у априлу, након чега су поново
прегледани тестови и анализирани резултати према којима су организовани часови
припремне наставе за полагање завршног испита, који су били врло посећени.
Присуствовали смо и обуци за прегледање тестова на завршном испиту, а четири
наша наставника била су и одабрана за прегледаче у школама на Убу и у Љигу;
- наставници српског језика присуствовали су ове године следећим програмима
стручног усавршавања: „Републички зимски семинар за професоре и наставнике
српског језика“ у Београду, и „Клубови учења“ „Пракса и прописи“ и „Активна
настава“ за наставнике који нису раније прошли ову обуку, у Лајковцу;
- након сваког семинара наставник који је био присутан преносио је осталим
колегама битна запажања;
- у фебруару је организовано школско такмичење из српског језика и језичке културе
и израђени тестови за то такмичење, у марту је организовано општинско
такмичење, а у априлу обезбеђено учешће пет наших ученика на окружном
такмичењу у Ваљеву, на коме је ученица 6. разреда Љубица Марковић освојила
друго место по званичном рангу;
- у априлу су организована такмичења рецитатора на школском и општинском
нивоу, а у мају спроведено учешће наших ученика на окружној смотри рецитатора
у Ваљеву;
- по завршеним такмичењима анализирано је учешће ученика наше школе на
такмичењима;
- лекторисан је садржај сата школе у сарадњи са наставником информатике и
рачунарства;
- у фебруару су одабрани уџбеници за наредну школску годину;
- спроведене су и посете планиране школским програмом: у септембру посета
Вуковом сабору у Тршићу, а у октобру посета Сајму књига у Београду;
- остваривана је сарадња са другим установама и у том смислу организована је у
септембру приредба поводом отварања одељења библиотеке у Врачевићу, а у мају
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је припремљена и одржана приредба у лајковачкој цркви поводом свештеничке
славе;
- одазивали смо се и на позиве за учешће на литерарним конкурсима, а издвајају се
успеси ученице 8. разреда Тање Срећковић, која је на конкурсу „Пекарски дани“
Пољопривредне школе из Алексинца освојила 3. место, а на Међународном
фестивалу дечјег стваралаштва „Деца“ у Лужници добила посебну награду. Марина
Петковић, такође ученица 8. разреда, награђена је пакетом књига на конкурсу који
је расписало Коло српских сестара Епархије Бачке;
- чланови Стручног већа наставника српског језика учествовали су и у свим
пословима везаним за културне и јавне делатности у нашој школи, првенствено у
школским приредбама – како у припремању програма, тако и у њиховом
организовању;
- одабирање и расподела књига за награде најбољим ученицима је још један посао
који у мају и јуну ради неко од чланова овог већа.
Побројане активности показују да је урађено све што је на почетку школске године
било планирано.
Лајковац,
20. 6. 2012.

Руководилац Стручног већа наст. српског језика:
Душица Милосављевић, дипл. филолог српског
језика и књижевности – мастер

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА
СТРАНИХ ЈЕЗИКА

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА РУСКОГ ЈЕЗИК У ШКОЛСКОЈ 2011/2012. ГОДИНИ
Руски језик у ОШ ,,Миле Дубљевић“ учи се као обавезни изборни предмет од петог до
осмог разреда у Лајковцу и издвојеним одељењима у Бајевцу и Боговађи. Наставу изводе
професори руског језика Емилија Савић-Ћећез и Мирјана Вујковић. Годишњи фонд
часова је 72 часа за пети, шести и седми разред, односно 68 за осми разред. У школској
2011/2012. години планирани фонд часова је остварен. Реализовани су и часови допунске
наставе – по један час седмично.У настави се користи уџбенички комплет (уџбеник, радна
свеска, CD и приручник за наставнике) који је издао Завод за уџбенике, Београд. Ови
уџбеници ће се користити и у наредном периоду.
У протеклој школској години наставнице руског језика су присуствовале семинарима
које је организовала наша школа, а Мирјана Вујковић је од 10. до 12. јануара учествовала
у раду Зимске школе, семинару за професоре руског језика који се сваке године одржава
на Филолошком факултету и у Руском дому у Београду. За учеснике овог семинара
организован је пријем код амбасадора Руске Федерације – Александра Васиљевича
Конузина.
У школској 2011/2012. години у петом разреду одржано је 13 часова допунске наставе,
у шестом разреду 15 часова, седмом 19 и у осмом 15 часова допунске наставе.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА У ШКОЛСКОЈ
2011/2012.ГОДИНИ
Енглески језик се у ОШ „Миле Дубљевић“ учи као обавезни предмет од првог до
осмог разреда. Наставу изводе професори Енглеског језика Јелена Гавриловић, Јелена
Матић, Мирјана Николић, Јелена Бајић, Светлана Миловановић и Ана Пајић. Годишњи
фонд часова је 72 за ученике од првог до седмог разреда, а за ученике осмог разреда фонд
часова је 68. Остваран је планирани фонд часова, реализована је допунска и додатна
настава као и секција. Урађени су планови и критеријуми оцењивања. У настави се
користе уџбеници Happy house 1, 2 и Happy Street 1, 2 за ученике од првог до четвртог
разреда, издавачке куће English Book, и уџбеници Меssages 1, 2, 3 и 4 за ученике од петог
до осмог разреда издавачке куће Klett.
У школској 2011/2012. години у петом разреду одржана су 32 часа допунске и 6
часова додатне наставе, у шестом разреду одржано је 17 часова допунске наставе, 17
часова додатне наставе и 20 часова секције, у седмом разреду одржано је 56 часова
допунске и 17 часова додатне наставе, у осмом разреду одржана су 24 часа допунске и 25
часова додатне наставе.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА У ШКОЛСКОЈ 2011/2012.
ГОДИНИ
Немачки језик се у ОШ „Миле Дубљевић“ учи као обавезан изборни предмет од петог
до осмог разреда.Наставу изводи професор Немачког језика Светлана Миловановић.
Урађени су планови и критеријуми оцењивања. Остваран је планирани фонд часова,
реализована је допунска и додатна настава.У извођењу наставе користе се Хуеберови
уџбеници Ping Pong. У школској 2011/2012. години у петом разреду одржано је 10 часова
допунске наставе, у шестом разреду 10 часова, у седмом 12 часова допунске наставе.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА
ИСТОРИЈЕ – ГЕОГРАФИЈЕ
Актив наставника географије и историје се редовно састајао у пуном саставу и
разговарао о текућим проблемима у настави, организацији и реализацији исте као и о
потребама за наставним средствима.
Наставу историје су изводили:
►Станица Милошевић у свим одељењима петог и седмог разреда као и у одељењу
6-2 у матичној школи у Лајковцу и 5., 6., 7. и 8. разреду у ИО Бајевац;
►Рајко Сарић у 6-1, 6-3 и 6-4, свим одељењима 8. разреда у матичној школи као и 5.,
6., 7. и 8. разреду у ИО Боговађа;
Наставу географије су изводили:
►Андрија Живковић у свим одељењима петог разреда као и у одељењу 8-1 у
матичној школи, и 5., 6., 7. и 8. разреду у ИО Бајевац;
►Поповић Дијана у свим одељењима 6. разреда и 8-2, 8-3 и 8-4 у матичној школи
као и 5., 6., 7. и 8. разреду у ИО Боговађа.
►Наставни план и програм редовне наставе и ваннаставних активности је реализован.
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НАСТАВНИК
ДИЈАНА ПОПОВИЋ
РАЈКО САРИЋ
АНДРИЈА ЖИВКОВИЋ
СТАНИЦА
МИЛОШЕВИЋ
УКУПНО по типу часа

ДОПУНСКА
34
30
40
39

ДОДАТНА
28
50
25
18

СЕКЦИЈА
32
0
7
21

УКУПНО по наставнику
94
80
72
78

143

121

60

УКУПНО ПО АКТИВУ
324

►ТАКМИЧЕЊА
-На такмичење из географије су ишли ученици 7. и 8. разреда. На окружно такмичење су
се пласирала 4 ученика: Лука Радовановић и Никола Милановић (оба из 8-2) и Милица
Петровић 7-2 . Нису се пласирали на републичко такмичење.
-Наставници Станица Милошевић и Рајко Сарић су на општинско такмичење извели 3
ученика из петог разреда (сви из Боговађе), од којих се нико није пласирао на окружно; 5
ученика шестог разреда (два се пласирала даље); 8 ученика 7 разреда (4 се пласирала
даље) и 6 ученика 8 разреда (5 се пласирало даље). Укупно се пласирало 11 ученика на
окружно такмичење.
На кружном такмичењу су се појавили ученици Станице Милошевић и Рајка Сарића.
Ученици су освојили високе позиције. Од 6. разреда најбоље се пласирала Љубица
Марковић 6-1, која је освојила међу присутнима највише поена, али према категорији је
пласирана на трећем месту. С обзиром на то да за ученике шестог разреда нема
републичког такмичења, могло би се констатовати да је постигнут велики успех.
Од ученика седмог разреда Урош Пејчић из Боговађе је освојио друго место према
поенима, а по категорији треће место па је аутоматски пласиран на републичко
такмичење.
Од ученика 8. разреда Тијана Нешић 8-3 је освојила друго место, али према
пропозицијама нема пласман на републичко такмичење. Ђорђе Петровић 8-2 је освојио
запажено 4 место.
Републичко такмичење је одржано у Ивањици 11. и 12. маја. Наставник Рајко Сарић и
ученик Урош Пејчић 8-5 Боговађа су освојили одлично 7 место.

►СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Рајко Сарић:
1. „Одговорност историографије према будућности – нови оквири и циљеви наставе
историје у Србији” (обавезан, 6 сати);
2. „Здрави стилови живота – одговорно живљење” (изборни, 3 сата);
3. „Решавање конфликата. Технике рада са конфликтим људима” (изборни, 1 сат);
4. „Клубови за учење као модел личног развоја и усавршавања наставника и ромских
асистената” (изборни 8 сати) ;
Станица Милошевић:
1. „Одговорност историографије према будућности – нови оквири и циљеви наставе
историје у Србији” (обавезан, 6 сати);
2. „Пракса и прописи” (обавезан, 8 сати);
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Дијана Поповић:
1. „Пракса и прописи” (обавезан, 8 сати);
2. „Здрави стилови живота-одговорно живљење” (изборни, 3 сата);
3. „Решавање конфликата. Технике рада са конфликтим људима” (изборни, 1 сат);
4. „Клубови за учење као модел личног развоја и усавршавања наставника и ромских
асистената” (изборни 8 сати) ;
5. Стрес менаџмент: Како превазићи стресне ситуације у школи (изборни, 1 сат);
Андрија Живковић:
1. „Клубови за учење као модел личног развоја и усавршавања наставника и ромских
асистената” (изборни 8 сати);
2. Активно учење.

►ИЗЛЕТИ, ВАННАСТАВНЕ И ВАНШКОЛСКЕ АКТИВНОСТИ
1. У априлу је реализован излет у Ваљево: Народни музеј, Муселимов конак и Кула
Ненадовића. Реализатори су наставнца Дијана Поповић, општина Лајковац и ученици 8-2
и 8-4.
2. Дијана Поповић је организовала квиз на нивоу шестог разреда. Победницима је школа
обезбедила поклон књигу и диплому за постигнут успех.
3. У оквиру географске секције, у сарадњи са вероучитељима, реализована је посета
лајковачкој цркви у којој су учествовали ученици шестог и нижих разреда.

САСТАНЦИ АКТИВА
►У току школске године је одржано 6 састанака у пуном саставу. Чланови актива су
анализирали тренутно стање и разматрали како постићи боље резултате и реализовати их
на најбољи начин. Разговарано је и о потребним наставним средствима (нека су
набављена, нека су остала за наредну набавку).
Теме разговора су биле:
► реализација наставног плана и програма усклађених са стандардима за крај
обавезног образовања;
► анализа успеха рада и постигнућа ученика;
►осавремењивање наставе кроз употребу што савременијих наставних метода и
средстава;
►израда наставних средства у сарадњи са ученицима, у корелацији са
информатиком, биологијом, ликовном и музичком културом;
►учешћа наставника актива у обележавању значајних датума из националне и
светске историје, Дана планете, еколошких збивања..., тимском раду при планирању и
реализацији обележавања поменутог;
► извођења једнодневних излета у локалу и ширем подручју;
► ангажовања наставника актива у припремама ученика на такмичењима свих
нивоа;
►сарадње актива са другим активима (актив за биологију, музичку и ликовну
културу, информатику, језике...);
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►реализације међусобних посета колегама на часове.
Изборни предмет Свакодневни живот у прошлости
Настава је држана у седмом разреду у ИО Боговађа. Наставу је похађало 17 ученика и
одржано је 36 часова у складу са наставним планом за овај изборни предмет.
У склопу наставе обрађене су теме из свакодневног живота у свету и код Срба у 19.
веку. Држани су часови очигледне наставе приликом посете манастиру Боговађа, као и
квиз такмичења и тест провере знања.
Настава овог изборног предмета може се реализовати и у петом , шестом и осмом
разреду, односно у свим разредима другог циклуса основног образовања и васпитања.
Наставу је реализовао професор Историје Рајко Сарић.
У Лајковцу, 14. 6. 2012. године

председник актива: Дијана Поповић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА
МАТЕМАТИКЕ
Ово веће је одржало у протеклој школској години 6 састанака.
Усвојен је план и програм већа и договорено је о одржавању допунске и додатне
наставе из математике.
Урађени су годишњи и оперативни планови и утврђени критеријуми оцењивања.
Часови редовне, допунске и додатне наставе одржани су према предвиђеном плану и
програму.
Ученици осмог разреда полагали су иницијални и пробни тест завршног испита из
математике. За ученике осмог разреда организована је припрема за полагање завршног
испита.
Наставници су учествовали на семинарима који су предвиђени годишњим програмом
рада школе, као и на обуци за прегледаче на завршном испиту.
У фебруару је организовано школско, а у марту општинско такмичење из математике.
Поједини наставници су са својим успешним ученицима у марту учествовали на
окружном такмичењу.
Стручно веће је донело одлуку да се у школској 2011/2012. години користе уџбеници
издавачке куће „Герундијум“ од V доVII разреда и „Математископ“ за VIII разред.
Извршена је подела часова за школску 2012/2013. годину.
Руководилац Стручног већа математике:
Ана Марковић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА
БИОЛОГИЈЕ
Циљ наставе биологије од 5. до 8. разреда јесте да ученици усвајањем образовноваспитних садржаја стекну основна знања о животном простору, о начину живота, грађи,
разноврсности биљног, животињског света и човека, развијање пожељног понашања у
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складу са принципима одрживости, етичности и права будућих генерација на очувану
животну средину, природу и биодиверзитет.
Задаци наставе биологије су: развијање љубави према природи, основне научне
писмености, логичког расуђивања, објективности критичког мишљења, упознавање
спољашње-унутрашње грађе организама, разноврсности живог света, разумевање
еволутивног развоја живог света, развијање хигијенских навика и здравствене културе.
Поред часова редовне наставе биологије у ОШ ,,Миле Дубљевић“ у Лајковцу
школске 2011/2012. године одржано је 36 часова чувара природе, 36 часова еколошке
секције, по 17 часова додатне наставе за ученике петог, шестог и седмог разреда, а 30
часова осмог разреда.
У оквиру секције и чувара природе обележени су важни датуми:
4. ОКТОБАР – Светски дан животиња (учешће наших ученика у емисији на радију);
АКЦИЈА - Заштитимо животиње – постављање кућица, хранилица, хране за птице;
У оквиру Дечије недеље ученици су одрадили хуманитарну акцију на нивоу целе школе,
где су са ученицима грађанског васпитања прикупили средства и 5 својих другова
обрадовали поклонима у бутику ,,Невена“ и бутику „Спорт“, и све то забележили кроз
локални радио где су ученици грађанског васпитања, чувара природе, еколошке секције,
домаћинства, истакли значај хуманитарног рада у Основној школи ,,Миле Дубљевић“ у
Лајковцу.
21. МАРТ - Светски дан шума. Поводом Дана шума ученици су у корелацији наставе
биологије и ликовне културе учествовали на конкурсу ,,Шума пева – шума блиста“ и
добили прикладну награду.
Акција – ученици наше школе саде нове биљке, пребројавају гнезда и хране животиње
после зиме, учествују у емисији на радију поводом дана шума.
22. АПРИЛ - обележен Светски дан планете Земље, акција ,,Сачувајмо планету“ сређивање простора школског дворишта, Дома здравља, спортских терена; ученици
учествовали у емисији на локалном радију поводом овог дана.
9. ЈУН - обележен Светски дан заштите животне средине, где је 70 наших ученика и 10
наставника и учитеља узело учешће у заједничкој акцији коју је спровело Министарство
за заштиту животне средине, очистили приобаље реке Колубаре, школског дворишта и
околине школе и све то приказали на локалној телевизији и радију.
Извештаји са такмичења су претходно достављени.
Актив биолога

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА
ФИЗИКЕ - ХЕМИЈЕ - ТЕХНИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА
СТРУЧНО ВЕЋЕ ФИЗИКА-ХЕМИЈА
Стручно веће је извршавало активности према свом плану за школску 2011/2012.
годину, плановима рада за наставне области и Годишњем програму рада школе:
-Утврђени су на време предлози поделе предмета на наставнике, подела одељења и
задужења наставника који су унети у Годишњи план рада школе.
-Урађени су сви планови рада по предметима, годишњи и месечни, на време, уз
добру сарадњу наставника, кao и планови допунске, додатне наставе и других активности.
-Урађени су образовни СТАНДАРДИ према плановима за сваки разред и
прикључени Годишњем програму рада.
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-Урађени су Критеријуми за оцењивање ученика по класификационим периодима и
разредима за наставе физике и хемије.
-Укључене су све новине у плановима према објављеним документима у гласилима
Републике.
-Наставници физике учествовали су на Републичком семинару из овог предмета од
03. до 05.05.2012.године.
-Део наставних средстава је набављен у току школске године и тиме се за физику и
хемију побољшава стање и стварају услови за извођење дела вежби.
-Одржани су сви планирани часови редовне наставе.
-Допунска и додатна настава је одржавана по плановима и распореду који је доста
отежан због проблема превеликих обавеза ученика за редовни и изборни програм.
Одржано је:
ФИЗИКА: Ковачевић Гроздана и Симоновић Васо више од по планираних 36
часова допунске и додатне наставе по распореду за сва три разреда истовремено (37 + 42),
мада је већина била из 6. и 7. разреда (евиденција је у посебном дневнику).
ХЕМИЈА: Одржано је 32 + 13 часова допунске и 28+11 додатне наставе.
Распоредом је обезбеђено да се што више часова одржава у учионици за физику и
хемију, што је допринело бољем коришћењу наставних средстава.
ТАКМИЧЕЊА: Одржана такмичења на свим нивоима за физику и хемију.
ФИЗИКА: На школском такмичењу учествовало 16 ученика из сва три разреда (10+4+2).
Задатке и остале припреме извршили су наставници физике. На општинском такмичењу
учествовало је 12 ученика (8+2+2), где је прву награду за 6. разред освојила Љубица
Марковић, другу Лазар Миловановић а трећу Новак Рогановић, за 7.разред Пејић Раденко,
а за 8. разред Дејан Миловановић. За окружно се пласирало 9 ученика, где је Раденко
Пејић освојио прву награду за 7. разред, а за 6. разред Љубица Марковић трећу награду и
Ђорђе Радовановић похвалу. На републичком такмичењу Раденко Пејић је освојио трећу
награду, чиме овај ученик и наставница Г. Ковачевић заслужују све похвале.
ХЕМИЈА: На школском такмичењу учествовало 13 ученика. На општинском такмичењу
је учествовало 8 ученика. Прво место за 7. разред је освојио Раденко Пејић, друго Нина
Матић, а за 8. разред прво место освојила је Ивона Живковић.
На окружном такмичењу учествовале су ове две ученице и другу награду је
освојила Нина Матић за 7.разред.
Сва такмичења су захтевала од свих наставника додатно ангажовање и похвале за
њихов рад.
Стручно веће је разматрало успех ученика на свим класификационим периодима,
као и друга питања веза за рад наставника и ученика.
Сматрамо да смо у овој школској години успешно обавили све планиране и
постављене задатке. У новој учионици-кабинету створени су бољи услови за рад а
наставнице су се потрудиле да се и додатно уреди.
Радни састанци су увек држани по потреби уз појединачне договоре на великим
одморима, а увек пред седнице стручних органа школе (Одељењско и Наставничко веће).
РУКОВОДИЛАЦ ВЕЋА,
Васо Симоновић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА
МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ
Стручно веће наставника музичке културе Основне школе „Миле Дубљевић“ Лајковац
радио је у складу са Школским програмом школе и Наставним планом и програмом за
предмет Музичка култура.
Све редовне активности, односно часови редовне наставе, реализовани су у
потпуности.
Ваннаставне активности су реализоване по посебном плану за рад музичке секције,
односно хора, како у централној школи тако и у издвојеним одељењима Боговађа и
Бајевац.
Хор ученика Основне школе „Миле Дубљевић“ Лајковац је наступао на школским
приредбама током школске 2011/2012. Године, а један од запаженијих наступа је за
школску славу Светог Саву 2012. године.
Хорови издвојених одељења Боговађа и Бајевац су наступали у оквиру приредби у тим
издвојеним одељењима.
Стручно веће наставника музичке културе, поред седнице пред почетак школске
године, обавезно одржава састанке и на крају сваког класификационог периода током
школске године.
Што се тиче наставних средстава за извођење наставе музичке културе стање је
тренутно добро, што даје услове за квалитетно извођење наставе.

Председник стручног већа наставника музичке културе
наставник Владимир Адамовић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ЛИКОВНЕ
КУЛТУРЕ

Настава ликовне културе и цртања сликања и вајања одвијала се према предвиђеном
плану и програму. Посебно је рађено са талентованом децом. Урађени су планови и
стандарди оцењивања., одабир и поставка школских изложби у холу школе и у
Културном центру „Х.Р.“, сарадња са локалном самоуправом, Дом здравља две
изложбе и учешће на конкурсима.
Изложбе:
Хол школе:
- Међународни дан детета;
- Новогодишња и Божићна изложба;
- Светосавска за школску славу;
- 8. Март;
- Васкршња изложба у школи и у Великој сали Општине у сарадњи са Културним
центром „Х. Р.“ одржана 10. 04. 2012. године ;
- Изложба за Дан школе;
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- Годишња изложба у школи и у Културном центру „Х.Р.“ од 07.06.2012. године до
20.06.2012. године.
Хол Дома здравља:
- „Здрава храна“;
- „Право је време за „здрав осмех“.
За изложбе наставници су посебно радили са децом и сами израђивали наставна
учила, вршили одабир и поставку радова.
Конкурси:
 Републички конкурс 6 „Пекарски дани“, Алексинац 19-21 октобар:
1) Награда – Поњовић Невена 6-1;
2) Специјална награда – Марковић Љубица 6-1;
 Републички конкурс агенције за борбу против корупције, Београд 09. децембар
2011.:
-

Треће место у категорији Ликовни рад – средњи узраст на конкурсу „Ухвати
прави смер, кажи да није фер!“ – Живојиновић Андријана.

 Народна Библиотека „Стеван Сремац“ Ниш – Награђени радови на Републичком
ликовном конкурсу „Андерсенова бајка у стрипу“, расписаном поводом Светског
дана књиге за децу 2012. године:
- Друго место – Милица Лапчевић 6-2;
Посебне награде – дипломе:
- Техника – Љубица Марковић 6-1;
- Награда дечијег жирија – Невена Ђурђевић 7-1; Софија Трифуновић 8-1;
- Награда за најмасовније учешће (додељује школи).
 22. Регионални конкурс – Недеља здравља уста и зуба у Србији од 21. до 27.
маја 2012. године:
Награде:
1) Прва награда - Илија Мирковић
8-2
2) Друга награда - Нина Радовановић 6-2
3) Трећа награда - Немања Несторовић 7-3
4) Трећа награда - Дејан Миловановић 8-1
5) Захвалница Милоју Митровић професору ОШ „Миле Дубљевић”.
Награђени ученици на изложби Културни центар „Х. Р.“ у Великој сали Општине:
- Прво место: Давид Пантић 7-1, Катарина Пантић 8-1
- Друго место: Филип Бајић 7-2, Милица Томашевић 8-1
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- Треће место: Милош Савић 7-3, Марија Урошевић 8-1
НАПОМЕНА: За све конкурсе и награде ученика где је био неопходан одлазак деце
у друго место по награде и дипломе наставник је обављао сам, о личном трошку
пута и без дневница.
Актив наставника ликовне културе:
Милоје Митровић и Јасмина Митровић

ИЗВЕШТАЈ

О РАДУ

СТРУЧНОГ ВЕЋА

НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

У школској 2011/2012. години актив се састајао више пута. Теме су биле различите,
али углавном према Годишњем програму рада актива: унапређење наставе, проблеми за
нормално извођење наставе (нарочито у зимском и кишном периоду), стручно
усавршавање, подела предмета на наставнике, инклузија и решавање исте, набавка
спортске опреме, реквизита и сл., реализација наставе, организација такмичења како на
нивоу школе тако и шире, годишњи планови рада, критеријуми оцењивања за редовну
наставу и изабрани спорт и др.
Констатовано је да су редовна настава и избрани спорт коректно реализовани. Када је
у питању реализација школског спорта, констатовано је да се он донекле реализује и да ту
има доста проблема на релацији школа - Савез спортова, фонд за школски спорт (оснивач
СО Лајковац) и да се тај проблем за наредну школску годину мора решити.
Активности:
-У месецу септембар-октобар 2011. године одржана су следећа такмичења: за ученице од
5. До 8. разреда организована су такмичења у одбојци; за ученике од 5. До 8. разреда
организована су такмичења у „малом“ фудбалу.
- 07.10.2011. године одржано је општинско такмичење у стоном тенису (дечаци)-екипно 1.
место, појединачно Гроздановић Предраг 1. место.
- 15.10.2011. године одржана је бициклијада под називом „Узјаши точак“ на релацији
Лајковац-Јабучје и назад.
- 11.11.2011. године одржано је окружно такмичење у стоном тенису у Ваљеву;
екипно - 1. место, појединачно Гроздановић Предраг 1. место.
- 06.12.2011. године одржано је окружно такмичење у одбојци (девојчице) у Ваљеву и
освојено 3-4. место.
- 21.01.2012. године одржан је традиционални светосавски турнир у шаху у Лајковцу у
школи.
- 27.03.2012. године одржано је окружно такмичење у малом фудбалу у Ваљеву за
девојчице и дечаке и освојено 2. место девојчице и 2. место дечаци.
- 25.04.2012. године у Ваљеву – дочек олимпијског пламена.
- 12. и 13.05.2012. године у С. Митровици (Шид) одржано је републичко такмичење у
стоном тенису. Екипно је освојено 13. место, а Гроздановић Предраг у појединачној
конкуренцији заузео је 11. место (од 32. екипе и појединаца).
- 18.05.2012. године одржано је општинско такмичење у кросу - КРОС РТС-а у Лајковцу.
-У месецу мају-јуну 2012. године одржано је такмичење у одбојци за девојчице 5. и 8.
разреда, као и такмичење у малом фудбалу за дечаке 5. и 8. разреда;
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-Традиционална бициклијада по завршетку школске године, која је требала да се одржи
16. јуна 2012.г. није одржана па је померена за 23.јун 2012. године, али поново из
техничких разлога није одржана.
У свим овим активностима учествовао је велики број деце наше школе узраста од 1. До 8.
Разреда, укупно око 600 деце. Заслужним појединцима наше школе (девојчице, дечаци)
подељене су дипломе и књиге, а поједини ученици добили су (8. разред) Спартакове
дипломе.
На крају овог извештаја, и поред свих околности, може се констатовати да је
2011/2012. школска година коректно одрађена, како у реализацији редовне наставе, тако и
изабраног спорта, школског спорта и такмичења.
За председника актива:
Пејин Иван

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА
ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА I – IV

У овој школској години план и програм грађанског васпитања реализован је у првом и
четвртом разреду.
У првом разреду план и програм реализовала је Љиљана Лучић у одељењима 1-1 и 1-2.
Групу за грађанско васпитање у првом разреду чинило је 18 ученика.
У четвртом разреду план и програм је реализовала Марина Пажиновић у одељењима 41 и 4-3. Групу за грађанско васпитање у четвртом разреду чинило је 11 ученика.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА
ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА V - VIII

План и програм наставе грађанског васпитања за школску 2011/2012. годину је
реализован. Наставу је пратило 115 ученика (у петом разреду 30 ученика, шестом 28,
седмом 32 и осмом 25 ученика). Наставници који су изводили и реализовали наставу су :
- Станица Милошевић - 5. и 7. разред . Ученици 5. разреда су се бавили изношењем
проблема на нивоу школе (нпр. недостатак фискултурне сале… ); Ученици 7. разреда су
као волонтери Црвеног крста у Лајковцу заједно са Еколошком секцијом учествовали у
хуманитарној акцији „Помози другу“. Акцију је пропратила локална радио-станица
„Пруга“.
- Мирјана Вујковић 6. и 8. разред . Ученици 6. разреда су се бавили решавањем проблема
на нивоу локалне заједнице; ученици 8. разреда су се бавили утицајем медија на
свакодневни живот и друштво.
Обе наставнице су присуствовале обуци за коришћење филма као додатног средства у
настави из грађанског васпитања . Семинар је одржан у Београду.
Представник актива : Милошевић Станица
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА
ВЕРСКЕ НАСТАВЕ
Часове веронауке у ОШ „Миле Дубљевић“ у Лајковцу и издвојеним одељењима
Бајевац, Боговађа, Врачевић, Доњи Лајковац, Маркова Црква, Непричава, Пепељевац,
Ратковац и Село Лајковац похађало укупно 788 ђака. Планом и програмом предвиђени
часови су и одржани. У зависности од тога колико су им то услови дозвољавали
вероучитељи су ђаке водили на богослужење у цркву, што је и предвиђено школским
програмом. Вероучитељи су узели учешће при прослави школске славе Свети Сава, а и
сваки на свој начин суделовали су на разним школским приредбама и прославама.
Часове веронауке је у току другог полугодишта посетио и надзорник испред епархије
ваљевске, а у централној школи у Лајковцу на часу присуствовала је и директорка школе.
Сарадња вероучитеља са учитељима, наставницима и осталим колегама је веома добра.
Што се тиче проблема у извођењу наставе, могао би се навести само тај проблем ђака
путника и седмог часа у другој смени што, наравно, мучи и друге предметне наставнике.
Ове школске године веронаука је добила и свој кабинет који, истина, дели и са физичким
васпитањем, јер, наравно, у здравом телу је и здрав дух али и то ће се према очекивањима
у наредном периоду решити на обострано задовољство.
Вероучитељ
Никола Николић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА
ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА

Наставу информатике и рачунарства у протеклој школској 2011/2012. години
изводиo је наставник:
Милош Милијановић - V, VI, VII и VIII разред у матичној школи и издвојеним
одељењима Боговађа и Бајевац од 01.09.2011. године.
Наставни план и програм је у потпуности реализован и испуњен фонд часова редовне
наставе. У настави је коришћена следећа литература:
Драган Маринчић и Драгољуб Васић: „Информатика и рачунарство за пети
разред основне школе“, Завод за уџбенике, Београд 2007-2010.
Драгољуб Васић, Драган Маринчић и Миодраг Стојановић: „Информатика и
рачунарство за шести разред основне школе“, Завод за уџбенике, Београд
2008.
Драгољуб Васић, Драган Маринчић и Миодраг Стојановић: „Информатика и
рачунарство за седми разред основне школе“, Завод за уџбенике, Београд
2009.
Драгољуб Васић и Миодраг Стојановић: „Информатика и рачунарство за осми
разред основне школе“, Завод за уџбенике, Београд 2008.
У протеклој школској 2011/2012. години школа је учествовала у пројекту „И ја волим
школу“ и остварила право на две интерактивне табле, које чине један Wiimote контролер,
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сталак, инфрацрвена оловка и одговарајући софтвер. Тим поводом, професори предметне
наставе Станица Милошевић и Милош Милијановић, и професори разредне наставе
Љиљана Лучић и Љиљана Јеремић, присуствовали су једнодневном семинару
„Интерактивне табле у настави“ у Центру за развој и примену науке, технологије и
информатике у Новом Саду. Стечена искуства су почетком новембра пренета осталом
наставном особљу кроз две презентације на Стручном већу наставника млађих разреда и
Одељенском већу наставника предметне наставе.
У децембру је завршен сајт основне школе коме се може приступити преко URL
адресе www.oslajkovac.edu.rs. На сајту још не ради платформа за учење на даљину због
техничких разлога на серверу, али је у плану да се и то реализује чим се укажу
могућности.
За време пролећног распуста током априла месеца оспособљен је мултимедијални
кабинет који је опремљен једним рачунаром и фиксираним пројектором. Наведена опрема
је добијена кроз пројекат ДИЛС-Роми. Рачунари у осталим кабинетима који су имали
неисправно напајање су поправљени.
У току школске године представник стручног већа Милош Милијановић је
присуствовао следећим семинарима: „Клубови за учење као модел личног развоја и
усавршавања наставника и ромских асистената“, „Интерактивне табле у настави“,
„Активно учење/настава (базични и супервизорски)“, „Основе Мајкрософт Мултипоинт
оперативног система“ и „Пракса и прописи“.
У мају месецу је у дигиталним кабинетима у матичној школи и издвојеним
одељењима Боговађа и Бајевац извршена инсталација новог оперативног система Windows
MultiPoint Server 2011 који пружа знатно веће могућности наставницима да лакше
контролишу рад ученика и извршена је обука у трајању од четири школска часа.
Евиденција родитеља и ученика се више не обавља преко ЕИС програма, већ се
евиденција оцена и укупних поена ученика завршног разреда основне школе обавља у
такозваном програму УПИС.
Сва наведена техничка опрема се одржава и софтверски ажурира.
У наредном периоду се у складу са финансијским могућностима планира проширење
рачунарске мреже, тако да сви рачунари у школи имају приступ Интернету, присуство
семинарима везаним за саму струку, и више ангажовања око наставе.
У име стручног већа за информатику и рачунарство дипл. инж. ел. Милош
Милијановић.
IX. 1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
Планом рада школе за школску 2011./2012. годину дефинисани су најважнији
послови и задаци директора школе. У току школске године, директор Основне школе
„Миле Дубљевић“ је био ангажован на следећим пословима:


планирање и организовање рада школе;



организација послова око почетка нове школске године и то:
 одређивање смена по одељењима,
 одређивање одељенских старешина,
 организовање стручних актива и подела предмета;
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утврђивање активности наставних радника у оквиру радне недеље и на годишњем
нивоу;



учешће у изради Извештаја за школску 2011./2012. годину као и у изради Плана
рада за наредну школску годину;



разматрање и решавање молби;



спровођење законских процедура при пријему нових радника у радни однос;



припрема и вођење Наставничког већа;



рад са стручним активима и педагошким колегијумом;



рад са одељенским већима, Школским одбором, Саветом родитеља и родитељима
појединачно по потреби;



уговарање осигурања ученика са осигуравајућом кућом;



спровођење поступака о избору агенције за извршавање услуга извођења
екскурзија, планираних програмом и планом школе, као и рекреативне наставе
ученика од I до IV разреда;



праћење и унапређење образовно-васпитног рада:
 посета часовима наставе и њихова анализа;
 обезбеђивање наставних средстава за што квалитетније извођење
наставе;
 сарадња са родитељима у решавању насталих неспоразума на
релацији ученик – наставник;
 састанци са стручним активима током године и разматрање
неуспеха на класификационим периодима, као и предлагање мера за
побољшање успеха;
 активно учешће у поступку стицања лиценци наставника
приправника;



организовање стручног усавршавања наставника у зависности од интересовања
наставног кадра и од расположивих финансијских средстава каја су планирана
финансијским планом;



лично стручно усавршавање;



израда плана опремања матичне школе и ИО;



израда финансијског плана школе;



надзор над финансијским пословањем;



планирање, израда и спровођење јавних набавки мале вредности;
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сарадња школе са другим институцијама и то са:
 Школском управом;
 локалном заједницом;
 дирекцијом за изградњу;
 културним установама;
 јавним предузећима ради што квалитетнијег пружања услуга и
одржавања школских објеката;
 предшколском установом;
 МЗ;
 ИО;



организовање и спровођење КВ испита за ученике VIII разреда;



oрганизовање прославе мале матуре ученика осмог разреда;



организација и обезбеђивање услова за:
 одржавање школских и општинских такмичења;
 учешће наших ученика на окружном и републичком такмичењу;



у сарадњи са синдикалном организацијом, рецитаторском и драмском секцијом,
организовано је током године низ свечаности и дружења поводом Дана школе,
Нове године, Светог Саве, 8. марта, завршетака школске године...



ангажовање на стварању бољих услова рада у школи, како набавком нових
савремених учила и опреме за што квалитетнији рад, тако и на стварању пристојног
амбијента и ентеријера унутар школе и школског дворишта и ИО;



ангажовање око радова на доградњи дела матичне школе као и радова око
сређивања школског дворишта и припреме ИО школе за почетак нове школске
године.

директор:
Невенка Јевтић

IX. 2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
Помоћник директора школе, психолог Сања Симић отишла је на боловање 21. октобра
2011. године.
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IX. 3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
У току школске 2011/2012. године одржано је десет седница Школског одбора ОШ
„Миле Дувљевић“ Лајковац, на којима се расправљало о свим битним дешавањима
везаним за рад школе и место ученика и родитеља у образовно-васпитном процесу и
доношене су одлуке у складу са законом потребним за функционисање школе. Између
осталог Школски одбор је усвојио Извештај о раду школе у протеклој школској години,
Годишњи план рада школе за школску 2011/2012. годину. Затим, разматране су и следеће
важније тачке као што су:
-Упознавање са контролним прегледима општинског просветног инспектора и предузетим
мерама;
- На предлог Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања донета је
Одлука за побољшање безбедности ученика;
- Усклађивање општих аката школе са важећим прописима;
- Усвајање Извештаја о раду директора школе;
- Усвајање извештаја са екскурзија и наставе у природи;
- Разматрање пријава кандидата на конкурсе и давање мишљења;
- Доношење одлука по приговору кандидата на избор по конкурсу;
- Разматрање реализације Школског развојног плана 2010-2015. год. и резултата
самовредновања рада школе у претходном периоду
.
IX.4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА
Савет родитеља ОШ „Миле Дувљевић“ Лајковац у школској 2011/2012. години одржао
је четири седнице. Савет родитеља броји 53 члана, односно родитеља, и сваки члан је
представник по једног одељења наше школе. Савет родитеља је у оквиру својих
надлежности расправљао и доносио одлуке битне за живот и рад школе ученика, односно
наставника. Између осталог, на поменуте четири седнице, од којих је последња четврта
два пута заказивана због недостатка кворума, Савет је разматрао и прихватио
информацију о сардњи школе и Савета за борбу против наркоманије Општине Лајковац,
затим, разматрао је и усвојио Годишњи план рада школе за школску 2011/2012. годину,
затим, комисија састављена од Савета родитеља обавила је избор најбољег понуђаџа за
реализацију екскурзија и наставе у природи. Такође, Савет родитеља је разматрао и
усвојио извештаје о листи изборних предмета за ученике од првог до сомог разреда у
новој школској години, донели одлуку о износу „ученичког динара“, донели одлуку о
уџбеницима у наредној школској години, усвојили извештај о резултатима такмичења
ученика у текућој школској години, усвојили извештај о завршном испиту ученика осмог
разреда и разматрали и усвојили извештаје о успеху и владању ученика наше школе на
крају другог полугодишта. Свакако да је Савет родитеља заинтересован да безбедност
ученика буде на високом нивоу и да услови рада у школи буду што бољи.
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X.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКО – ПСИХОЛОШКЕ СЛУЖБЕ
У току школске године стручни сарадници су обављали послове из области предвиђене
Годишњим планом рада школе: планирање и организовање васпитно-образовног рада,
сарадњу са ученицима и родитељима, аналитичко-истаживачки рад и остале послове
значајне за функционисање наставе.
Планирање и програмирање образовно- васпитног рада:
 Рад на изради Годишњег плана рада школе, новог школског програма и
интересовањима ученика за ваннаставне активности и изборне предмете;
 Присуствовали часовима редовне разредне и предметне наставе у оквиру педагошкоинструктивног рада;
 Пратили и организовали стручно усавршавање наставника;
 Учествовали у раду Наставничког већа, комисијама и тимовима школе: Педагошки
колегијум, Комисија за квалитет, Комисија за за рад „Дечјег Савеза“, Тим за
професионалну орјентацију, Комисија за медијску презентацију школе, Комисија за
самовредновање рада школе, Тим за унапређивање безбедности ученика у и Тим за
школско развојно планирање.
 Са одељенским старешинама сарађивали на решавању васпитних проблема ученика
као и оних који показују неуспех у раду. Саветодавни рад са ученицима и родитељима
реализован је индивидуално, континуирано и по потреби;
 Аналитичко-истраживачки рад односио се на анализе успеха и владања ученика
на свим квалификационим периодима, извештај о резултатима је презентован
на седницама Наставничког већа и Савета родитеља;
 Учествовали у раду Ученичког парламента кроз давања инструкција и организвања
седница;
 Сарађивали са институцијама Општине Лајковац из области здравства, образовања,
културе и безбедности у оквиру радионица;
 Учествовање у комисијама за припрему наставника за полагање стручног
испита;
 Уносили и ажурирали постојеће података о наставницима, ученицима, одељењима и
групама у ЕИС бази;
 Обавили испитивање спремности за полазак у школу предшколаца и формирали
одељења првог разреда, као и на основу критеријума за уједначавање одељења
формирали одељења петог разреда;
 Инклузија и сензибилизација свих актера школског живота за нову законску
обавезу образовања за све;
 Учешће у завршници Пројекта ТИМС анкетирањем наставника, стручних
сарадника и директора школе;
 Оргагизовали и реализовали активности у оквиру пројекта ДИЛС, инклузија о
образовању и инклузија Рома ;
 Организовали и пратили реализацију угледних часова наставника у разредној и
предметној настави;
 У току школске године учествовали у раду семинара стручног усавршавања у
области инклузивног образовања и у семинарима друге тематике;
 Покренули и водили тим за професионалну оријентацију нашој школи у оквиру
Пројекта ГИЗ БОСС-а и Министарства просвете и науке.
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X.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
Ученички парламент ОШ „Миле Дубљевић“ Лајковац у школској 2011/2012. години је
формиран на основу Закона о основама система образовања и васпитања од ученика
седмог и осмог разреда наше школе.
Парлемент је бројао 20 чланова. Поред констутивне седнице одржане су још 4 седнице
Ученичког парламента ОШ „Миле Дубљевић“ Лајковац.
За председника Ученичког парламента изабран је Матија Павловић, ученик 8-4, а за
заменика председника Ученичког парламента изабрана је Катарина Бранковић, ученица 82, за секретара Ученичког парламента изабрана је Анdријана Трајковић, ученица 8-2.
Председник и заменик председника Ученичког парламанта су изабрани да представљају
ученике наше школе у раду Школског одбора ОШ „Миле Дубљевић“ Лајковац, где имају
право речи, без права гласа, у складу са Законом.
Саставни део извештаја о раду Ученичког парламента ОШ „Миле Дубљевић“ Лајковац
јесу уредно вођени записници са свих одржаних седница.

XI. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА, КУЛТУРНЕ И ДРУГЕ ДРУШТВЕНЕ АКТИВНОСТИ
Сарадња са родитељима одвијала се кроз родитељске састанке (по 4 састанка годишње, а у
првом и петом разреду по 5) и индивидуалне разговоре.
У школи је обележена Дечја недеља, Дан Светог Саве, Дан школе, организован је крос.

XII. Извештај о реализацији Дечје недеље
03- 09. ОКТОБРА 2011. ГОДИНЕ
ОД 03. До 09. октобра 2011. године, већ традиционално и у нашој школи је обележена
Дечја недеља. Мото ове Дечје недеље били су стихови Љубивоја Ршумовића:
ДЕЦЕ ИМА РАЗНЕ
АЛ` СВАКО ДЕТЕ ЈЕ ЛИЧНОСТ
РАЗЛИКЕ НИСУ КАЗНЕ
У РАЗЛИКАМА ЈЕ НАША СЛИЧНОСТ
Ученици првог разреда су постали чланови Дечјег савеза.
 У понедељак 3. октобра школски полицајац је са ученицима првог разреда
централне школе разговарао о безбеднести у саобраћају, нарочито о безбеднисти
пешака, јер највећи број ученика првог разреда су пешаци. Школски полицајац је
до краја Дечје недеље обишао сва издвојена одељења наше школе и говорио о
безбедности у саобраћају. Прваци су лепо прихватили школског полицајца у
униформи и лепо се дружили са њим. Такође, 3. Октобра, Еколошка секција
организовала је изложбу кућних љубимаца у 12 часова. Угостили су предшколце
ПУ „Лептирић“ из Лајковца. Заједно су уживали у игри и радости коју нам пружају
животиње и пренели су на млађе другаре искуство и савете о заштити и користи
животиња.
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 У уторак 4. октобра на часу ликовне културе ученици првог разреда постали су
мали сликари. Најлепши рад по оцени учитеља поклоњен је председнику општине
Лајковац приликом посете. Радови осталих ученика су изложени у ходнику школе.
 У среду 5.октобра су ученици посетили Градску библиотеку и том приликом су сви
прваци бесплатно учлањени и добили своје чланске карте. Сви ученици првог
разреда централне школе са учитељицама посетили су радио „Пругу“, упознали се
са радом локалног радија и учествовали уживо у програму, односно емисијама
посвећеним Дечјој недељи.
 У четвртак 6. октобра прваци су били гости Градске куће, где им је добродошлицу
пожелео председник општине и поделио пригодне поклоне.
 Петак 7. октобар је био резервисан за сарадњу са Еколошком секцијом наше школе
и том приликом су прваци засадили „Дрво генерације“ у школском дворишту.
 Ликовна секција школе поставила је изложбу под називом „Свет у очима детета“.
 У оквиру обележавања Дечје недеље постојао је један леп дан, дан када мислимо о
другима. Дан солидарности је био дан када смо помогли другу, другарици
поклањајући му оловку, свеску ... или нешто од прибора..
 Одељенске старешине су у току Дечје недеље час одељенског старешине посветили
правима и потребама деце.
Комисија за рад Дечјег савеза

XIII. ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ШКОЛЕ
Наша школа је до прошле године завршила вредновање свих области по Приручнику
за самовредновање и на основу резултата у Годишњем плану рада школе оперативно се
бавила побољшањем добијених резултата. У овој школској години нарочито је рађено на
кориговању школског програма и посао припреме за усвајање новог школског програма је
при самом крају. Урађена је у сарадњи са стручним предметним већима и стручним већем
за разредну наставу корекција наставних планова и програма за све разреде и све предмете
у складу са важећим првилницима о наставном плану и програму и правилницима о
изменама и допунама Правилника о наставним плановима и програмима који су
објављени на сајту Министарства просвете и науке, односно у Просветном гласнику
Републике Србије. Такође је урађена корекција наставних планова и програма изборних
предемета. Очекује се да нови школски програм буде пред Школским одбором на
усвајању најкасније до јуна 2013. године.
У овој школској години такође је пуно урађено у области подршке ученицима као
одговор на резултате добијене у процесу самовредновања, али и због реализације два
ДИЛС пројекта – инклузија у образовању („Заједно смо јачи“) и инклузија Рома. Тако је
заиста побољшан социјални статус значајног броја ученика; ученици са индивидуалним
потребама добили су адекватне образовно-васпитне одговоре и велики број родитеља је
добио подршку кроз радионице за конструктивно решавање проблема. Такође, ученици
седмог и, нарочито, осмог разреда у оквиру ове области у току ове школске године су у
оквиру Пројекта Професионалне оријентације били у прилици да кроз радионице добију
адекватну подршку за своје одлуке за избор средње школе и да кроз реалне сусрете са
стручњацима из различитих области добију бољи увид у разна занимања, како би што
лакше направили избор за своје даље школовање.
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Школа ће и даље кроз Годишњи план рада школе сваке године радити на побољшању
резултата добијених у процесу самовредновања. Такође, у овој школској години један број
школа у Србији као пилот школе је ушао у процес екстерног вредновања рада. Тај процес
ће ускоро обухватити све школе и наша школа се спрема да и у том процесу буде на
високом нивоу када је у питању оцена укупног рада.
XIV. ИЗВЕШТАЈ О ПЛАНУ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У ШКОЛИ
У складу са међународним документом Конвенцијa о правима детета и документима
које је усвојила Влада Републике Србије (Национални план акције за децу и Општи
протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања), Министарство просвете и
науке Републике Србије је објавило Посебни протокол за заштиту деце и ученика од
насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама, којим је
прецизирана улога свих који су укључени у живот и рад школе.
На основу овог Протокола школа је још 2010. године формирала Тим за заштиту
ученика од насиља, злостављања и занемаривања у ОШ „Миле Дубљевић “, који је
израдио овај План, као саставни део Годишњег плана рада школе.
Садржај плана је следећи:
1.
Увод
2.
Појам и врсте насиља
3.
Анализа постојећег стања безбедности у школи
4.
Основни принципи Плана заштите ученика
5.
Задаци у области превенције
6.
Активности у области превенције
7.
Задаци у области интервенције
8.
Активности у области интервенције
Током школске године тим се састајао са циљем да се детаљније анализира План рада,
да се чују евентуални предлози и сугестије за даљи рад и да се изнесе оно што је досад
урађено. Потврђене су обавезе свих чланова тима, начин сарадње спољашње и унутрашње
заштитне мреже, начин комуникације унутар колектива, начин евидентирања случајева
насиља и координисање превентивних активности.
У току школске 2011/2012. године у ОШ „Миле Дубљевић“ Лајковац је нажалост било
два догађаја која су евидентирана у предвиђеним обрасцима. Један случај озбиљнијег
сукоба ученика десио се у издвојеном одељењу Доњи Лајковац. После ангажовања
одељенског старешине, стручног сарадника и родитеља ученика и поред првобитне
озбиљности проблема успело се постићи помирење и нормално комуницирање између
ученика и родитеља. Други случај десио се у централној школи где је ученик седмог
разреда нападнут од ученика средње школе. Случај је уредно евидентиран у складу са
Планом заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања у школи у делу који се
59

односи на евиденцију нежељеног догађаја. Стручна служба школе по жељи ученика и
родитеља после догађаја није детаљније радила са учеником.
Ситнији проблеми из домена ометања часова решавани су разговорима са предметним
наставницима, одељењским старешинама и у педагошко-психолошкој служби школе. Овај
проблем је евидентиран у белешкама стручних сарадника у делу индивидуалних разговора
са ученицима. Укупан број ових проблема на нивоу целе школе у школској 2011/2012.
години који је евидентиран је 28. Одлика овог проблема јесте неадекватна комуникација
на релацији ученик-наставник, што квари радну атмосферу на часу, али не спада у
озбиљније безбедносне ризике ни по ученике ни по наставнике.
У школској 2011/2012. години у белешкама стручних сарадника евидентирано је десет
случајева кошкања, гуркања ученика, и то претежно млађих разреда, и два случаја у
старијим разредима. Одлика ових проблема је вербално задиркивање, гуркање обично на
одморима, што је у поменутом броју случајева дало поменуте проблеме који су
забележени и заједно са одељењским старешинама, ученицима и стручним сарадницима
решавани.
Посебни случајеви вербалног вређања и злостављања нису забележени, што не значи
да их уопште није било, али озбиљнијих проблема, као што смо већ истакли, није било.
Постојање оваквих проблема је и Ученички парламент идентификовао и заложио се да
чланови дају допринос као вршњаци у превенцији свих облика вршњачког насиља.
Сви актери школског живота (руководство, чланови тима, наставници, одељенске
старешине и ученици) су упознати са својим активностима и одговорностима у
ситуацијама насиља у школи.
Дефинисали смо кораке и нивое реаговања у случајевима насиља; кораке у подршци
деци која трпе насиље; кораке у раду са децом која врше насиље; кораке у оснаживању
деце која су посматрачи насиља за конструктивно реаговање.
У оквиру АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ урадили смо следеће:
У току школске године тим за заштиту ученика од насиља, злостаљања и
занемаривања у школи се састајао четири пута како би ова област дала вредне резултате у
реалности. Тим се састајао и доносио одређене одлуке у делу Кућног реда школе после
нежељених догађаја (које смо навели) како би превенција била што ефикаснија. И у овој
школској години ПП служба школе је детаљно упознала Школски одбор, Савет родитеља,
Наставничко веће и остале учеснике школског живота о Плану заштите ученика од насиља
и планираним активностима.
Наставници и професори разредне и предметне наставе, као и стручни сарадници
наше школе, похађали су семинаре који су акредитовани и који су допринели превенцији
насиља у школи.
У организацији Савета за борбу против болести зависности општине Лајковац, у
октобру 2011., у сали Градске општине у оквиру Дечје недеље, ученици наше школе
гледали су филм „Корак до дна“, а у новембру 2011. за родитеље организована је
представа „Никад хероин“ .
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У сарадњи са Домом здравља организовано је предавање за ученике седмог разреда
матичне школе поводом Светског дана борбе против АИДС-а „Чување репродуктивног
здравља“, и за ученике осмог разреда у децембру 2011. радионицу на тему
професионалног развоја коју је реализовао професор доктор Павле Ковачевић.
У оквиру Дечје недеље су изведени сви планирани садржаји, и у оквиру ње
хуманитарна акција „Помози другу/другарици“, која је имала за циљ развијање свести
ученика о постојању различитих социјалних група и подстицање ученика на хуманост.
Секретар и директор школе упутили су захтев комуналној инспекцији ради уклањања
паса луталица из школаског дворишта и ближе околин,е и Дирекцији за изградњу за
постављање хоризонталне и вертикалне сигнализације у близини матичне школе и
издвојених одељења.
Пројекат "Безбедно детињство - развој безбедносне културе младих" је у складу са
Оквирним акционим планом за превенцију насиља у образовно-васпитним установама и
реализује се у сарадњи Министарства просвете и Министарства унутрашњих послова
Републике Србије. Циљ пројекта је упознавање ученика 5. разреда основних школа са
безбедносном превенцијом и културом, афирмисање позитивних етичких и друштвених
вредности и унапређивање комуникације између полиције и образовно-васпитних
установа. У Републици Србији пројекат се реализује кроз часове одељенског старешине и
намењен је ученицима 5. разреда. У децембру школски полицајац одржао је предавање
на тему „Упознајмо полицију - спречимо вршњачко насиље“ и ученицима су подељени
флајери „Зауставимо насиље заједно“, у којима су објашњене врсте насиља, како избећи
насиље, како се користи интернет, шта радити у случајевима насиља.
У организацији Савета за превенцију болести зависности општине Лајковац и НВО
„Искра“ из Лознице 8. априла 2011. године за свако одељење осмог разреда централне
школе у трајању по један школски час одржана су интерактивна предавања на тему
„Репродуктивно здравље“.

XV. Извештај о активностима планираним Школским развојним
планом
Нови Школски развојни план донет је 2010. године и обухвата период од 2010. до
2015. године. У претходној школској години оперативно, а у складу са школским
развојним планом и после обављеног самовредновања по Приручнику за самовредновање,
рађено је на области Школски програм, Подршка ученицима и Ресурси.
Такође, у овој школској години доста је рађено на имплементацији стандарда за све
наставне предмете, осим страних језика и Техничког и информатичког образовања.
У овој школској години доста се радило и на утврђивању критеријума оцењивања за
све предмете у складу са новим Правилником о оцењивању у основној школи.
У току протекле школске године један број наставника је одржао угледне часове.
Употребљени су и нови технолошки ресурси, а то су: мултимедијални кабинет и
дигитални кабинет у којима су изведени један број угледних часова , а и часови редовне
наставе.
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У децембру 2011. године 30 наставника разредне и предметне наставе и стручни
сарадници прошли су супервизијски семинар Активне наставе и на тај начин се повећао
број наставника и стручних сарадника наше школе који су обучени за примену активне
наставе у образовно-васпитном процесу, што је и један од елемената Школског развојног
плана.
Наставници су похађали семинаре стручног усавршавања из различитих области, а
велики број њих је прошао обуку за рад по принципима инклузивне наставе. Часови
редовне наставе су били посећени од стране стручне службе и анализирани су помоћу
Протокола за снимање часа.
Школа је ушла у Пројекат професионане оријентације у оквиру ГИЗ БОСС-а и
Министарства просвете и науке Републике Србије. Обухваћено је 75 ученика седмог и
осмог разреда.
Школа учествује у разним развојним пројектима, па смо тако у оквиру пројекта
„Дигитална школа“ опремили кабинет информатике са 25 радних места у централној
школи, ИО Бајевац и Боговађа са по 5 радних места, а остала ИО су добили лаптопове и
пројекторе. Опремљен је мултимедијални кабинет од средстава из пројекта ДИЛС.
Највећи део пројекта ДИЛС – Образовна инклузија Рома је реализован и на тај начин
школа је добила значајна средства која су адекватно употребљена , а један мањи део у
трећој фази биће реализован на почетку следеће школске године.
У току је доградња још два кабинета и 8 канцеларија, као и део школе у коме је
планиран амфитеатар.У скорој будућности је планирана санација санитарног чвора у
Ратковцу.
У оквиру подршке ученицима су формирани тимови за рад са децом којима треба
додатна подршка у учењу; наставници су обучени кроз акредитоване семинаре. У циљу
развоја хуманог односа деце према другима су организоване радионице и хуманитарне
акције. Безбедност ученика се прати и унапређује кроз сталне активности из области
превенције и интервенције.
На основу остварених активности из Школског развојног плана за протеклу школску
годину може се закључити да је велики део планираног реализован. Оно што се планира
за наредну школску годину је: даље услађивање Годишњег плана рада, Школског
програма са законским новинама, даље унапређивање сарадње са локалном заједницом,
континуирано и стално стручно усавшавање запослених на актуелне теме из образовања,
даља набавка наставних средстава, завршавање доградње школе, учествовање у развојним
пројектима, перманентно функционисање тимова и ангажовање неопходних стручњака за
рад са децом по ИОП-у, као и стална едукација ученика и подстицање вршњачке сарадње
на превенцији социјално неприхватљивог понашања, подстицању хуманости и емпатије
међу ученицима, и уопште развијање социјалних вештина.
У протеклој школској години активиран је и почео је да функционише школски сајт.
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XVI. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА
ДИЛС– ПРУЖАЊЕ УНАПРЕЂЕНИХ УСЛУГА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ –
„ ЗАЈЕДНО СМО ЈАЧИ“

У протеклој школској години успешно је завршен Пројекат ДИЛС- Пружање
унапређених услуга на локалном нивоу – „Заједно смо јачи“. Поред сензибилизације свих
учесника у школском животу за инклузивно образовање школа је из овог Пројекта добила
и грант од којег је инсталиран мултимедијални кабинет и набављен већи број малих
средстава асистивне технике за подршку учења ученицима са тешкоћама при учењу.
Такође је и други пројекат ДИЛС Инклузија Рома у образовању у протеклој школској
години највећим делом реализован и тиме је велики број ученика обухваћених овим
Пројектом добило бесплатне екскурзије, уџбенике, школски прибор и савремени
дидактички материјал.
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