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2. УВОД
Полугодишњи извештај о реализацији Годишњег плана рада школе ОШ “Бранко
Радичевић“
од I-VIII разреда за школску 2019/20. годину садржи набројане
активности које је остваривала школа у складу са Школским програмом и Годишњим
планом рада школе, сходно захтевима и смерницама Министарства просвете, науке и
технолошког развоја.
При изради Годишњег извештаја о раду школе водило се рачуна о следећем:
Свим дописима и препорукама од стране надлежне ШУ и МПИТР Републике
Србије, у време ванредне ситуације и остваривање наставе на даљину;
Упоређивању планираног и оствареног директним праћењем реализације
активности наведених Школским програмом и Годишњим планом рада школе;
Радом на документацији која се води у школи:
Ес дневницима
образовно васпитног рада од првог до осмог разреда,
записницима са седница Наставничког већа, Школског одбора, Савета родитеља;
Документацији вођеној од стране стручних служби у школи, извештаја о раду
стручних већа,актива и тимова;
Поштовању свих закона, подзаконских аката и планова на основу којих је израђен
Годишњи програм рада школе.
Овим исцрпним извештајем дата је квалитативна анализа свих планова и
постигнућа школе у протеклом полугодишту текуће школске године.
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2.1.ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНИХ ПРОГРАМА
Циљ образовно-васпитног процеса је да развија интелектуалне способности
и знања ученика , да их оспособи и припреми за даље усавршавање кроз рад, као
и за даље школовање у складу са начелима доживотног учења.
Васпитно-образовни процес отпочео је према школском календару Министарсва
просвете 2. септембра уз све неопходне организационе, кадровске и просторне
припреме.
Сви видови наставе одвијали су се према наставном плану и програму за
основну школу, на основу извештаја одељенских старешина и предметних
наставника, као и на основу непосредног увида у педагошку документацију и
евиденцију.
Настава је била стручно заступљена у свим предметима, а за наставнике који су
били на боловању обезбеђена је стручна замена.
И поред тешке ситуације, пре свега проузроковане вирусом-Covid 19 и увођењем
ванредне ситуације од 17.3.2020.г.,сви видови наставе и ваннаставних активности
с у се одвијали у најбољој могућој мери.
Поред редовне наставе организовани су и други облици наставе: допунска,
додатна, изборна, секције, припремна настава за полагање пријемних испита(
додуше online).
Распоред одржавања наведених облика рада налази се видно истакнут на
огласним таблама школа, а одељенске старешине и предметни наставници су имали
додатне консултације са ученицима преко разних интернет платформи.
Ученици са тешкоћама у учењу укључени су у допунски рад уз сталну сарадњу
предметних наставника, разредног старешине, стручног сарадника и директора.
Такође, корективни рад са ученицима који слабије напредују је обављала и педагог
школе. Једанаест ученика је радило по индивидуалном образовном плану, са
прилагођеним стандардима и условима без измене наставног програма.
Сви годишњи планови су на време предати, а оперативни планови су се ,према
договору, предавали у папирној форми директору школе до последњег петка у
месецу. Са почетком ванредног стања, према захтевима Министарства просвете и
надлежне ШУ, планови су предавани електронским путем за сваку недељу посебно.
Због тешке епидемиолошке ситуације и промењеног наставног процеса, ове
године нису могла бити органиована школска такмичења ученика.
У школи је био активан и Ђачки парламент кога чине представници ученика
седмог и осмог разреда, који активно присуствују седницама Наставничког већа и
Школског одбора.
Ваннаставне и слободне активности ученика су организоване у складу са
Годишњим планом рада школе и Школским програмом и новонасталом ситуацијом.
Школа располаже и библиотеком са око 5000 књига у којој ради библиотекар
школе.
Културна и јавна делатност није се могла одвијати према Годишњем плану рада
школе у сарадњи са локалном самоуправом и родитељима ученика.

Школа се укључивала у све традиционалне акције и манифестације
националног и светског нивоа и значаја, које су се одвијале пре почетка ванредне
ситуације.

6

Полугодишњи извештај о реализацији Годишњег плана рада школе ОШ“Бранко Радичевић“, Бунар
за школску 2019/20.годину

Рад психолошке службе одвијао се према психолошким захтевима и
програмским задацима (тестирање ученика за први разред, њихова класификација,
рад са проблематичном децом...).
Рад других стручних органа, тела и комисија одвијао се у складу са
програмским садржајима и законским обавезама и тиме се допринело остваривању
циљева и задатака који се постављају пред основну школу.
У складу са Школским програмом у одржаване седнице Наставничког већа,
Педагошког колегијума, Школског одбора и Савета родитеља у складу са ванредним
околнстима.
Како због техничких услова (пре свега недостатка интернета и компјутерске
технике у подручним одељењима) нисмо од септембра прешли на коришћење Едневника, ужурбано се радило на отклањању постојећих узрока и укључивању наше
школе у елекронско оцењивање. Подручна одељења су добила лаптопове.
Наша школа је успела да се укључи у електронско оцењивање од другог
полугодишта. Наставници су на време прошли обуку за коришење Е дневника и
приступили су оваквом виду вођења школске документације и бележења васпитнообразовних активности.
Такође се у оквиру пројекта „Школе за 21.век“,наставило се са применом
микробита у настави, као и са даљом едукацијом наставног кадра за коришћење
ИКТ-а у настави.
Сходно новонасталој ситуацији већина наставника наше школе прошла је
Програм обуке за запослене у образовању /Дигитална учионица/дигитално
компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних
материјала,путем интернета.

3. МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА

3.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ

Адреса:
ОШ „Бранко Радичевић“
35 273 Бунар
Јагодина

Број телефона / факса:
035 / 8271 – 215
Електронска адреса:
bradicevic@ptt.rs

Подручна одељења:
Драгоцвет, Шуљковац, Шантаровац, Белица, Лозовик, Meђуреч
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Основна школа „Бранко Радичевић“ основана је још далеке 1898. године и једна
је од малобројних школа у Србији са толико дугим постојањем. Данашње име носи
од далеке 1967.године а у садашњој школској згради налази се од 1985.године.
Матична школа у Бунару располаже са шест учионица опште намене,
кабинетом за информатику, две мултимедијалне учионице опремљене телевизором,
ДВД-ем, пројектором, затим библиотеком са медијатеком и читаоницом, као и
комплетно опремљеном салом за физичко васпитање. Укупно са помоћним
простором, ходницима и канцеларијама, матична школа има 1193 м2 простора.
Школа располаже и пространим школским двориштем.
Имаjући у виду да у матичноj школи ради 8 одељења у jедноj смени
наведени простор одговара нормативима и стандардима и има све услове за
реализацију планских и програмских циљева и задатака, као и организовање
ваннаставних активности, изборне наставе и других видова наставе - додатне,
допунске и припремне, секција, као и састанака представника Ђачког парламента.
Осим матичне, школа садржи још шест издвојених одељења у селима:
Драгоцвету, Белици, Лозовику, Међуречу, Шантаровцу и Шуљковцу. Издвојено
одељење у Слатини је престало са радом 8.2015.године, због малог броја ученика.
Пре пар година завршена је и нова школа у Драгоцвету, тако да се настава одвија у
новој згради са 8 учионица опште намене. Рестауирана је постојећа зграда где се
налази предшколско одељење .
Сва издвојена одељења основне школе “Бранко Радичевић” су комплетно
припремљена за почетак нове школске године . И у наредној школској години
радиће се на побољшању материјалних услова рада како ученика, тако и наставног
особља.
3.2.ОПРЕМЉЕНОСТ
Све школске просторије опремљене су потребним намештајем. Учионице су
опремљене клупама, столицама, катедром, таблом (у Драгоцвету, Шуљковцу и
Б ун ар у- белим таблама), као и панел плочама. Канцеларије, библиотека и
информатички кабинети такође су опремљене свим потребним техничким
средствима и намештајем.
Како је од другог полугодишта почело а редовним коришћењем Ес дневника,
наставно особље је добило нове лаптопове (послате од стране МП).
3.3. НАСТАВНА СРЕДСТВА
Од наставних средстава опште намене школа располаже графоскопима,
дијапројекторима, касетофонима, ДВД плејерима, ТВ пријемницима, компјутерима,
пројекторима, лаптоповима. У Годишњем програму тачно је наведено чиме све
располаже школа.
У оквиру пројекта “Дигитална школа”, претходних година у сарадњи са
Министарством телекомуникација, школа је добила 25 рачунара са пратећом
опремом и на тај начин опремила 2 нова кабинета за информатику, од тога један
кабинет у Драгоцвету и један у Бунару, као и 2 мултимедијалне учионице широке
намене у Бунару и Драгоцвету. У склопу истог пројекта, школа је обезбедила и 6
лаптоп рачунара и 7 пројектора.
Издвојена одељења су додатно опремљена наставним и дидактичким
средствима, ДВД плејерима, ТВ апаратима, а издвојено одељење у Белици
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опремљено је са 6 компјутера и одељење у Шантаровцу са 3 компјутера.
Велика пажња се посвећује пројектној настави- активностима наставника из
више предмета-прављењем и реализацијоми пројекта- на основу акције „2000
дигиталхих учионица“МП и ЗУОВ-а.
На почетку ове школске године, у наставку пројекта,Министрство је послало
школи још осам лаптопова и четири пројектора са сталцима, које је директор школе
поделио наставном особљу.

3.4. УТИЦАЈ СРЕДИНСКИХ ФАКТОРА НА РАД ШКОЛЕ
Социјално- економска структура и ниво образовања родитеља су различити
(о чему се детаљно говори у Годишњем програму), што у појединим случајевима у
васпитном раду са децом представља одређене проблеме и тешкоће. Велики
проблем представља и нередован локални превоз.
3.5.ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА
РАДA
Током овог полугодишта, упркос тешке материјалне ситуације и ванредних
околности , успело је да се уради следеће:
Време
током
полугодишта

Место
школа у Драгоцвету

Активност
уведен је интернет у
свим учионицама

током
полугодишта

школа у
Шантаровцу

сређена ограда и кров

током
полугодишта

матична школа и
издвојена одељења

током
полугодишта

матична школа и
издвојена одељења

током
полугодишта

матична школа

током
полугодишта

матична школа и
издвојена одељења

набављен нов котао на
чврста горива и нове
пећи
набавка наставних
средстава у складу са
могућностима школе
(8 лаптопова,4
пројектора)
Куповина 10
противпожарних апарата
и нове бачве за воду
Све школе опремљене
потребним
дезинфекционим
средствима у складу са
одлукама Кризног штаба

Носиоци
школа,
локална
самоуправа
школа,
локална
самоуправа
школа,
локална
самоуправа
Министарство
просвете

школа,
локална
самоуправа
школа,
локална
самоуправа
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4.ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ
4.1.КАДРОВСКИ УСЛОВИ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ
2019/20. ГОДИНЕ
План и програм рада школе остварује 50 радника и директор школе. Стручну
службу школе чине психолог и стручни сарадник, односно библиотекар –
медијатекар. Колектив састављен од стручних, креативних, спремних на перманентно
усавршавање и тимски рад, наставника и стручних сарадника, вредног помоћно –
техничког особља и амбициозне и отворене управе, даје наду да ће ОШ „Бранко
Радичевић“ имати запажено место у савременом образовању.
Квалификациона структура наставног кадра је задовољавајућа у односу
на законске прописе јер је стручност заступљена у свим предметима.
Квалификациона структура наставника и стручних сарадника је следећа:
са високом стручном спремом: 32
са вишом стручном спремом: 1
са средњом стручном спремом: 1.
НАСТАВНИ КАДАР
Наставни план и програм рада школе остварује 33 радника и то 12 у разредној, 21 у
предметној настави и вероучитељ.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

Врста
струч.
спреме

Предмет који предаје

Године
радног
стажа

Лиценца

% анг.
у
школи
99,56
%
99,56
%
98%

% анг.
у др.
школи
–

Сања Бошковић

ВСС

српски језик

13

да

Ана Стојановић

ВСС

српски језик

14

да

Јелена Aрсић
Арежина
Сања Михајловић

ВСС

енглески језик

15

да

ВСС

5

Весна Васић
Јелена Николић
Јелена Милојковић –
Веселиновић
Соња Антић
Александра
Милошевић
Драгана Алексић
Александар Орлић

ВСС
ВСС
ВСС

енглески ј.
гв.
енглески језик,гв
ликовна култура
музичка култура

не

10%
30%

–

16
8
6

да
не
не

100%
50%
50%

–
–
-

ВСС
ВСС

историја
географија

14
4

да
не

70%
50%

30%
–

ВСС
ВСС

географија
физика,инф

22
4

да
не

20%
60%
10%

80%
30%

–
-
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Јасмина Пејковић
Звонко Гроздановић
Јелена Миленковић
Јагода Ристић
Ђорђе Миленковић
Иван Крстић

ВСС
ВСС
ВСС
ВСС
ВСС
ВСС

21
25
10
19
8
14

да
да
не
да
не
да

98, %
98%
80%
40%
80%
55%

–
–
20%
60%
20%
-

3

не

60%

-

3

не

5%

-

ВШС

математика,инф
математика,инф
биологија
хемија
ТИО
физичко
васпитање
физичко
васпитање
физичко
васпитање
веронаука

Ивана Јевтић

ВСС

Бранко Ђуришић

ВСС

Никола
Љубисављевић
Маја Маринковић
Снежана Николић
Живадинка
Дојчиновић
Снежана Дацић
Весна Софронијевић
Тања Крстић
Миља Павловић
Мирјана Милетић
Ана Костадиновић
Катица Илић
Бранкица Рајковић
Сузана Живковић
Милана Божић

2

да

30%

40%

ВСС
ВСС
ВШС

италијански језик
разредна настава
разредна настава

10
17
35

не
да
да

88%
100%
100%

–
–

ВСС
ВСС
ВСС
ВСС
ВСС
ВСС
ВСС
ВСС
ВСС
ВСС

разредна настава
разредна настава
разредна настава
разредна настава
разредна настава
разредна настава
разредна настава
разредна настава
разредна настава
разредна настава

29
29
17
34
31
23
31
20
7
1

да
да
да
да
да
да
да
да
да
-

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

–
–
–
–
–
–
–
–
–
-

ВАННАСТАВНИ КАДАР
Ваннаставни кадар, поред директора и стручног особља, чини још 13 радника
који успешно одржавају школски простор.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

Врста
струч.
спреме

Послови на којима
ради

Године
радног
стажа

Лиценца

% анг.
у
школи

% анг.
у др.
школи

Слободан Кнежевић
Гордана Цветковић
Радмила Грујичић
Снежана Велојевић
Иван Крстић
Игор Ђорђевић
Златко Димитријевић
Слађана Ђорђевић

ВСС
ВСС
ВСС
ВСС
ВСС
ССС
ССС
НСС

директор
секретар
психолог
администр.радник
библиотекар
домар
домар
пом. – тех. особље

23
25
23
11
14
8
8
20

да
да
да
да
да
не
не
не

100%
100%
100%
50%
45 %
100%
58%
100%

–
–
–
–
–
–
–
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Милена Петровић
Нада Стојанов
Маргита Николић
Винка Михајловић
Татјана Анђелковић
Драгојла Васиљевић
Милица Димитријевић
Анђелка
Милосављевић
Слађана Јаковљевић

ССС
НСС
НСС
НСС
НСС
НСС
ССС
НСС

пом.– тех. особље
пом.– тех. особље
пом.– тех. особље
сервирка
пом.– тех. особље
пом. – тех. особље
пом.– тех. особље
пом.– тех. особље

12
21
25
28
5
15
6
23

не
не
не
не
не
не
не
не

100%
100%
100%
50%
60%
50%
100%
63%

–
–
–
–
–
–
–
–

НСС

пом.– тех. особље

15

не

50 %

–

4.2.БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ
2019/20. ГОДИНЕ

На крају школске 2019/ 2020. години у ОШ „Бранко Радичевић“ ради 10 чистих
одељења, 8 у комбинацији по два разреда и 2 одељења у неподељеној школи, што
износи 20 одељења, са укупно 234 ученика.
Матична школа у Бунару има 6 одељења. У нижим разредима настава се одвија
у 2 одељења и то у комбинацији-I иII иIIIи IVразред. У вишим разредима рад се одвија
у чистим одељењима.
У Драгоцвету се настава одвија у 2 чиста одељења разредне наставе у I и IV
разреду, једној комбинацији у II иIIIразреду и 4 чиста одељења предметне наставе.
У Белици су настава се одвија у неподељеној школи-I, III,IV.
У Лозовику, настава се одвија у неподељеној школи-I,II, III,IVразред.
У Међуречу настава се одвија у комбинацији–I,II разред.
У Шантаровцу настава се одвија у комбинацијиI и III ,IIи IV разред.
Шуљковац има организовану наставу у 2 комбинована одељења и то у
комбинацији I и III ,II и IV разред
Овако изгледа табеларни приказ бројног стања ученика на крају школске
2019/20. године
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ПШ "БРАНКП РАДИЧЕВИЋ" БУНАР
БРПЈНП СТАОЕ УЧЕНИКА НА ППЧЕТКУ ШКПЛСКЕ 2019/2020. ГПДИНЕ

.

I

ПДЕЉЕОЕ

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

I-IV

V-VIII

I-VIII

М Ж СВ М Ж СВ М Ж СВ М Ж СВ М Ж СВ М Ж СВ М Ж СВ М Ж СВ М Ж

СВ

М Ж

СВ

М

Ж

СВ

Бунар

3

1

4

2

3

5

1

3

4

4 13 7 12

19

28 12 40

35

24

59

Драгоцвет

6

3

9

5

1

6

3

3

6 10 4 14 6 12 18 8

7 15 13 5 18 14 15 29 24 11

35

41 39 80

65

50

115

Белица

0

2

2

0

0

0

1

0

1

2

0

2

3

2

5

3

2

5

Лозовик

1

0

1

1

2

3

1

0

1

1

1

2

4

3

7

4

3

7

Међуреч

1

2

3

1

1

2

0

0

0

0

0

0

2

3

5

2

3

5

Шантаровац

2

0

2

5

1

6

3

0

3

2

0

2

12 1

13

12

1

13

Шуљковац

6

3

9

3

3

6

2

3

5

2

5

7

13 14

27

13

14

27

19 11 30 17 11 28 11 9 20 18 15 33 13 16 29 11 9 20 22 7 29 23 19 42 65 46 111 69 51 120 134 97

231

УКУПНП

1

5

6

7

4 11 3

2

5

9

2 11 9

УКУПАН БРПЈ УЧЕНИКА:

231

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
Слободан Кнежевић
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4. 3.КРЕТАЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 10 ГОДИНА УНАЗАД
ШКОЛСКА ГОДИНА

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА

2004 / 2005.
2005 / 2006.
2006 / 2007.
2007 / 2008.
2008 / 2009.
2009 / 2010.
2010 / 2011.
2011 / 2012.
2012 / 2013.
2013 / 2014.
2014 / 2015.
2015/ 2016.
2016/2017.
2017/2018.
2018/2019.
2019/2020.

333
328
337
337
337
316
310
305
296
289
265
260
253
246
242
234

4.3.1. ПУТОВАЊЕ УЧЕНИКА ДО ШКОЛЕ
БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ
ПУТУЈУ АУТОБУСКИМ
ПРЕВОЗОМ
77

БРОЈ УЧЕНИКА ПЕШАКА КОЈИ ПЕШАЧЕ У ЈЕДНОМ ПРАВЦУ
3 – 5 km

6 – 10 km

преко 10 km

13

/

/
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4.3.2. СОЦИО – ЕКОНОМСКИ И КУЛТУРНИ УСЛОВИ
ПОРОДИЦЕ У КОЈИМА ЖИВЕ УЧЕНИЦИ НАШЕ ШКОЛЕ
ПОРОДИЧНО СТАЊЕ УЧЕНИКА

Ученик
са оба родитеља
само са мајком
само са оцем
са старатељем

I
31

/
/
/

РАЗРЕД
V
VI
32
27
1
1

II
23
/

III
31
/

IV
34
4

/

/

/

1

/

/

/

/

VII
24
4

VIII
22
/

УКУПНО
220
10

/

/

/

1

/

/

/

/

УКУПНО

234

ОБРАЗОВНА СТРУКТУРА РОДИТЕЉА
Степен
образовања
и статус
БЕЗ ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ
ОСНОВНА
ШКОЛА
СРЕДЊА
ШКОЛА
ВИША
ШКОЛА
ВИСОКА
ШКОЛА
ЗАПОСЛЕН
НЕЗАПОСЛЕН

РОДИТЕЉ
отац
мајка
отац
мајка
отац
мајка
отац
мајка
отац
мајка
отац
мајка
отац
мајка

I

II

/
/
5
5
16
16
1
1
1
1
9
2
14
21

/
/
11
11
19
19
/
/
1
1
13
4
18
27

РАЗРЕД
III
IV
V
/
2
12
10
23
25
/
1
/
/
10
9
25
29

4
4
6
5
23
23
1
/
/
2
12
7
22
27

/
/
9
8
16
18
2
1
1
1
12
8
16
20

VI

VII

1
/
6
11
19
21
2
/
/
/
13
9
15
23

/
1
9
9
21
23
/
/
/
/
9
9
21
24

VIII
/
/
7
12
28
19
/
/
/
/
19
7
15
25

СВЕГА
12
129
329
9
8
152
234

У образовном погледу проценат родитеља је:
са високом стручном спремом: 1, 62 %
са вишом стручном спремом: 1, 82 %
са средњом стручном спремом: 66, 60 %
са нижом стручном спремом: 27, 53 %
без основне школе: 2, 43 %.
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4.4.РИТАМ РАДА ШКОЛЕ
4.4.1.ОРГАНИЗАЦИЈА И РАСПОРЕД РАДА ШКОЛЕ
У саставу ОШ „Бранко Радичевић“, у школској 2019/2020. години, настава се одвија
само у преподневној смени у матичној школи и свим издвојеним одељењима. Часови
трају по 45 минута, са паузама:
за мале одморе између часова – 5 минута.
за велики одмор између II и III часа – 15 минута.
 У матичноj школи настава почиње у 7 часова и 50 минута;
 у Драгоцвету у 7 и 30;
 у Белици у 8 часова;
 у Шуљковцу у 7 и 45;
 у Шантаровцу, Лозовику и Међуречу у 7 часова и 30 минута.
На почетку школске године одељенске старешине у тражиле сагласност родитеља о
оваквом почетку наставе.
Напомена:
Неусклађен почетак рада преподневне смене проузрокован је лошим и нередовним
аутобуским линијама, што у многоме отежава одвијање наставе.
Распоред часова сачињен је на почетку школске године од стране комисије за израду
распореда и налази се у Годишњем плану рада школе.
Распоред организовања писмених провера знања јавно је истакнут на огласним таблама
школе.
Такође, распоред коришћења информатичког кабинета се налази на огласним таблама.
Рад у ванредним околностима у време Covida/19:
Како је Влада Републике Србије донела одлуку да се од 17.3.2020. креће са наставом
на даљину, променио се и начин рада у школи.
Ученици су имали часове едукативног садржаја (од 1-7, по два часа дневно, док су
ученици 8.разреда имали по 3 часа дневно) на Трећем каналу РТС-а, као и путем
интернет мултимедијске платформе РТС Планета,сваког дана, шест дана у недељи од
8:00.
Такође су и наставници били у обавези да им путем разних платформи (угл.Viber-a
Google Classroom-a), дају сва потребна објашњења пређених наставних садржаја и да
их оцене на основу њиховог учинка.
О свом раду, наставници и учитељи су састављали своје извештаје и наставне планове
и уредно слали директору школе и надлежној ШУ.

Дежурство наставника:
У току школске године у матичној школи и школи у Драгоцвету дежурало се
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према плану дежурства који је сачињен на почетку године и налази се у Годишњем
плану рада школе. У издвојеним одељењима дежурале су учитељице.
За сваки радни дан уредно је вођена књига дежурства.

Термини одржавања индивидуалних консултација, додатне и
допунске наставе и секција:
Распоред индивидуалних консултација и термина за одржавање часова
додатне и допунске наставе за протекло полугодиште видно је истакнут на
огласним таблама школе и изгледао овако:

предмет
МатематикаБунар
Драгоцвет
Српски ј.Бунар
Драгоцвет
Историја Бунар
Драгоцвет
Географија Бунар
Драгоцвет
Биологија Бунар
Драгоцвет
Физика/Бунар
Драгоцвет
Хемија Бунар
Драгоцвет
Техничко
Енглески јез.
хор

консултације

додатна

допунска

петак,8:15-9:15

петак,12:35

уторак,12:35

уторак,10:10
среда,11:00
уторак,2.час
пон,12:35
петак,12:35
пон,12:35
уторак,1.час
среда,претчас
пон,12:35
чет.12:35

пон.,12:35
среда,претчас
уторак,претчас
пон,3.час

среда,12:35
пон,7.час
уторак,7.час
пон,7.час

среда,1.час

среда,претчас

пон.,12:35

среда,претчас

четвртак,8:15

чет.9:05-11:00
/

чет.12:35
/

уторак,9:25-10:35

уторак,претчас

четвртак,претчас

уторак/ Драгоцвет

чет/ Бунар

Напомена:
Када је почела ванредна ситуација, наставници су прилагодили термине својих
консултација ученицима и обављали их преко Viber група.
Секције су почеле да се организују али су активности престале са 17.3.2020.г.
4.4.2.ОСТВАРИВАЊЕ КАЛЕНДАРА ЗАЈЕДНИЧКИХ АКТИВНОСТИ

Годишњим планом рада школе планиране су и остварене следеће активности:
Друго полугодиште:
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Корелација међу наставницима поводом ванредне ситуације у циљу
растерећивања ученика у наставном процесу;
Спровођење свих мера проистеклих из новонастале ситуације у циљу што бољег
остваривања наставног процеса и успешније комуникације са ученицима и
родитељима;
Пројектна настава- активности наставника из више предмета-прављење и
реализација пројекта- на основу акције „2000 дигиталхих учионица“МП и
ЗУОВ-а;
Сходно новонасталој ситуацији већина наставника наше школе прошла је
Програм обуке за запослене у образовању /Дигитална учионица/дигитално
компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних
образовних материјала,путем интернета.
Организовање тематских дана у нижим разредима и угледних часова
Стављање акцента на међупредметном понезивању и организовање заједничких
угледних часова.
Представљање предметних наставника ученицима четвртог разреда
Такође је и ове школске године, по већ утврђеном Протоколу о сарадњи
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Министарства
унутрашњих послова,од стране едукованих предавача, било организовано низ
предавања у склопу часова одељенске заједнице.
Теме су биле разнолике, а односиле су се на обуку ученика у школама
на превенцији безбедности деце.
У оквиру пројекта „Школе за 21.век“,кренуло се са применом микробита у
настави.
На предлог Министарства просвете тромесечја није било.
Дан школе није обележен како је планирано због проглашења епидемије.
Даља такмичења су обустављена због проглашења епидемије.
Договорено је да се постојећи оперативни планови прилагоде и пишу сваке
недеље, а редовно евидентирају заједно са часовима са РТС-а на које су ученици
упућени.
Радило се на едукацији наставника за примену ИКТ технологије у настави.
Организовање пробног пријемног преко интернета
Организовање завршног испита у школи уз примену свих мера заштите поводом
проглашене пандемије;
Подела ђачких књижица за ученике 8.разреда, крајем маја;
Помоћ у сакупљању све потребне документације и свих активности у вези са
уписом у средње школе;
Поштовање календара уписа;
Организовање родитељских састанака за остале ученике, 28.6.2020.г. уз
примену свих мера заштите поводом проглашене пандемије;
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5.ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ
5.1. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНИХ ПРОГРАМА
И овог полугодишта сви наставници и стручна служба израдили су глобалне и
оперативне планове за сваки месец за све облике васпитно-образованог рада са
ученицима. Глобални планови су саставни део Годишњег плана и налазе се у
просторијама секретара школе. Оперативне планове наставници предају у писаној
форми директиру школе до 25-ог у месецу.
Динамику реализације наставних планова и програма, анализу успеха и
дисциплине ученика анализирали смо на крају сваког класификационог периода,
упоређујући успехе и резултате рада са ранијим успесима ученика. У циљу
побољшања резултата рада, предузимали смо одговарајуће педагошке мере које су
реализоване.
Напомена:
Од почетка проглашења ванредне ситуације,наставници наше школе поштовали
су прописе и препоруке надлежног министарства и достављали своје планове у
електронској форми за сваку недељу као и евалуацију постигнутог и оствареног.

5.2.ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНИХ ПРОГРАМА ОБАВЕЗНЕ И ИЗБОРНЕ И
НАСТАВЕ:
На почетку школске године извршено је анкетирање родитеља ученика првог и
петог разреда и на основу њиховог изјашњавања формиране су групе за остваривање
програма изборне наставе.
Ученицима је понуђено више предмета, у зависности од материјално- техничких
и кадровских могућности школе.
У школи су ученици поред обавезних изборних предмета, грађанског
васпитања и веронауке, изучавали и народну традицију, лепо писање,од играчке до
рачунара, чуваре природе, шах и информатику и рачунарство.
Поред енглеског језика као обавезног предмета, у школи се изучава и
италијански језик.
Током целе године у разредној и у предметној настави одржавани су часови
допунске и додатне наставеод IV до VIII разреда. Распоред одржавања ове наставе
видно је истакнут на огласној табли школе(и налази се у овом документу).
На почетку школске године, ученици ниже и више наставе радили су
иницијалне тестове, које су наставници анализирали сами и на својим стручним
активима. Резултати ових тестова послужили су наставницима и ученицима да боље
сагледају процес прихватања и разумевања предходнох градива и указали им нашта
треба посебно обратити пажњу и евентуално, обновити од пређеног градива.
Прошле школске године један део наставника-математике, српског и енглеског
језика, учествовао је у пројекту МП и ЗУОВ-а, у школи ОШ“Милан Мијалковић“,у
обуци за дигитално компетентне наставнике. Као резултат едукације, зарад даљег
осавремењивања наставе, школа је добила још 4 пројектора и лаптопа,са пратећом
опремом.Тиме се изузетно осавременила настава из наведених али и других
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предмета,рер наставници све више користе информационе технологије у наставном
процесу.
Један део наставника учествовао је и на семинару „Развој критичког
мишљења код ученика, примена микробита у настави“ у оквиру пројекта „школе
за 21. век“ .Семинар је одржан у периоду 10 -12.10.2019. у просторијама ОШ „Горан
Остојић“ . Из наше школе семинару су присуствовали наставници Ана Стојановић,
Звонко Гроздановић и Александар Орлић. Након семинара сваки од наставника је
одржао по 2 угледна часа у Бунару и Драгоцвету уз обавезну примену техника КМРП.
У смислу благовременог и потпунијег откривања и развијања способности,
склоности и талента ученика и њиховог активног одмора и разоноде организовао се и
рад друштвених и слободних активности, чиме се уједно успешније остварују
циљеви и задаци основног образовања и васпитања.
У првa три рaзрeдa није било сeкциja сa стaлним члaнoвимa, вeћ су одељењске
старешине нajпрe упoзнaвaле учeникe сa знaчajним врстaмa oвих aктивнoсти,
oткривaјући њихoвe спoсoбнoсти и усмeрaвaјући их зa њихoвo aктивнo учeшћe у рaду
сeкциjа. Тeк oд IV рaзрeдa и дaљe учeници су у прaвoм смислу рeчи били aктивни
учeсници пojeдиних сeкциja ,уз свa прaвa и oбaвeзe кoje у њимa стичу.
Основни циљ ваннаставних активности ученика је да развијају интересовање и
пажњу за различите области људске делатности, да ученици неометано испоље своје
склоности и индивидуалност.


Основни облици ових активности су :
секције - везане за поједине области и наставне предмете;



спортске секције;



друштвено - хуманитарне организације.

Секције су одржаване из неких предмета и један број ученика је био обухваћен
активношћу у некој одпонуђених слободних активности. Подробнији извештај о томе
налази се на крају овог документа.
За ученике VIII разреда, предметни наставници математике,српског језика,
историје, биологије, географије, физике и хемије путем интернет платформи имали
су обавезу да одрже по 10 часова припремне наставе за полагање квалификационог
испита.
Све побројане активности детаљно су евидентиране у Е дневницима.
На основу дописа Министарства просвете који је стигао у школу, право на
бесплатне уџбенике су имали ученици чији родитељи остварују социјалну помоћ.
У току другог полугодишта школске 2019/2020.године сви часови редовне
наставе одржани су према распореду одржавања и ни један час није изгубљен и
поред тешке ситуације и online наставе.

ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА
Индивидуални планови и програми наставника (глобални и оперативни)
редовне, допунске, додатне и припремне наставе за све наставнике, како разредне тако
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и предметне наставе, налазе се у педагошкој документацији школе, а саставни су део
Годишњег плана рада школе за 2019/20. годину.
У настави, у школској 2019/20. години, остваривани су и тематски дани,
од I до IV разреда. Садржаји су били реализовани по темама предвиђеним Школским
програмом, , а ближе одређени оперативним планом наставника разредне наставе.
Спискови тема се налазе у индивидуалним извештајима наставника разредне
наставе.Тематски дани су подробно описани и анализирани у дневницима рада.
На основу измена које су наступиле у наставном плану и програму од 5.до
8.разреда, урађен је Анекс Школског програма за 3. и 7.разред за све предмете, као и
за предмете Техника и технологија, физичко и здравствено васпитање и Информатику
за ученике осмог разреда, као и Дигитални свет, за ученике 1.разреда
Састављен је тим наставника који је израдио нове наставне планове и програме за
поменуте предмете. Ове измене и новине након усвајања на Школском одбору
прикључене су Школском програму, који је усвојен јуна 2019.за наредне четири
године.
Такође, у складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о
наставном плану за други циклус образовања, прописано је да ученици петог ,шестог и
седмог разреда остварују и Слободне активности у оквиру фонда од 36 часова
годишње.
Ученицима је понуђена анкета са три слободне активности: Шах, Чувари
природе и Свакодневни живот у прошлости. Сви ученици су се изјаснили за слободну
активност- Шах.
Ова слободна активност реализовала се у оквиру редовног распореда часова.

5. 3. ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ

РАЗРЕДНА НАСТАВА
РЕДНИ
БРОЈ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Ана Костадиновић
Снежана Николић
Снежана Дацић
Мирјана Милетић
Живадинка Дојчиновић
Сузана Живановић
Миља Павловић
Весна Софронијевић
Бранкица Рајковић
Катица Илић
Милана Божић
Тања Крстић

МЕСТО
Бунар
Бунар
Драгоцвет
Драгоцвет
Драгоцвет
Лозовик
Међуреч
Шуљковац
Шуљковац
Шантаровац
Шантаровац
Белица

РАЗРЕД
I, II /1
III IV/1,
II/2 III/2
I/2
IV/2
I,II,III,IV
I,II
I, III
II , IV
II, IV
I,III
I,III,IV

БРОЈ
ЧАСОВА
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
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ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
РЕДНИ
БРОЈ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

МЕСТО

РАЗРЕД

БРОЈ
ЧАСОВА

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

Весна Васић
Соња Антић
Јелена Миленковић
Сања Бошковић
Звонко Гроздановић
Ивана Јевтић
Јелена Арсић Арежина
Ана Стојановић

Бунар
Бунар
Бунар
Бунар
Драгоцвет
Драгоцвет
Драгоцвет
Драгоцвет

V/1
VI/1
VII/1
VIII/1
V/2
VI/2
VII/2
VIII/2

1
2
2
3
3
3
3
6

5. 4. ПОДЕЛА НА ПРЕДМЕТЕ И ОДЕЉЕЊА
РЕДОВНА НАСТАВА
НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТ
Српски језик
Енглески језик
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија
Географија
Физика
Математика
Биологија
Хемија
ТИО
Техника и
технологија
Физичко васпитање
Физичко и
здравствено
васпитање
Физичко васпитање
Физичко и

РАЗРЕД
V – VIII
V – VIII
I – VIII
I – IV
V – VIII
V – VIII
V – VIII

БРОЈ
ЧАСОВА
17
17
18
14
10
10
14
10

НАСТАВНИК
Сања Бошковић
Ана Стојановић
Јелена Арсић-Ар
Весна Васић
Јелена Николић
Јелена Милојковић В
Соња Антић
Александра
Милошевић

МЕСТО
Бунар
Драгоцвет
Бунар, Драгоцвет, Белица
Бунар, Драгоцвет, Шуљ.
Бунар, Драгоцвет
Бунар, Драгоцвет
Бунар, Драгоцвет
Бунар, Драгоцвет

Драгана Алексић
Александар Орлић
Јасмиа Пејковић
Звонко Гроздановић
Јелена Миленковић
Јагода Ристић
Ђорђе Миленковић
Ђорђе Миленковић

Драгоцвет
Бунар, Драгоцвет
Бунар
Драгоцвет
Бунар, Драгоцвет
Бунар, Драгоцвет
Бунар, Драгоцвет
Бунар, Драгоцвет

VI2VII2
VI – VIII
V – VIII
V – VIII
V – VIII
VII, VIII
VIII1 VII2
V, VI, VII

4
12
16
16
16
8
4
12

Иван Kрстић

Бунар

VIII1

2

Иван Kрстић

Бунар

V1, VI1, VII1,

9

Ивана Јевтић

Драгоцвет

VIII2

2

V1 VI1
VII1,VIII1, V2
VIII2
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здравствено
васпитање
Информатика и
рачунарство
Информатика и
рачунарство
Информатика и
рачунарство

Ивана Јевтић

Драгоцвет

V2, VI2, VII2

9

Јасмина Пејковић
Звонко Гроздановић

Бунар
Драгоцвет

VII1
V/2

1
1

Мила Нешић

Бунар

V1, VI1,

2

Александар Орлић

Драгоцвет

VI2, VII2

2

разред
VIII/1
VIII /2

број
часова
1
1

ИЗБОРНА НАСТАВА
НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТ
Информатика и
рачунарство

НАСТАВНИК
Јасмина Пејковић
Звонко Гроздановић

место
Бунар
Драгоцвет

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД I ДО IV РАЗРЕДА

ПРЕДМЕТ
Грађанско васпитање
Грађанско васпитање

МАТИЧНА ШКОЛА – БУНАР
БРОЈ УЧЕНИКА
I
II
III
IV
4
6
/
/
/
4
6

НАСТАВНИК
Ана Костадиновић
Снежана Николић

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ – ДРАГОЦВЕТ
Веронаука
Грађанско васпитање
Грађанско васпитање
Грађанско васпитање

/

/
10
/
/

6

/
/
/
6

5
/
10
/

НиколаЉубисављевић
Мирјана Милетић
Живадинка Дојчиновић
Снежана Дацић

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ – БЕЛИЦА
Грађанско васпитање

2

/

1

2

Тања Крстић

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ – ЛОЗОВИК
Грађанско васпитање

1

3

1

2

Сузана Живановић

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ – МЕЂУРЕЧ
Грађанско васпитање

3

2

/

/

Миља Павловић

23

Полугодишњи извештај о реализацији Годишњег плана рада школе ОШ“Бранко Радичевић“, Бунар
за школску 2019/20.годину

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ – ШАНТАРОВАЦ
Грађанско васпитање
Грађанско васпитање

/
2

6
/

3

Катица Илић
Милана Божић

2
/

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ – ШУЉКОВАЦ
Грађанско васпитање
Грађанско васпитање
Веронаука
СВЕГА:
ВЕРОНАУКА
СВЕГА:
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

5
/

9

/
6
/

/
7
/

Весна Софронијевић
Бранкица Рајковић
НиколаЉубисављевић

9

0

0

5

= 14
=101

23

29

20

29

/
/

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД V ДО VIII РАЗРЕДА
МАТИЧНА ШКОЛА – БУНАР
БРОЈ УЧЕНИКА
V
VI
VII
/
/
/
10
5
11
/
/
/
/
/
/
10
5
11
/
/
/

ПРЕДМЕТ
Веронаука
Грађанско васпитање
Италијански језик
Изабрани спорт – фудбал

Веронаука
Грађанско васпитање

Италијански језик
Изабрани спорт – фудбал
СВЕГА:
ВЕРОНАУКА
СВЕГА:
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

VIII
/
/
13
/
13
13

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ – ДРАГОЦВЕТ
5
2
5
11
13
14
13
/
/
/
/
18
/
/
/
/
/
/
/
/
18
16
18
29
/
/
/
29
5
2
5
11

СВЕГА:
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК

СВЕГА: ИЗАБРАНИ СПОРТ –
ФУДБАЛ

НАСТАВНИК
Никола Љубисављевић
Весна Васић
Сања Бошковић
Маја Миливојевић
Бранко Ђуришић

Никола Љубисављевић
Весна Васић
Ана Стојановић

Ивана Јевтић
= 23

23

19

23

31

= 96

28

19

29

42

=118

/

/

/

42

=42
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД I ДО IV РАЗРЕДАМАТИЧНА ШКОЛА – БУНАР
БРОЈ УЧЕНИКА
I
II
III
IV
/
/
/
/
/
4
6
ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА- ДРАГОЦВЕТ

ПРЕДМЕТ
Чувари природе

Чувари природе
Чувари природе
Чувари природе
Чувари природе

/
/

Чувари природе

/

Чувари природе

/

Чувари природе

2

Чувари природе

/

Чувари природе

/
/

/
/

Ана Костадиновић
Снежана Николић

/
/
15
/

Снежана Дацић

1

2

Тања Крстић

1

2

Сузана Живановић

1

2

Миља Павловић

/
3

2
/

Катица Илић
Милана Божић

5
/

/
7

Весна Софронијевић
Бранкица Рајковић

/
6
/

БЕЛИЦА
/
ЛОЗОВИК
/
МЕЂУРЕЧ
/
ШАНТАРОВАЦ
/
/
ШУЉКОВАЦ
/
/

НАСТАВНИК

Снежана Дацић
Живадинка Дојчиновић

Мирјана Милетић

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД V ДО VIII РАЗРЕДА
МАТИЧНА ШКОЛА – БУНАР
БРОЈ УЧЕНИКА
V
VI
VII
VIII
/
/
13

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК
Јасмина Пејковић

Информатика и рачунарство

Информатика и рачунарство

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ – ДРАГОЦВЕТ
/
/
/
/
/
/
29

СВЕГА: ИНФОРМАТИКА И
РАЧУНАРСТВО

Слободна активност-ШАХ
Бунар
Драгоцвет

/

/

/

10

5

11

18

16

18

42

-

Звонко Гроздановић
= 42

Иван Крстић
Ивана Јевтић
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ПРЕГЛЕД СЕКЦИЈА ОД V ДО VIII РАЗРЕДА
БРОЈ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА
РЕДНИ
БРОЈ

НАЗИВ
СЕКЦИЈЕ

1.
2.

Драмско –
рецитаторска
Литерарна

3.

Граматичка

V
4

БУНАР
VI VII
3
5

VIII
3

2

2

/

/

2

/

2

2

ЗАДУЖЕН ЗА
СЕКЦИЈУ

ДРАГОЦВЕТ
V
VI VII VIII
/

5

5

4

3

5

3

2

2
/

4
/

2
/

Сања Бошковић
Ана Стојановић
Сања Бошковић
Ана Стојановић
Сања Бошковић
Ана Стојановић
Соња Антић

4.

Историјска

1

/

1

3

3
/

5.

Ликовна

5

/

/

4

/

7

8

5

Јелена Николић

6.

ХОР

3

2

4

2

4

2

3

2

Јелена
Веселиновић

5.5.НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА
НИЖИ РАЗРЕДИ

РЕД. А.ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ
БРОЈ
Српски језик
Страни језик-енглески
Математика
Свет око нас
Природа и друштво
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко васпитање
Физичко и здравствено в.
УКУПНО: А
вассваспитање
РЕД. Б: ИЗБОРНИ
НАСТАВНИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

БРОЈ

ПРЕДМЕТИ

1.

Верска настава/грађанско
васпитање1

2.

Чувари природе
УКУПНО: Б
УКУПНО: А+ Б

ПРВИ

ДРУГИ

ТРЕЋИ

ЧЕТВРТИ

5
2
5
2
/
1
1
3
19

180
72
180
72
/
36
36
108
684

5
2
5
2
/
2
1
3

180
72
180
72
/
72
36
108

5
2
5
/
2
2
1
3

180
72
180
/
72
72
36
108

5
2
5
/
2
2
1
3

180
72
180
/
72
72
36
108

20

720

20

720

20

720

1

36

1

36

1

36

1

36

1
2

36
72

1
2

36
72

1
2

36
72

1
2

36
72

21

756

22

792

22

828

22

828
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НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА РЕДОВНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА

Редн
и
број

ОБАВЕЗНИ
НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

Српски језик
Енглески језик
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Хемија
ТИО
Техника
и
технологија
Физичко васпитање
13.
Физичко и
14.
здравствено
васпитање
Информатика и
15.
рачунарство
УКУПНО: А
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ВИШИ РАЗРЕДИ
Пети
Шести
Разред
Разред
неде
годи
неде
годи
љно
шње
љно
шње
5
180
4
144
2
72
2
72
2
72
1
36
2
72
1
36
1
36
2
72
1
36
2
72
2
72
4
144
4
144
2
72
2
72
2

72

2

72

Седми
Разред
неде годиш
љно
ње
4
144
2
72
1
36
1
36
2
72
2
72
2
72
4
144
2
72
2
72
2

Осми
Разред
неде годи
љно
шње
4
136
2
68
1
36
1
34
2
68
2
68
2
68
4
136
2
68
2
68
2
68

72
2

68

2

72+54

2

72+54

2

72+54

-

-

1

36

1

36

1

36

-

-

Часови одељенских заједница и одељенских старешина
Часови одељенске заједнице и одељенског старешине од 1-7 разреда остварени су са по
једним часом недељно, односно, у сваком одељењу са по 36 часова годишње и у 8. разреду
34 часа. Ови часови имали су своју структуру, план и тематику, што је усвојено на
стручним већима а уз сарадњу са педагогом школе и другим стручним органима.
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ОБАВЕЗНИ
ИЗБОРНИ
НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ
Верска
настава
/
1.
Грађанско васпитање
Страни
језик
–
2.
Италијански
Физичко васпитање –
3.
Изабрани спорт
УКУПНО: Б
УКУПНО: А+Б
Редн
и
број

Редн
и
број

ИЗБОРНИ
НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

Шах
Информатика и
рачунарство
УКУПНО: В
УКУПНО: А+Б+В
1.
2

Пети
Разред
неде
годи
љно
шње

Шести
Разред
неде
годи
љно
шње

Седми
Разред
неде годиш
љно
ње

Осми
Разред
неде
годи
љно
шње

1

36

1

36

1

36

1

34

2

72

2

72

2

72

2

68

-

-

-

-

-

-

1

34

3
27

108
1026

3
27

108
1062

4
30

144
1080

4
30

136
1020

Пети
Разред
неде годи
љно шње
1
36

Шести
Разред
неде годи
љно
шње
1
36

Седми
Разред
неде годи
љно
шње
1
36

Осми
Разред
неде годи
љно шње
-

-

-

-

-

-

-

1

34

1
28

36
1062

1
29

36
1098

1
31

36
1116

1
31

34
1054

5.6 ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА ЗА ПРВИ И ДРУГИ
ЦИКЛУС ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Први циклус

Облици образовно –
васпитног рада
Редовна настава
Пројектна настава
Додатна настава
Допунска настава

Први
разред
неде
годи
љно
шње
21
756
1
36
1
36
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Други
Разред
неде
годи
љно
шње
22
792
1
36

Трећи
Разред
неде годиш
љно
ње
22
792
1
36

Четврти
разред
неде
годи
љно
шње
22
792
1
36
1
36
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Остали облици образовно –
васпитног рада
Час одељенског старешине
Ваннаставне активности
Екскурзија

Први
разред
неде
годи
љно
шње
1
36
1
36
1 дан

Други
Разред
неде
годи
љно
шње
1
36
1
36
1 дан

Трећи
Разред
неде годиш
љно
ње
1
36
1
36
1 дан

Четврти
разред
неде
годи
љно
шње
1
36
1
36
1 дан

Седми
Разред
неде годиш
љно
ње
1
36
1
36
1
36
1
36
2 дана

Осми
Разред
неде
годи
љно
шње
1
34
1
34
1
34
1
34
2 дана

Други циклус

Остали облици образовно –
васпитног рада
Додатна настава
Допунска настава
Секције
Час одељенског старешине
Екскурзија
Обавезне ваннаставне,
хуманитарне, спортске
активности

Пети
разред
неде
годи
љно
шње
1
36
1
36
1
36
1
36
2 дана

Шести
Разред
неде
годи
љно
шње
1
36
1
36
1
36
1
36
2 дана

По потреби

5.7.ДОДАТНА НАСТАВА, ДОПУНСКА НАСТАВА
ДОДАТНА НАСТАВА
У складу са законским одредбама, додатна настава се изводила један час недељно
у овој школској години и то из следећих области:
математике,
српског језика,
енглеског језика,
биологије,
историје,
географије;
хемије,
физике,
италијанског језика
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Додатна настава је у садржајном смислу била усклађивана са интересовањима
ученика, али и наставника, што је омогућавало афирмацију датих интересовања како
ученика тако и наставника.
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ЧАСОВА ДОДАТНЕ
НАСТАВЕ
IV
Математика
Српски
језик
Биологија
Енглески језик
Италијански
језик
Историја
Физика
Географија
Хемија

V

VII

VIII

П
8

Р
8

П
5

Р
3

П
5

Р
3

П
5

Р
3

П
5

Р
5

4

4

6

3

6

3

6

3

6

5

-

-

5

2

5

2

5

3

5

4

-

-

4

2

5

3

5

3

5

4

4

2

3

2

4

3

-

-

-

5

2

-

-

5
-

3
-

5
5
5
-

2
3
3
-

5
5
4
5

2
3
3
1

3
5
5
5

3
3
3
5

5

1

4

1

5

1

4

1

12

12

39

18

47

22

52

25

45

44

-

хор
Укупно

VI

ДОПУНСКА НАСТАВА

Допунска настава је реализована током читавог полугодишта, почев од октобра
месеца након утврђивања потреба ученика.
С обзиром да смо на крају полугодишта постигли солидан успех и остварили
веома мали број недовољних оцена, можемо констатовати да је допунском наставом
био обухваћен довољан број ученика и да се са њима на тој настави у образовном
слислу квалитетно радило.
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БРОЈ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ЧАСОВА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

П

Р

П

Р

П

Р

П

Р

П

Р

П

Р

П

Р

П

Р

Српски
језик

10

5

10

10

10

5

10

10

5

5

5

5

5

3

5

5

Математика

10

5

10

10

10

5

10

10

10

5

10

5

4

3

2

3

Биологија

-

-

-

-

-

-

-

-

10

3

10

3

10

2

10

10

Енглески језик

-

-

-

-

-

-

10

3

10

3

10

2

10

10

Физика

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

3

5

2

5

5

Историја

-

-

-

-

-

-

-

4

3

5

2

5

2

5

3

Хемија

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

2

5

5

3

3

3

2

4

1

37

22

44

23

54

18

47

54

-

Италијански
∑

20

10

20

20

20

10

20

20

Због увођења ванредног стања и ширења пандемије коранавируса, додатна и
допунска настава нису држане у класичном облику, већ су додатни садржаји прослеђени
ученицима који су били заинтересовани за додатни рад, а лакши ниво задатака прослеђен
је ученицима са слабијим оценама који су желели да боље увежбају градиво. Свим
ученицима је омогућено да поправе оцену и испоштован је законски рок за то.

5.8.ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА И ВЛАДАЊЕ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ
2019/2020.ГОДИНЕ
Сходно залагањима наставника и ученика у току другог полугодишта, на основу одржаних
часова редовне, додатне, допунске наставе, као и других активности у склопу наставног
процеса, остварен је следећи успех ученика:
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дово- не утврђ.се
успех
љних

Разред

Број ученика

позитивних

одличних

врло добрих

добрих

I
II
III
IV
V
VI
VII

30
28
20
34
29
20
29

30
28
20
34
29
20
29

22
11
13
11
8
10

5
5
9
11
9
9

1
4
12
7
3
10

-

-

VIII

42

42

13

21

8

-

-

Такође, сви ученици су на крају школске године остварили примерно владање,
осим сученика: Алексе Шорлића коме је на последњој седници Наставничког већа
задржана оцена на добар (3), уз појачан васпитни надзор.

5.9.БРОЈ ИЗОСТАНАКА НА КРАЈУ ПОЛУГОДИШТА
На основу новонастале ситуације није било могуће утврдити тачан број изостанака
ученика по разредима.

6. СТРУЧНИ И РУКОВОДЕЋИ ОРГАНИ ШКОЛЕ
Сви стручни и руководећи органи школе (Наставничко веће, Одељенска већа,
Стручна већа за области предмета, Педагошко колегијум, директор школе и Школски
одбор) на почетку школске године сачинили су програме и планове рада који су у
току овог периода реализовани. Динамика рада органа предвиђена је Годишњим
програмом рада школе. Директор школе поднео је Школскм одбору извештај о свом
досадашњем раду и раду школе. Одељенска већа и стручна већа поднели су своје
извшаје Наставничком већу и они ће бити саставни део овог извештаја о раду школе.

6.1.ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ И РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
У протеклом периоду, од септембра 2019.године сви стручни и руководећи
органи школе сачинили су своје програме на почетку школске године, и то:
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Наставничко веће
Одељенска већа
Стручна већа за области предмета
Директор школе
Савет родитеља
Школски одбор
Педагошки колегијум
Програми ових стручних органа састоје се из следећих елемената: садржај
активности, време реализације и носиоци активности.
ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА
Извештај директор школе ради се као посебан документ у склопу Годишњег
извештаја. Овде су само напоменуте основне његове активности.
Директор школе радио је на основу плана и програма, Закона о основној
школи,Општег и Посебног колективног уговора и других прописа који регулишу рад
школе, на основу извештаја и закључака рада стручних органа, стручних сарадника као
и на основу свакодневних консултација и запажања учитеља и наставника, педагога о
животу и раду школе.
У току овог полугодишта , на основу плана и програма, радио је на пословима из
своје надлежности, укључен је био у рад следећих тимова :Тим за развојно планирање,
Педагошки колегијум,Тим за самовредновање рада школе.
Због ситуације изазване Covidom-19, послови директора школе су мало одступали
од уобичајних активности у складу са законском регулативом. Основни његов задатак је
био да прати и извршава препоруке МП и надлежне ШУ, како би процес обављања
наставних и ваннаставник активности задовољавао све стандарде. Уз то, морао је велику
пажњу да посвети коорелацији међу наставницима како ученици не би били превише
оптерећени изложеним активностима. Такође је морао да прати повезивање наставника
и родитеља, а самим родитељима да благовремено достави све потребне информаије
везане за наставни процес на даљину. Велику пажњу је посвећивао и ажурирању и
праћењу вођења Ес дневника.
О свим његовим активностима постоји подробнији извештај, као посебни
документ.

6.1.1.ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
ЗА ПЕРИОД ФЕБРУАР- АВГУСТ 2020.
На седници одржаној 25.02.2020. донете су следеће одлуке:
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-усвојен је записник са претходне седнице Наставничког већа
-Наставничко веће је информисано о извештају редовног пописа имовине и обавеза на дан
31.12.2019.
-Наставничко веће је информисано о завршном рачуну школе на дан 31.12.2019.
-усвојен је извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за период септембар
2019.- фебруар 2020.
-усвојен је извештај о раду директора за период септембар 2019.- фебруар 2020.
-Наставничко веће је информисано о плану набавке за 2020.
-Наставничко веће је информисано о раду ес дневника
-дате су информације о новом плану и програму наставе и учење за трећи и седми разред
-дате су информације о надокнади наставе због продужења школског распуста
-Наставничко веће је информисано о развојном плану рада школе
На седници одржаној 17.03.2020. донете су следеће одлуке:
-Наставничко веће је информисано о начину остваривања рада на даљину имајући у виду
одлуку Министарства просвете о остваривању наставе преко РТС-а и понуђених
платформи за рад на даљину.
-наставници су у обавези да оперативне планове шаљу на мејл школе сваке недеље
На седници одржаној 24.04.2020. донете су следеће одлуке:
-на предлог Стручног већа дата је сагласност за избор уџбеника за трећи и седми разред за
школску 2020/ 2021. а Наставничко веће је прихватило и усвојило предлог Стручних
већа.
-наставници су у обавези да родитеље упознају са одлуком Наставничког већа везану за
уџбенике (биће бесплатних уџбеника за одређене категорије ученика).
На седници одржаној 02.06.2020. донете су следеће одлуке:
-усвојен је записник са претходне седнице Наставничког већа
-анализирани су успех и дисциплина ученика осмог разреда
-договорена је подела ђачких књижица, сведочанстава, похвала и награда
-изабран је ђак генерације
-организовано је полагање завршног испита
На седници одржаној 15.06.2020. донете су следеће одлуке:
-усвојен је записник са претходне седнице Наставничког већа
-анализирани су успех и дисциплина на крају школске године 2019/ 2020. за ученике од
првог до седмог разреда
-анализирана је реализација наставног програма (фонд часова)
-организована је подела ђачких књижица, сведочанстава, похвала и награда
-Стручна већа су информисана о потражњи додатних наставних средстава
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-договорено је да се родитељски састанци одрже 28.06.2020.
-усвојен је развојни план рада школе за период 2020/ 2025.
-формиране су комисије за преглед педагошке документације
На седници одржаној 22.06.2020. донете су следеће одлуке:
-усвојен је записник са претходне седнице Наставичког већа
-формиране су комисије Наставничког већа за наредну школску годину
-договорено је да сваки наставник уради лични план стручног усавршавања за наредну
школску годину
-усвојен је распоред часова за школску 2020/ 2021.
-усвојен је Анекс Школског програма број два за трећи и седми разред и осми разред за
предмете: техника и технологија, физичко и здравствено васпитање и информатика и
рачунарство за 2020/ 2021.
-договорено је да се оперативни планови предају последњег петка у месецу за наредну
школску годину
-урађене су анкете за изборне предмете
-подељена су решења за годишњи одмор
На седници Наставничког већа одржаној 24.08.2020. донете су следеће одлуке:
-усвојен је записник са претходне седнице
-донети су предлози за организацију образовно- васпитног рада у основној школи на
основу посебног програма образовања и васпитања и закључка Кризног штаба за
сузбијање заразне болести Ковид 19
-организоване су припреме за почетак школске 2020/ 2021.
-поднешен је извештај о бројном стању ученика по одељењима
-урађена је и изложена систематизација радних места и уговора о раду за наредну школску
годину
-разматрано је о задужењу фондом часова у оквиру 40-очасовне радне недеље на
годишњем нивоу
-одређене су одељењске старешине за 2020/ 2021. и лица задужена за дневнике других
облика васпитно- образовног рада
-одређени су дежурни наставници за нову школску годину
-договорено је да се на родитељском састанку донесу одређене одлуке (избор члана за
Савет родитеља, осигурање ученика)
-чланови Наставничког већа су дали предлог за доделу друштвених признања Града
Јагодине за 2020.
-поднешен је извештај опрегледу педагошке документације и организације о
снабдевености уџбеницима и прибором
-усвојен је финансијски план за 2021. годину за буџет Града Јагодине
-усвојен је распоред часова за наредну школску годину.
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6.1.2. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАДА ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА
ИЗВЕШТАЈИ ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА
НИЖИ РАЗРЕДИ

ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА ПРВОГ РАЗРЕДА
Дневни ред
Записници са седница разредног већа, 15. 06. 2020.
Активност
1.Aнализа успеха и дисциплине на крају другог полугодишта.
2.Анализа програма наставе и учења
3.Разно
Закључак
Седници су присуствовали сви
учитељи разредне наставе .Анализиран је успех по одељењима Бројно стање ученика
првог разреда по одељењима
Бунар 4
Драгоцвет 9
Белица 2
Лозовик 1
Међуреч 3
Шантаровац 2
Шуљковац 9
Први разред има укупно 30 ученика
Бројно стање ученика у Драгоцвету на полугодишту са била 10 ученика .
29.02.2020. Јадић Магдалена исписана из наше школе и одселила се за Нови Сад.
Сви ученици првог разреда су савладали исходе уз мању или већу помоћ.Због ванредног
стања настава спроведена на даљину.Од 15.03. 2020.
деца су пратила онлајн наставу РТС3 ,РТС2.Сви су редовно пратили и уредно се јављали
на Вибер групу.
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Програм наставе и учења је реализован у потпуности..
Под тачком разно договорено је да родитељски састанак се одржи 28.06.2020.

Подносилац извештаја: Мирјана Милетић

ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА ДРУГОГРАЗРЕДА
Дневни ред
Записници са седница разредног већа, 15. 06. 2020.

-Анализа успеха и дисциплине ученика на крају школске године;
- Реализација плана и програма;
- Разно.
Закључак
Сви ученици другог разреда су постигли позитиван успех. Од 28 ученика, 22 ученика има
одличан успех; 5 ученика имају врло добар успех, а 1 ученик има добар успех.
Драгоцвет - 6 ученика; 5 одличих и 1 врло добар.
Шуљковац - 6 ученика; 6 одличних.
Шантаровац - 6 ученика; 4 одлична, 2 врло добра.
Бунар - 5 ученика; 3 одлична, 1 врло добар и 1 добар.
Међуреч - 2 ученика; 2 одлична.
Лозовик - 3 ученика; 2 одлична, 1 врло добар.
-План и програм је у потпуности реализован, сем часова допунске наставе и ваннаставних
активности у периоду у ком се настава изводила на даљину.
-Родитељски састанци ће се одржати у недељу,28.06.2020.године.
Ученици који су постигли одличан успех добиће дипломе и биће награђени књигама.
Подносилац извештаја: Снежана Дацић
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ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА

У 3. разреду има 20 ученика, 11 дечака и 9 девојчица.
Сви ученици имају позитиван успех. Одличан успех има 11 ученика, врло добар
5ученика,добар 4 ученика.
Ученик Петар Филиповић у Драгоцвету ради по ИОП –у српски језик.
Владање свих ученика је примерно.
План и програм је реализован у потпуности.
Допунска настава се одржава редовно, по распореду часова једном недељно из српског
језика и математике (по потреби).
Подносилац извештаја: Снежана Николић

ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА

Четврти разред има 33 ученика.Од тога су :17 ученика постигла одличан успех,9
ученика врло добар успех и 7 ученика има добар успех.Похваљују се ученици Јована
Ђорђевић из Шуљковца ,из Бунара Андријана Ђорђевић и Ива Јовановић,као и Богдан
Вељковић из Лозовика.Реализација наставног плана и програма је одрађена у ванредним
условима.Родитељски састанак заказан је за 28.06. 2020.
Председник Одељенског већа: Живадинка Дојчиновић

ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА 5. РАЗРЕДА
ЧЛАНОВИ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА:
1. Весна Васић
2. Звонко Гроздановић
Записници са седница разредног већа, 15. 06. 2020.
Активност
Дневни ред:
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1. Анализа успеха и дисциплине на крају школске 2019/ 2020.
2. Реализација наставног плана и програма
3. Разно
Закључак
Одлуке и закључци:
1. Од 29 ученика петог разреда сви имају позитиван успех на крају школске године и то:
- одличан успех 11 ученика
- врлодобар успех 11 ученика
- добар успех 7 ученика.
* одлични ученици:
1. Урош Марковић- 5,00
2. Сташа Ђурђевић- 5,00
3. Анђелка Маслар- 5,00
4. Никола Јевтић- 5,00
5. Јелица Јевтић- 4,50
6. Арсеније Маслар- 4,58
7. Андријана Весић- 4,50
8. Стефан Ђурић- 4,75
9. Мина Марковић- 4,75
10. Лена Милановић- 4,67
11. Тамара Огњеновић- 4,50
* врлодобри ученици:
1. Анђела Весић- 3,50
2. Новак Димитријевић- 3,67
3. Мартина Матејић- 4,08
4. Милица Милошевић- 3,83
5. Богдан Савић- 3,58
6. Катарина Тодоровић- 3,75
7. Владимир Димитријевић- 4,17
8. Симона Илић- 4,33
9. Жељко Маслар- 3,50
10. Милица Милосављевић- 4,33
11. Анђела Стевић- 3,83
* добри ученици:
1. Ђорђе Маринковић- 3,33
2. Аксо Маслар- 3,00
3. Алекса Павловић- 3,08

39

Полугодишњи извештај о реализацији Годишњег плана рада школе ОШ“Бранко Радичевић“, Бунар
за школску 2019/20.годину

4. Дејан Дајић- 3,08
5. Михајло Нојић- 2,75
6. Марија Ракић- 3,33
7. Петра Стојановић- 3,00
Сви ученици имају примерно владање.
2. Наставни план и програм је реализован у потпуности.
3. Родитељски састанци биће одржани 28.06.2020.

ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА 6. РАЗРЕДА
ЧЛАНОВИ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА:
1.Соња Антић
2.Ивана Јевтић
Записник са седнице Одељењског већа одржане 15.06.2020.године у Бунару
Седници је присуствовало 18 предметних наставницика.
Дневни ред:
 Анализа успеха и дисциплине на крају II полугодишта
 Реализација наставнг плана и програма
 Разно
Одлуке и закључци
Шести разред има укупно 20 ученика (11 дечака и 9 девојчица). Сви ученици су
разред завршили позитивним успехом и то:
-одличан успех (8 ученика)
Ристић Вук
VI /1 (5,00)
Марковић Марија
VI /1 (4,71)
Јевтић Ђорђе
VI /2 (5,00)
Ђокић Марија
VI /2 (5,00)
Ристић Светлана
VI /2 (4,50)
Петровић Анастасија VI/2 (4,64)
Станојевић Вук
VI/2 (4,57)
Стнојевић Катарина VI/2 (4,71)
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-врло добар успех (9 ученика)
Којић Милица
VI/1 (3,50)
Марковић Матеја
VI/1 (3,93)
Павловић Михајло
VI/1 (3,64)
Арсић Анастасија
VI/2 (3,71)
Дашић Ђорђе
VI /2 (4,00)
Димитријевић МилицаVI /2 (3,71)
Јаковљевић Невена VI /2 (4,00)
Лукић Давор
VI /2 (4,00)
Миладиновић Давор VI /2 (3,71)
-добар успех (3 ученика)
Величковић Лазар
VI /2 (3,36)
Павић Никола
VI /2 (3,29)
Савић Стефан
VI /2 (3,14)
Владање свих ученика је примерно.
Наставни план и програм за протекли период је у потпуности реализован према
плану.
Под тачком разно је договорено да се родитељски састанци одрже 28.06.2020.године.

ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА 7. РАЗРЕДА

Укупно су одржане две седнице и то 3. 2. 2020. и 15. 6. 2020.
Седницама је председавала Јелена Миленковић.

Активност
Дневни ред:
1. Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта.
2. Реализација наставног плана и програма.
3. Реализација додатне и допунске наставе.
4. Разно.
Закључак
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1.Укупно 29 ученика, 22 дечака и 7 девојчица. Са позитивним успехом је 21 ученик а за 8
ученика се успех не утврђује.
Одлични ученици (7) су:
1. Алексић Давид (4,80)
2. Јовановић Милица(4,86)
3. Маслар Станислава(4,53)
4. Лука Гмитровић ( 5,00)
5. Михајло Ђурђевић ( 4,93)
6. Милутиновић Александар (4,73)
7. Ива Петровић (4,60)
Врло добри ученици (8) су:
1. Милосављевић Лазар (3,53)
2. Милошевић Вељко(3,60)
3. Арсић Косовка (4,47)
4. Ђошић Миљана (4,20)
5. Ђурђевић Виктор (4,00)
6. Милановић Анастасија (4,47)
7. Николић Милош (4,00)
8. Павић Николија (3,80)
Добри ученици (6) су:
1. Митић Андрија (2,53)
2. Ристић Марко (2,86)
3. Милошевић Никола (3,36)
4. Дакић Александар (2,73)
5. Радуловић Мартин (3, 47)
6. Ракић Лука ( 3,20)
Ученици којима се успех не утврђује су:
1. Маслар Алекса- 1 недовољна оцена ( историја)
2. Петровић Александар- 1 недовољна оцена ( историја)
3. Савић Александар- 1 недовољна оцена ( историја)
4. Гарђић Никола - 3 недовољне оцене ( историја, географија, математика)
5. Ђорђевић Слађан - 2 недовољне оцене (историја, математика)
6. Арсић Милан - 1 недовољна оцена ( историја)
7.Ђурђевић Марко - 1 нед. оцена (математика)
8. Стојановић Михајло - 1 недовољна оцена ( биологија)
Што се владања тиче ученици Слађан Ђорђевић и Михајло Стојановић имају врло добро
(4) владање, сви остали ученици имају примерно владање.
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Код једног ученика, Милошевић Николе, просек се рачуна без оцене из другог страног
језика, он ће полагати разредни испит на крају школске године.
Похваљен је ученик Гмитровић Лука (5,00).
2. План и програм су у потпуности реализовани.
3. Допунска и додатна настава је реализована и евидентирана.
4. Родитељски састанак је заказан за петак, 7.02.2020. са почетком у 9h.
Активност
Дневни ред:
1. Анализа успеха и дисциплине на крају школске 2019/20 год.
2. Реализација наставног плана и програма.
3. Реализација додатне и допунске наставе.
4. Разно.
Закључак
Укупно 29 ученика.
Одличних ученика- 10
Врлодобрих -9
Добрих -10
Одлични ученици су:
1. Алексић Давид (5,00)
2. Јовановић Милица (5,00)
3. Лука Гмитровић (5,00)
4. Михајло Ђурђевић (5,00)
5. Александар Милутиновић (5,00)
6. Маслар Станислава (4,93)
7. Косовка Арсић (4,67)
8. Миљана Ђошић (4,60)
9. Анастасија Милановић ( 4,53)
10. Ива Петровић (4,80)
Врлодобри ученици :
1. Милосављевић Лазар (3, 87)
2. Милошевић Вељко (3, 73)
3. Милошевић Никола (3,93)
4.Виктор Ђурђевић (4,20)
5.Марко Ђурђевић (3,53)
6.Милош Николић (4,20)
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7.Николија Павић (4,27)
8. Мартин Радуловић (4,20)
9.Лука Ракић (3,80)
Добри ученици су:
1. Маслар Алекса ( 2,80)
2. Митић Андрија (2, 80)
3. Петровић Александар (2,60)
4. Ристић Марко (3,40)
5. Савић Александар (2,60)
6.Милан Арсић (3,00)
7.Никола Гарђић (3,07)
8. Александар Дакић (3,07)
9.Слађан Ђорђевић (2,93)
10. Михајло Стојановић (2,93)
Сви ученици имају примерно (5) владање.
2. План и програм у потпуности реализовани.
ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА 8. РАЗРЕДА

ЧЛАНОВИ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА:
3. Сања Бошковић
4. Ана Стојановић
У 8 . разред има укупно 42 ученика – 19 девојчица и 23 дечак.
У периоду фебруар-јун 2019/2020. одржана је једна седница Одељенског већа 8. разреда.
АПРИЛ 2020.
Због ширења памдемије вируса корона уведено је ванредно стање 16.03.2020. и настава је
организована на даљину. Због ситуације сендница за трећи калсификациони период није
одржана.
ЈУН 2020.
Седница Одељенског већа 8. разреда одржана је02.06.2020. у Бунару уз присуство 16
предметних наставника.
Дневни ред се односио на анализу успеха и дисциплине ученика на крају наставне године,
реализацију наставног плана и програма рада,као и реализација додатне и допунске
наставе.
Од 42 ученика 8. разреда, сви ученици имају позитиван успех.

44

Полугодишњи извештај о реализацији Годишњег плана рада школе ОШ“Бранко Радичевић“, Бунар
за школску 2019/20.годину

Виктор Јеремић 8/1, Наталија Живковић 8/1 и Елена Недељковоћ 8/2 имају све петице.
ОДЛИЧАН УСПЕХ
13 ученика
ВРЛО ДОБАР УСПЕХ
21 ученика
ДОБАР УСПЕХ
8 ученика
ДОВОЉАН УСПЕХ
НЕДОВОЉАН УСПЕХ
Владање 41 ученика је примерно. Васпитно – дисциплинска мера,укор или смањена
оцена из владања:
Алекса Шорлић 8-2 - добро (3),појачан васпитни рад.
Наставни план и програм рада за предвиђени период у потпуности је реализован.
Припремна настава за 8. разред биће организована у периоду од 03-16.06.2020.
Припремна настава ће се одржати на даљину према утврђеном распореду.
Родитељски састанци су заказани за 12.06.2020. у школама у Бунару и Драгоцвету.
Записнике са одељенских већа за школску 2019-20. годину водила: Сања Бошковић.
7. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА ОШ“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА УЧИТЕЉА
Извештај стручног већа за разредну наставу за школску 2019/2020.годину, друго
полугодиште.
Извештај Стручног већа за разредну наставу за друго полугодиште школске 2019/
2020.
Ученици су у периоду од 17.03.2020. кренули са наставом на даљину. Сви учитељи
формирали су Вибер групе, преко којих су комуницирали са ученицима.
Сем домаћих задатака и упутстава за рад које су добијали од учитеља ученици су упоредо
пратили и други програм РТС-а 2, на коме су свакодневно емитовани часови за све
разреде од 1. до 4.
Што се тиче успеха, дошли смо до закључка да су ученици 1. разреда савладали већину
исхода и већина ученика се добро уклопила у захтеве које су им слали учитељи путем
Вибера. И ученици осталих разреда су постигли задовољавајући успех. Већина ученика
је редовно учествовала у изради задатака.
Учитељи су веома задовољни радом деце, чак постоје ученици који су се посебно истакли.
На крају школске године захвалили смо се родитељима и деци на успешној сарадњи.
Стручно веће за разредну наставу
Ана Костадиновић
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ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК
ЗА ПЕРИОД СЕПТЕМБАР 2019 – ЈАНУАР 2020.
ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ВЕЋА:
1. Ана Стојановић
2. Сања Бошковић
РУКОВОДИЛАЦ ВЕЋА: Ана Стојановић

ЗА ПЕРИОД ФЕБРУАР 2020 – ЈУН 2020.
У овом периоду одржана су три седнице Стручног већа за српски језик због
увођења ванредног стања.
Чланови Стручног већа за српски језик су Ана Стојановић и Сања Бошковић.
МАРТ 2020.
Због продужетка зимског распуста и одлуке Министарства просвете о прекиду
наставе, овај састанак је одржан телефонским путем и важи за фебруар и март
2020. На састанку се договарало о усклађивању и писању месечних планова за
март и април; Направљен је договор око надокнађивања часова изгубљених
због продужетка зимског распуста;
Организација школских такмичења и учешће на општинском нивоу такмичења
из језика и књижевности; реализација допунске и додатне наставе;
организовање припремне наставе за ученике осмог разреда, организација
обележавања Дана школе;
По повратку са зимског распуста договорено је да се изгубљени часови
надонаде клизно и то редом по данима који су изгубљени. Направљен је план
надонаде часова и они се евидентирају у Ес дневнику. Школска такмичења из
српског језика и језичке културе и из књижевности одржана су 26.2.2020. у
Бунару и 27.2.2020. у Драгоцвету. На Општинско такмичење из књижевности
пласирала се Елена Недељковић 8-2,
на Општинско такмичење из језика и језичке културе Милица Јовановић 7-1 и
Елена Недељковић 8-2.
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26.2.2020. су ученици 5-2 и 6-2 учествовали у градском пројекту "Од читања се
расте" који је одржан у Културном центру у Јагодини у организацији Школске
управе Јагодина. Учесници у пројекту били су: Ана Стојановић, Звонко
Гроздановић, Александар Орлић, Јелена Милојковић
Веселиновић, Живадинка Дојчиновић и Снежана Дацић. Извођењу пројекта
присуствовали су ученици 2, 3. и 4. разреда из Драгоцвета уз организован
превоз.
7.3.2020. у ОШ "Рада Миљковић" у Јагодини одржана је Књижевна олимпијада,
где је ученица Елена Недељковић освојила 2. место, уз осигуран директан
пласман на окружни ниво такмичења
због прошлогодишњег учешћа на републичком такмичењу.
Од 16.3.2020. због увођења ванредног стања прекинута је редовна настава и све
планиране активности.
17.3.2020. Министарство просвете је донело одлуку да се спроводи настава на
даљину. Понедељак 16.3. надокнађен је наставном суботом.
Стручно веће за српски језик је донело одлуке да се формирају Вибер групе и
Гугл учионице за свако одељење, да се прилагођени наставни планови пишу
сваке недеље, уз евиденцију редовних часова на даљину и часова на РТС -у на
које су ученици упућени, да се одрже све планиране писмене провере и задаци
преко неке од наведених платформи, а да се ученици оцењују формативно на
основу више послатих активности.
За све активности ученика и праћење напредовања води се посебна педагошка
свеска где се евидентира редовност слања домаћих задатака, наставних листова
и целокупног учешћа у раду.
На основу датих критеријума ученици су крајем месеца бројчано оцењени.
Закључак је да је почетак наставе на даљину успешно спроведен,
АПРИЛ 2020.
Због увођења ванредног стања и прекида редовне наставе, овај састанак је
одржан онлајн седницом. Теме за састанак биле су: анализа и реализација
наставе на даљину, усклађеност наставних планова са стандардима и исходима;
избор уџбеника за 7. разред по новом наставном плану и програму;
организовање припремне наставе за ученике 8. разреда
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Анализа реализације наставе на даљину показала је да је рад у претходном
периоду био успешан и дао одређене резултате. Након што су сви ученици
укључени у платформе за учење на даљину,већина је редовно испуњавала све
своје обавезе. Наставни план и програм је ревидиран и прилагођен исходима
учења. Ученици су имали планиране провере знања ( тестове и писмене
задатке), као и додатне активности ( презентације, приказе лектира, домаће
задатке) на основу којих су изведене формативне оцене.
Редовно је праћен сваки напредак ученика и родиељи су упознати са сваком
неактивношћу и паузом у раду. Већина ученика је редовно испуњавала своје
обевезе. Наставници су слали прецизна упутства за рад, прилагођене типове
задатака, корисне линкове и додатни материјал , као и препоруку да се редовно
прате часови на РТС -у.
Са ученицима по ИОП -у се радило на прилагођен начин, слањем посебних
индивидуализованих задатака.
Први пробни завршни испит из српског језика спроведен је у онлајн форми
22.4.2020. на платформи "Моја учионица". Уз одређене техничке проблеме
већина ученика је успешно одрадила и послала тест. Анализа резултата теста
спроведена је на онлајн часовима.
27.4.2020. одржана је телефонска седница Наставничког већа на којој су
усвојени предложени уџбеници за српски језик у 7. разреду у школској 2020/ 21.
години.
Издавач: Нови Логос, Београд - уџбенички комплет за 7. разред
Број и датум решења министра / покрајинског секретара: 650- 02-00529/ 2019 07 од 20.1.2020.
1. Уметност речи, Читанка за 7. разред основне школе, аутори: Наташа
Станковић Шошо, Бошко
Сувајџић
2. Дар речи, Граматика за 7. разред основне школе, аутори: Слађана Савовић,
Јелена Срдић,
Драгана Ћећез Иљукић
3. Радна свеска уз уџбенички комплет за 7. разред, аутори: Наташа Станковић
Шошо, Бошко
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Сувајџић, Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез Иљукић.
Са ученицима 8. разреда ради се електронска припрема за завршни испит преко
различитих
платформи.
ЈУН 2020.
На последњем састанку у овој наставној години, по прекиду ванредног стања,
разговарало се о анализи успеха ученика из српског језика на крају наставне
2019/ 20. године, анализи и реализација рада наставе на даљину, реализацији
допунске, додатне и припремне наставе, задужењима и обавезама чланова
Стручног већа око завршног испита, евалуацији ИОП планова,
изради Глобалних планова за школску 2020/21. годину и набавци додатних
наставних средстава.
Анализа успеха ученика показала је да на крају наставне 2019/20. године сви
ученици имају позитиван успех из српског језика. Ученици су оцењени
формативно и сумативно, на основу свих активности током учења на даљину, уз
претходно послат предлог закључне оцене.
Настава на даљину је успешно реализована, сви ученици су били укључени у
рад преко различитих платформи и уз упућивање на часове на РТС -у.
На исти начин је спроведена онлајн припремна настава за ученике 8. разреда.
Додатна и допунска настава нису држане у класичном облику, већ су додатни
садржаји прослеђени ученицима који су били заинтересовани за додатни рад, а
лакши ниво задатака прослеђен је ученицима са слабијим оценама који су
желели да боље увежбају градиво. Свим ученицима је омогућено да поправе
оцену и испоштован је законски рок за то.
Чланови Стручног већа су ове године, због обавеза око одељењског
старешинства, ослобођени обавеза око прегледања тестова за завршни испит из
српског језика.
ИОП планови су евалуирани и закључено је да су ученици остварили очекиване
исходе за прилагођени програм током наставе на даљину.
Због измена наставног плана и програма за 7. разред урађен је нови глобални
план за предмет српски језик и књижевност који ће бити комплетиран
наставним јединицама када буду објављене.

49

Полугодишњи извештај о реализацији Годишњег плана рада школе ОШ“Бранко Радичевић“, Бунар
за школску 2019/20.годину

Договорено је да се у наредном периоду, због актуелне епидемиолошке
ситуације, акценат више стави на наставу, а да ће се о набавци нових наставних
средстава тек разговарати.Чланови стручног већа за српски језик:
Ана Стојановић
Сања Бошковић
СТРУЧНО ВЕЋЕ АКТИВА НАСТАВНИКА СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Председник стручног већа: ЈЕЛЕНА АРСИЋ АРЕЖИНА
професор енглеског језика
Активност
Дневни ред:
1. Анализа успеха на крају 3. класификационог периода
2.Прослава Дана школе
3.Учешће на Општинском такмичењу из страних језика
4. Разно
Закључак
Одлуке и закључци:
1. Због новонастале ситуације и одлуке Министарства просвете о прекиду наставе, овај
састанак је одржан телефонским путем. Састанку су присуствовали сви наставници
страних језика. Од 17.03.2020. Министарство просвете је донело одлуку да се настава на
даље спроводи on- line коришћењем понуђених платформи. Наставници страних језика
су се договорили да користе Viber групе и Google учионице за рад са ученицима.
На предлог Министарства просвете тромесечја неће бити.
2. Дан школе није обележен како је планирано због проглашења епидемије.
3. Даља такмичења су обустављена због проглашења епидемије.
4. Договорено је да се постојећи оперативни планови прилагоде и пишу сваке недеље, а
редовно евидентирају заједно са часовима са РТС-а на које су ученици упућени.
Планиране писмене провере биће одржане преко наведених платформи. Оцењивање
ученика ће се вршити формативно, редовним евидентирањем како у ес-дневнику тако и
у посебној педагошкој свесци где ће се такође бележити редовност слања домаћих
задатака као и целокупно учешће у раду.

Активност

50

Полугодишњи извештај о реализацији Годишњег плана рада школе ОШ“Бранко Радичевић“, Бунар
за школску 2019/20.годину

Дневни ред:
1. Избор уџбеника за наредну школску годину
2. Праћење остваривања програма образовно- васпитног рада
3. Разно
Закључак
Одлуке и закључци:
1. На седници Наставничког већа одржаној 27.04.2020. телефонским путем дати су
следећи предлози за уџбенике за стране језике за наредну школску годину 2020/ 2021.:
- енглески језик за трећи разред:
Our Discovery Island (уџбеник, аудио CD и радна свеска); аутор: Sagrario Salaberry;
издавач: Akronolo
- енглески језик за седми разред:
Project 4- serbian edition (уџбеник и радна свеска); аутор: Tom Hutchinson; издавач:
Oxford
- италијански језик за седми разред:
Amici 3,(уџбеник, радна свеска, компакт диск); аутори: Јасмина Стојковић, Александра
Блатешић; издавач: Завод за уџбенике
Школи су достављени предлози путем мејла а одељењске старешине су послале
спискове уџбеника ученицима путем viber група.
2. На основу свакодневног рада и комуникације са ученицима преко постојећих
платформи утврђено је да већина ученика сарађује и редовно прати наставу и шаље
домаће задатке. Ученици за рад и труд добијају оцене а наставници уписују и
активности ученика.
3. Под тачком разно није било коментара.
Активност
Дневни ред:
1. Реализација наставних планова
2. Разно
Закључак
Одлуке и закључци:
1. Седница је одржана телефонским путем и том приликом је разговарано о реализацији
оперативних планова. Имајући у виду да настава траје до 16.06.2020. наставници ће
испунити фонд часова за ову школску годину.
3. Није било коментара под овом тачком.
Активност
Дневни ред:
1. Набавка додатних средстава за рад у настави
2. Разно
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Закључак
Одлуке и закључци:
1. Стручно веће наставника страних језика је одлучило да од директора школе потражује
додатна средства за рад а у циљу побољшања наставе и то:
- лап топове за наставнике
- касетофоне
- интерактивне табле
2. Није било коментара под овом тачком.
Активност
Дневни ред:
1.Успех ученика на крају школске године
2.Израда годишњих планова за наредну школску годину
3.Извештај о раду већа у протеклој школској години
4.Разно
Закључак
Одлуке и закључци:
1.На састанку је констатовано да је успех ученика више него задовољавајући и да су
ученици у току наставе на даљину били активни и савладали предвиђено градиво.
2.Договорено је да се приступи изради годишњих планова као и новог годишњег плана
за трећи и седми разред.
3.Веће је у протеклој години радило увек у пуном саставу и све одлуке су донешене
договором и једногласно.
4.Није било коментара под овом тачком.

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА
МАТЕМАТИКЕ, ТИТ-а ,ФИЗИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА
ЧЛАНОВИ ВЕЋА:
1. Звонко Гроздановић - математика, информатика и рачунарство – председник стручног
већа
2. Ђорђе Миленковић -ТиT – заменик председника стручног већа
3. Јасмина Пејковић - математика , информатика и рачунарство
4. Александар Орлић - физика , информатика и рачунарство
5. Мила Нешић - информатика и рачунарство
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МАРТ 2020-Због новонастале ситуације и проглашавања ванредне ситуације, као и
увођења наставе на даљину, разговарало се о начину реализовања наставних јединица и
начину праћења образовно-васпитног процеса код ученика. Наставници су се определили
за коришћење Viber групе или Google учионице. За сада се ради без већих проблема.
АПРИЛ 2020-Анализа реализације наставе на даљину показала је да је рад у
претходном периоду био успешан и дао одређене резултате. Након што су сви ученици
укључени у платформе за учење на даљину, већина је редовно испуњавала све своје
обавезе. Наставни план и програм је ревидиран и прилагођен исходима учења. Ученици су
имали планиране провере знања ( тестове и писмене задатке), као и додатне активности
( презентације, домаће задатке) на основу којих су изведене формативне оцене.
Са ученицима по ИОП -у се радило на прилагођен начин, слањем посебних задатака.
Први пробни завршни испит из математике спроведен је у онлајн форми 23.4.2020. на
платформи "Моја учионица", а комбиновани тест (физика) дан касније.
МАЈ 2020-По одлуци Министарства просовете наставна година за ученике 8. разреда
завршава се 5.6.2020, а фонд часова се уписује и завршава закључно са 29.5.2020. Фонд и
наставни план су реализовани у потпуности.
За остале разреде је договорено да се часови уписују до предвиђеног фонда, а планирано
је да се наставна година заврши 16.6.2020. На тај начин ће наставни план и програм бити у
потпуности реализован.
Ученици су оцењени током извођења наставе на даљину и оцена ће бити закључена након
послатог предлога закључне оцене, уз могућност да се оцена поправи током јуна доласком
у школу по потреби. Нема негативних закључних оцена.
Направљен је план одржавања припремне наставе за ученике 8. разреда, са предвиђеним
фондом од 10 часова који ће бити одржани онлајн на различитим платформама.
Ученици су припремљени за други пробни завршни испит из математике који ће радити у
школи 2.6.2020. године, а комбиновани тест (физика) добиће 1.6. и радиће га у кућним
условима са обавезом да урађени тест врате сутрадан.

ЈУН 2020-Анализа успеха ученика показала је да на крају наставне 2019/20. године сви
ученици имају позитиван успех. Ученици су оцењени формативно и сумативно, на основу
свих активности током учења на даљину, уз претходно послат предлог закључне оцене.
Настава на даљину је успешно реализована, сви ученици су били укључени у рад преко
различитих платформи и уз упућивање на часове на РТС -у.
На исти начин је спроведена онлајн припремна настава за ученике 8. разреда.
Додатна и допунска настава нису држане у класичном облику, већ су додатни садржаји
прослеђени ученицима који су били заинтересовани за додатни рад, а лакши ниво задатака
прослеђен је ученицима са слабијим оценама који су желели да боље увежбају градиво.
Свим ученицима је омогућено да поправе оцену и испоштован је законски рок за то.
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АКТИВНОСТИ СТРУЧНОГ ВЕЋА (математика, физика, техника и технологија и
информатика и рачунарство) ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА
Одлуком Владе Републике Србије уведено је ванредно стање, због пандемије вируса
Ковид 19 (Корона вирус) и од 17.03.2020. настава се одржавала онлајн, на даљину.
Наставници Јасмина Пејаковић, Звонко Гроздановић, Ђорђе Миленковић и Александар
Орлић су наставу одржавали преко Вајбер група одељења за наставу и преко платформе
Гугл учионица, а часови су били објављивани у Вајбер групама одељења за наставу.
Поред тога, наставници су упућивали ученике да прате предавања на каналу РТС 3 и на
платформи РТС Планета.
У овом периоду одржан је један онлајн састанак, на коме су наставници дали предлог
избора уџбеника из математике, технике и технологије, информатике и рачунарства и
физике за школску 2020/2021.годину.
Поред редовне наставе на даљину, одржавли су се и часови припремне наставе за
припрему ученика осмог разреда за полагање завршног испита из предмета математике
и физике на даљину, преко вајбер група и Гугл учионице.

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ИСТОРИЈУ И ГЕОГРАФИЈУ
Чланови већа:
Александра Милошевић, наставник географије
Соња Антић, наставник историје
Замена: Филип Петровић

Активност
Припрема ученика за школска такмичења
Закључак
На састанку стручног већа одржаног 26.02.2020. године наставници су дошли до закључка
да ученици лепо. Главна активност већа је била и припрема ученика за такмичења.
Фебруара су одржана и школска такмичења из историје и географије. За општинско
такмичење у географији које се одржава 22. марта у ОШ „Љубиша Урошевић“ у Рибару
пласман су изборили ученици: Наталија Живковић (VIII/1), Давид Алексић (VII/1) и
Милица Јовановић (VII/1). Школско такмичење из историје је такође одржано, за даљи
ток такмичења се није нико пласирао. Такође су наставници дискутовали о уџбеницима
за школску годину 2020/2021. На основу садржаја уџбеника, наставник географије се
одлучио за издавача „Завод за уџбенике“ док се наставник историје одлучио за
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издавачку кућу „Едука“.
Активност
Анализа успеха на школском такмичењу.
Закључак
Састанак стручног већа је одржан 25.03.2020. године. Због новонастале ситуације и
проглашавања ванредне ситуације, састанак су наставници одржали преко телефонске
линије. Једна од тема је била анализа успеха на школском и општинском такмичењу.
Због увођења наставе на даљину и прекидања општинских такмичења, наставници су
анаизирали само успех на школском такмичењу. Такође су наставници разменили идеје
о начину реализовања наставних јединица и начине праћења образовно-васпитног
процеса код ученика. Дошли су до закључка да је уз слање материјала ученицима преко
презентација корисно слати ученицима и едукативне филмове који прате обрађиване
наставне јединице као и едукативне квизове да би ученици на што занимљивији начин
савладали наставне јединице.
Активност
Успех ученика на крају III класификационог периода
Закључак
На седници стручног већа одржаној 21.04.2020. године, наставници су дискутовали о
успеху ученика на крају III класификационог периода. Због вандредног стања са месечног
плана стручног већа изоставиле су се тачке, анализа резултата одржаних такмичења и
прирпема ђачке екскурзије. Наставници су такође дискутовали о изненађујућем
ангажовању ученика. Њихово ангажпвање се огледа у додатном труду, раду и залагању.
Такође су наставници дискутовали и о уџбеницима за VII разред и одлучили се за
уџбенике претходно наведене у прошломесечном извештају стручног већа.
Географија 7, за седми разред основне школе; ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, Милутин
Тадић, 650-02-00611/2019-07 од 5.2.2020.
Историја 7, уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе;
„ЕДУКА“, Милица Омрчен, Невена Грбовић, 650-02-00484/2019-07 од 24.2.2020.
Активност
Анализа успеха (VIII разред);
Анализа реализације годишњег плана и програма (VIII разред);
Организовање припремне наставе.
Закључак
На седници стручног већа одржаној преко телефонског разговора 27.05.2020. године
наставници, чланови стручног већа за историју и географију су дискутовали о раду
ученика у финалним недељама школске године 2019/2020. Дошли су до закључка да је
велики број ученика превазишао очекивања наставника и да је већи број ученика показао
труд, рад и интерерсовање. Такође се дискутовало о успеху ученика VIII разреда као и о
реализацији годишњег плана и програма и о прирпеми за полагање пријемног испита.
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Активност
Анализа успеха на крају школске године;
Анализа реализације годишњег плана и програма;
Учешће у прегледању тествоа са завршног испита;
Организација полагања завршног испита;
Анализа резултата завршног испита.
Закључак
Седница стручног већа за географију и историју одржана је 10.06.2020. године. Као и
претходне седнице сходно мерама заштите и ова је одржана преко телефенске линије. На
седници се анализирао успех ученика на крајушколске године. Наставници су дошли до
закључка да је велики број ученика поправио претходне оцене са полугодишта. Велики
успех представља и податак да међу ученицима нема недовољних ученика као и податак
да од V до VIII разреда има једанаест ученика са свим петицама, односно просеком 5,0.
Поред анализе успеха на крају школске године дискутовало се још о реализацији
годишњег плана и програма, који је у потпуности испуњен. Седница је обухватила и
разговор о учешћу у прегледању тестова са завршног испита, организацији полагања
завршног испита и анализи резултата завршног испита која тек предстоји након завршетка
исток а након краја школске године.
Подносилац извештаја:
Наст.геогрфије, Филип Петровић

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА БИОЛОГИЈЕ И ХЕМИЈЕ

Председник већа: Миленковић Јелена
Члан већа: Ристић Јагода
Председник већа: Миленковић Јелена
Члан већа: Ристић Јагода
Циљеви и задаци:
- Популаризација биологије и хемије као природних наука
- Осавремењивање васпитно-образовне праксе, укључивање у актуелне Пројекте у
образовању
- Сарадња са другим већима и институцијама
САДРЖАЈ- Време реализације- Евалуација
1. Појачан рад додатне наставе и припреме за такмичење ученика- појачан рад додатне
наставе због предстојећих такмичења
1. Школско такмичење из биологије и хемије- припрема, учествовање- фебруар
Одржана су школска такмичења, учествовали су ученици седмог и осмог разреда.
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2. Реализација допунске и додатне наставе- фебруар- појачан рад додатне наставе због
предстојећих такмичења.
1. Учешће ученика на општинском такмичењу- мартОпштинско такмичење из биологије и хемије је реализовано, учествовали су ученици
седмог и осмог разреда а за виши ниво није било пласираних.
2. Због увођења ванредне ситуације, састанци су одржавани телефонским путем и
вођени записници- март, април, мај- реализовано
1. Анализа успеха ученика на крају школске 2019/2020. године- јун- реализовано
2. Анализа реализације плана и програма рада Стручног већа- јун- реализовано
3. Сарадња са Општинским активима септембар- јун- Реализовано кроз месечне
састанке.
4. Припрема плана рада за наредну школску годину- август
Подносилац извештаја:
Јелена Миленковић, наст.биологије
ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА УМЕТНОСТИ
НОСИОЦИ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА УМЕТНОСТИ:
Наставник ликовне културе: Јелена Николић
Наставник музичке културе: Јелена Милојковић Веселиновић

Реализовано је у фебруару:
-учествовање на конкурсу Крв живот значи
-учествовање на конкурсу Народне градске библиотеке „Радислав Никчевић”
Реализовано је у марту:
-учествовање на конкурсу Осмехни се здраво
Реализовано је у априлу:
-Због увођења ванредног стања половином марта Стручно веће уметности је све
активности реализовало преко Вибер група и онлајн алата
-Избор песама кроз музичку секцију за обележавање Ускрса и размена записа и линкова
преко Вибер групе
-направљена изложба ускршњих цртежа и јаја чланова ликовне секције преко Вибер групе
како би се обележио празник у ванредним околностима
-на Вибер групи окупљени плакати на тему „Заштитимо природу“ поводом светског дана
Заштите планете земље
Реализовано је у мају:
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Естетска анализа свих радова ученика који су учествовали и слали радове на групу мимо
обавезних задатака а у службу развијања личних склоности и ликовног изражавања кроз
ликовну секцију
Реализовано је у јуну:
-сумирање резултата и остварености плана и програма већа у ванредним околностима
План и програм је у потпуности реализован.
Подносилац извештаја: Наставник ликовне културе, Јелена Николић

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
НОСИОЦИ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА:

Инана Јевтић
Иван Крстић
Бранко Ђурић

ФЕБРУАР
Записник са седнице одржане 03.03.2020.године.
 Општиснко такмичење у клизању
На Општинском такмичењу у клизању, које је одржано 27.02. и 28.02.2020.године, ОШ
„Бранко Радичевић“ – Бунар имала је два представника, ученицу петог и седмог разреда.
Ученица петог разреда освојила је шесто место и новчану награду, док је ученица
седмог разреда заузела десето место.
Стручно веће наставника физичког васпитања направило је договор о надокнади часова,
који су изгубљени услед продужетка распуста.
МАРТ
Записник са седнице одржане 10.03.2020.године.
 Општинско такмичење у футсалу
Извршена је селекција и припрема ученика за предстојеће такмичење у футсалу, које је
одржано 04.03.2020.године. Први противник био нам је ОШ „Бошко Ђуричић“ над
којима смо и забележили прву победу. У следећем дуелу изгубили смо од ОШ „Љубише
Урошевић“ – Рибаре, која је освојила прво место на овом такмичењу и тиме смо се и ми
пласирали на високо треће место.
Четврти Јагодински маратон
Под организацијом Скупштине града Јагодина требало је да се одржи четврти Јагодински
маратон, али због тренутне ситуације организован је састанак на коме је постигнут
договор да се маратон откаже.
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АПРИЛ
Записник са седнице одржане 21.04.2020.године.
 Избор уџбеника
Стручно веће наставника физичког и здравственог васпитања је на сатанку, који је одржан
телефонски због ванредне ситуције, а тиче се коришћења уџбеника за седми разред,
изјаснило да уџбеник за предмет „Физичко и здравствено васпитање“ за седми разред не
постоји.
ЈУН
Записник са седнице одржане 22.06.2020.године.
 Успех ученика на крају школске године
Сви ученици имају позитивне оцене из физичког и здравственог васпитања.
 Успех ученика на крају школске године
Сви ученици имају позитивне оцене из физичког васпитања.
 Израда годишњих планова за наредну школску годину 2020/2021 и набавка
додатних реквизита
На састанку је договорено да се у наредном периоду, због актуелне епидемиолошке
ситуације, акценат више стави на наставу, а да ће се о набавци додатних реквизита тек
разговарати.
 Извештај о раду већа у протеклој школској години
Седнице већа су држане сваког месеца, једна седница је одржана телефонски због
ванредне ситуације. Извештај ће бити достављен школској служби.
Подносилац извештаја:наставник физичке културе,Ивана Јевтић

7.1. ИЗВЕШТАЈ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
Чланови Педагошког колегијума:
Слободан Кнежевић- директор школе
Радмила Грујичић- стручни сарадник
Ана Костадиновић- веће учитеља
Ана Стојановић- веће наставника српског језика
Звонко Гроздановић- веће наставника математике
Јелена Арсић Арежина- веће страних језика
Соња Антић- веће наставника историје и географије
Јелена Миленковић- веће наставника биологије и хемије
Јелена Николић- веће уметности
Ивана Јевтић- веће наставника физичког васпитања
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Фебруар
* Анализа успеха и дисциплине на крају 2. класификационог периода
* Реализација наставног фонда
* Припрема ученика за школска такмичења
* Текућа питања
Април:
* Одржана је ванредна седница због ванредног стања
Јун:
* Анализа успеха и дисциплине на крају 2. полугодишта
* Број недовољних оцена- упућивање ученика на полагање поправних испита
* Похвале, награде
* Праћење активности везаних за полагање завршних испита
* Извештај о раду секција, такмичења и постигнутим резултатима у оквиру сваког
стручног већа
* Извештај о стручном усавршавању наставника у току школске године
* Закњучци о раду Педагошког колегијума у текућој школској години, предлози и
сугестије за рад у наредном периоду
* Активност тима за ПО- помоћ ученицима 8. разреда око избора школе
* Сарадња са родитељима – значај и ефекти (извештаји одељенских старешина)
* Текућа питања
Август:
* Усвајање плана и програма рада Педагошког колегијума – планирање активности за
наредну школску годину
* Избор чланова Педагошког колегијума
* Анализа рада педагошког колегијума у претходној школској години – израда извештаја
* Анализа реализованости плана и програма активности за текућу школску годину
* Припреме за почетак школске године – размена нових информација
* Упознавање са стручним тимовима и комисијама у школи
* Извештаји стручних већа, комисија и тимова у школи
* Анкете за изборне предмете
* Текућа питања
О сваком састанку, као у о донетим одлукама, предлозима, коментарима чланова
постоји уредна евиденција у свесци са записницима са сваког од састанака. Сазвана су и
одржана два ванредна састанка због посебних услова рада за време ванредног стања и
епидемије,
Подносилац извештаја:
Јелена Миленковић

60

Полугодишњи извештај о реализацији Годишњег плана рада школе ОШ“Бранко Радичевић“, Бунар
за школску 2019/20.годину

7.2.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Школски одбор Основне школе „ Бранко Радичевић „у Бунару је у периоду од фебруара
до августа одржао 2 седнице на којима се расправљало о питањима из његове
надлежности и доносиле су се одговарајуће одлуке у складу са законом и другим
подзаконским актима.
Школски одбор је на свим седницама имао кворум који је законски предвиђен и све
одлуке су се једногласно доносиле. На свакој седници је изгласан дневни ред . Школски
одбор је одговорно решавао о свим постављеним питањима. На свакој седници
Школског одбора су присуствовали представници Ђачког парламента.
Као најбитније треба истаћи следеће:
Седница Школског одбора одржана 26.02.2020.
На седници су донете следеће одлуке:
-усвојен је записник са претходне седнице Школског одбора
-усвојен је Извештај о редовном попису имовине и обавеза на дан 31.12.2019.
-усвојен је Извештај о финансијском пословању за 2019.
-усвојен је Завршни рачун школе на дан 31.12.2019.
-усвојен је предлог одлуке о књижењу средстава за набавку дигиталних уџбеника током
2019.
-усвојен је полугодишњи извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за период
септембар 2019.- фебруар 2020.
-усвојен је полугодишњи извештај о раду директора шкое за период септембар 2019.фебруар 2020.
-донета је одлуке о престанку дужности директора због истека мандата
-донета је одлука о ступању на дужност директора школе
-донета је одлука о премештају Слободана Кнежевића на радно место директора
Седница Школског одбора одржана 25.06.2020.
На седници су донете следеће одлуке:
-усвојен је записник са претходне седнице Школског одбора
-усвојен је Развојни план школе за период 2020- 2025.
-Усвојен је Анекс број 2 Школског програма за трећи и седми разред; за предмете техника
и технологија, информатика и рачунарство и физичко и здравствено васпитање за осми
разред и предмет дигитални свет за први разред
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-Школски одбор је информисан о обављеном завршном испиту
-поднет је извештај о завршетку школске године

7.3.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ПСИХОЛОГА
Друго полугодиште је кренуло редовним и планираним активностима међутим ванредним
околностима због ванредног стања у вези короне сви смо прешли да радимо од куће и
он лине.
У делу године када сам била у школи обавила сам једну едукативну радионицу са
наставницима на тему Свот анализа –слабости и снаге наше школе , ово с ациљем да нам
подаци које добијемо коисте у раду на новом развојном плана за период од наредних пет
година који треба да се ради. А друга тема је била границе наше одговорности у раду у
школи. Циљ овог друого дела је био да се освесте наше комепетенције и одговорности и
да видмо шта је оно што би могли да радимо боље у наредном периоду.
Акценат мог рада током наставка полугодишта од проглашења ванредног стања, биле су у
једном периоду анкете које сам попуњавала, прво са ученицима а онда и са
наставницима, о томе како се реализује настава и сарадња са ученицима, као и у којој
мери ученици прате наставу преко телевизије или интернета као и њихове могућности
да редовно прате наставу на овај начин. Резултате ове анкете проследила сам шкослкој
управи министраства порсвете.
Такође, један од задатака је да важна саопштења за родитеље и децу редовно делим на
страни школе на фејс-буку .
Током месеци ванредног стања радила сам на писању пројекта развојни план рада школе
за период од 2020 – 2025. године.
Током писања овог пројекта сарађивала сам са наставницима и инкорпорирала досадашње
закључке тимова наше школе.
Током месеца јуна радила сам по плану тестирање будућих првака за полазак у школу као
и разговоре о постигунућима будућих првака на тесту са њиховим учитељицама.
Припремала анкете за изборне предмете и писала извештаје о досадашњем раду.
Психолог школе:Радмила Грујичић
7.4.ИЗВЕШТАЈ БИБЛИОТЕКАРА
Због ванредне ситуације и немогућности ученика да физички присуствују у
школи, морали су да се измене планови и начин реализације активности школског
библиотекара.
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Већи акценат је стављен на успостављање комуникације са наставницима и
ученицима преко разних платформи, као и повезивању наставника и директора школе.
Библиотекар:Иван Крстић

8.ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАДА СТРУЧНИХ АКТИВА
8.1.ИЗВЕШТАЈ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Актив за развој школског програма је у складу са поставњеним задацима у
предходном периоду коснтатовао постигнуте резултате по питању поставњних циљева а
постављени приоритети су били:
АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА радио је у у саставу :
Радмила Грујичићруководилац
чланови:Соња Антић
Јасмина Пејковић
Бранкица Рајковић
Весна Софронијевић

Састао се како би размотрио постигнуте резултате од фебруара августа 2020. године по
основу постављених приоритета развоја наше школе.
Овај актив има задатак да настави активности везане за Школски развојни план у
периоду од 2015- 2020. године по основу следећих приоритета који су постављени као
план развоја:
Приоритети:
 Осавремењивање васпитно- образовне праксе и наставног процеса;
 Осавремењивање наставе новим наставним средствима;
 Едукације настваног кадра;
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На основу свот анализе одређени су приоритети за наредни период и наставници су
одмах кренули у реазлизацију постављених циљева.
По питању првог и друого приоритета наставници су добили од почетка школске
године у оквиру пројекта Дигитална учионица нове пројекторе које користе у
уочионицама за време редовне наставе. У прилог овим средствима иде и могућност
да користе дигиталне уџбенике које такође користе у настави. Реакција ученика је
врло позитивна.
Током ове године обезбеђена су и додатна дидактичка средства у раду са
ученицима. Ова средства састоје се из едукативно игровног материјала путем којих
ученици усвајају основне појмове на којима даље изграђују даље знање.
Такође, добили смо нове лопте које су рапоређене свим подручним одељењима.
Наставници су добили нове таблете у окиру програма дигитална учионица. Од
Наредног полугодишта имамо обавезу да сви пређемо на електроснки дневник те су
обавезе у вези ажурирања ове базе убрзане.
Само је још психолог без компјутера скоро целе школске године што значајно
ремети уредно вођење школске документације.
Трећи приоритет, едукаиција наставног кадра, је такође потреба која констанктно
постоји и на којој сви запослени у континуитету

како сами, независно од

организације школе или општине, раде. Активни су курсеви он лине преко сајта
министраства просвете. А неки су у ораганизацији њихових стручних актива или
стручних удружења.

8.2.ИЗВЕШТАЈ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

Стручни актив за развојно планирање чине: представници наставника и стручних
сарадника, представници јединица локалне самоуправе и представници Савета родитеља.
Стручни актив именује Школски одбор коме и одговара за свој рад.
Задаци чланова стручног актива су: предлагање развојног плана школе, праћење
реализације истог и предлагање нових и бољих критеријума за вредовање планираних
активности.
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ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ СУ:

руковод.Слободан Кнежевић
чланови:Радмила Грујичић
Гордана Цветковић
Јасмина Пејковић
Весна Софронијевић
Александар Орлић
Соња Антић
Ана Костадиновић
Виктор Јеремић
Јелена Јовановић– родитељ

Током другог полугодишта стављен је акценат на писање новог развојног плана
рада школе за период од пет година 2020-2025.
Развојни план рада школе је стратешки план развоја установе који садржи приоритете у
остваривању образовно-васпитног рада, план и носиоце активности за сваку школску
годину, критеријуме и мерила за вредновање планираних активности и друга питања од
значаја за развој установе.
Развојни план Oсновне школe „Бранко Радичевић“ донет је на основу извештаја
о обављеном екстерном вредновању школе (дана 06.12.2012. године) у школској
2012/2013.години, на основу Правилника о стандардима квалитета рада установе и
разговорима са запосленима, ученицима и родитељима, Школским одбором као и на
основу прикупљених утисака са савета родитеља. Такође, узети су у обзир и извештаји
самовредновања претходних година и извештаји о остварености стандарда постигнућа и
других индикатора квалитета рада установе.
На основу свих показатеља као и на основу свот анализе изнедрили смо неколико области
у којима би смо желели да се у даљем раду ангажујемо на развоју постигнућа
постављених стандарда квалитета рада у нашој установи.
На основу анализе стања и утврђених потреба школе,издвојиле су се следеће области
приоритета:


Програмирање, планирање и извештавање .,



Наставу и учење .,
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Образовна постигнућа ученика.,



Подршка ученицима.

1 . Област квалитета , програмирање, планирање и извештавање
Школски програм и годишњи план
Развојни циљеви:
-

Усклађени елементи школског програма и годишњег плана рада школе.

-

Школски програм се заснива на прописаним начелима за израду овог документа.

-

Садржаj кључних школских докумената одрaжава и усаглашен је са
специфичностима школе.

2. Област квалитета -

настава и учење

Развојни циљеви:
-

Унапређивање ефикасности процеса учења на часу.

-

Осавремењивање наставног порцеса кроз примпрему и примену различитих и
одговарајућих дидактичко- методичких решења на часу.

-

Научити ученике различитим начинима саваладавања градива. Прилагодити
технике учења различитим нивоима учења ученика.

-

Поступци вредновања су у функцији даљег напредовања ученика ( оцена као
мотивација).

3 . Област квалитета

- oбразовна постигнућа ученика

3.1. Развојни циљеви:

Резултати ученика на завршном испиту показуjу оствареност стандарда постигнућа
наставних предмета, односно оствареност постављених индивидуалних циљева учења.
Резултати ученика на завршном испиту из српског/матерњег jезика и математике су на
нивоу или изнад нивоа републичког просека.
Наjмање 80% ученика остваруjе основни ниво стандарда постигнућа на тестовима из
српског/матерњег jезика и математике.

66

Полугодишњи извештај о реализацији Годишњег плана рада школе ОШ“Бранко Радичевић“, Бунар
за школску 2019/20.годину

Резултати ученика на комбинованом тесту су у нивоу или изнад нивоа републичког
просека.
Организовање припремне наставе за полагање завршног испита.

4 . Област квалитета

-подршка ученицима

Развојни циљеви:
Развијање и обогаћивање система мера подршке ученицима како у образовном тако и у
васпитном смислу.
Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу.
Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима који су у тешкој
економској ситуацији разним хуманитарним акцијама набавке гардеробе, средстава за
хигијену, прибора за цртање, писање.. .
На основу анализе успеха, владања, социјално-економског статуса предузимаjу се мере
подршке ученицима.
У пружању подршке ученицима школа укључуjе породицу односно законске заступнике.
У пружању подршке ученицима школа предузима различите активности у сарадњи са
релевантним институциjама и поjединцима.
У школи се примењуjе индивидуализовани приступ/индивидуални образовни планови за
ученике из осетљивих група и ученике са изузетним способностима.
У школи се организуjу програми/активности за развиjање социjалних вештина
(конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникациjа…).
У даљем раду радићемо на реалзацији овах циљева.

Подносилац извештаја:
Радмила Грујичић, психолог
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9.ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ КОМИСИЈА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
9.1.ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА РАД ЂАЧКЕ КУХИЊЕ
Састав комисије:
Катица Илић- руководилац
Ана Костадиновић
Јагода Ристић

У периоду првог полугодишта школске 2019/2020.године
Ученици су имали понуду од пекаре ,,Арома“ са ценом од 50 динара по дану за
ужину.Ужина није обавезна .Договор за плаћање је до 25. у месецу.Ужина је
разноврсна те су ученици који је узимају задовољни. Школа је обезбеђивала ужину до
почетка ванредне ситуације.

9.2.ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД ПЕДАГОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Састав комисије:
Бранкица Рајковић- руководилац
Тања Крстић
Весна Софронијевић
Ана Костадиновић
Звонко Гроздановић
Ана Стојановић

Наша школа је почела са коришћењем Ес дневника од почетка другог полугодишта.
Комисија за преглед педагошке документације је прегледала матичне листове за све
разреде и није констатовала неправилности.

9.3.ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ВОЂЕЊЕ ЗАПИСНИКА
Састав комисије:
Снежана Дацић
Сања Бошковић
Ана Стојановић
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Комисија за вођење записника у саставу: Снежана Дацић, Ана Стојановић и Сања
Бошковић.
У школској 2019 / 2020 години редовно су вођени записници са седница
одељенских већа и Наставничког већа. У априлу, с обзиром на ванредну ситуацију
одржана је седница Наставничког већа на даљину. Све седнице у оквиру ове школске
године су уредно евидентиране.

9.4.ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА РАСПОРЕД ЧАСОВА
Састав комисије:
Милана Божић- руководилац
Весна Васић
Звонко Гроздановић

Комисија је на почетку школске 2019- 2020. године направила распоред часова.
Међутим, због наставника који изводе наставу у више школа, извршена је промена
распореда часова, који је ступио на снагу 16.9.2019.године.

9.5.ИЗВЕШТАЈ ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ
Састав комисије: Весна Васић
Снежана Дакић, Мирјана Милетић
У току школске 2019/20.г. није било покретања дисциплинских поступака.

9.6.ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА
Састав комисије:
Катица Илић
Тања Крстић
Миља Павловић
Мира Милетић
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СЛЕДИ ПРИКАЗ ТАБЕЛАРНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА ЗА ПРОТЕКЛУ
ШКОЛСКУ ГОДИНУ:

9.7.ИЗВЕШТАЈ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ

Конкурсна комисија у саставу: Снежана Николић, Ана Костадиновић и Весна
Васић извештавају да у другом полугодишту школске 2019/2020. г.спроведена процедура
за пријем у радни однос наставника физике Акександра Орлића са 60% радног времена у
ОШ“Бранко Радичевић“.
Састав комисије:
Весна Васић
Снежана Николић
Ана Костадиновић

9.8.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ХУМАНИТАРНУ ПОМОЋ

Комисија је радила у саставу:
Живадинка Дојчиновићруковод.
Снежана Николић
Александра Милошевић
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У току школске год.2019/2020. организовано је више активности које су се састојале у
прикупљању средстава.као и гардеробе за ученике слабијег материјалног стања.Ове акције
су спровођене у договору са свим запошљенима у школи.
Комисија за хуманитарну помоћ сарађивала је и са Центром за социјални рад.

9.9.ИЗВЕШТАЈ КУЛТУРНИХ И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ ТИМА ЗА
КУЛТУРНУ И ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ
ЈАНУАР
Одржана је Светосавска приредба на којој су учествовали ученици чланови Драмске,
ликовне и музичке секције
ФЕБРУАР
Селекција ученика за учествовање на општинском такмичењу у клизању.
План и рад на тему приредбе за Дан школе
Учествовање на конкурсу библиотеке
МАРТ
Учешће ученика на општинском такмичењу у кошарци
Учествовање на конкурсима ликовне културе
Због увођења ванредног стања од 18. марта 2020. године у априлу и мају ученици ни
наставници нису били присутни у школским објектима па се због одвијања наставе
искључиво на даљину, није обављала никаква групна активност ни окупљања.
Отворена је званична страница школе на Фејсбуку како би се родитељи и ученици
лакше информисали о раду и обавезама, о упису првака и полагању завршног испита.
Оформљене су Вибер групе, отворене Гугл учионице и уведени сви доступни онлајн
алати за рад и предавања.
Вршена је обука ученика за коришћене интернета и интернет алата потребних за рад у
раду од куће.
ЈУН
У јуну се, по препоруци министарста а због присуства наставника и ученика који су
полагали завршни испит, радило на појачаној хигијени и дезинфиковању свих
просторија школе.
Такође су се спроводиле прописане мере опреза где је школа обезбедила довољне
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количине маски, рукавица и средства за дезинфекцију.
Ученици су редовно и у року обавештавани о свему путем Фејсбука, група и доступних
средстава комуникације

Чланови: Јелена Николић,Иван Крстић

9.10.ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА САРАДЊУ СА РОДИТЕЉИМА
У ТОКУ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2019/2020.ГОДИНЕ

Сарадња са родитељима, је за ову школску годину предвиђена следећим садржајима рада:
-Родитељским састанцима(на почетку школске године и на класификационим периодима)
-Индивидуални разговори и саветодавни рад(према потреби,разговор са наставницима
-Сарадња са родитељима ученика којима је потребна додатна подршка.
-Организовање културних забава и забавних догађаја у школи(важних датума-Свети Сава,Дан
школе итд)
-Учешће родитеља у раду Школског одбора(родитељ члан),Савета родитеља( представници свих
одељења),Тим за заштиту ученика од насиља(састанци,разговори и присуство )
Сарадња са родитељима је реализована до сад на родитељским састанцима на почетку школске
године у септембру ,на крају првог класификационог периода и на крају првог полугодишта .
Поред родитељских састанака сарадња се одвијала и индивидуалним разговором са родитељима у
циљу праћења успеха и понашања њихове деце. Кроз састанке Савета родитеља(свако одељење
има свог представника )
Договарање о екскурзијама млађих и старијих разреда,о ужини,и разговором са директором
,психологом (социјализација деце).
У млађим разредима сарадња је скоро свакодневна,пре и после школе, консултације чешће,јако
значе .
Код старијих разреда ,консултације су на заказивање.
У млађим разредима обележено заједничко дружење родитељ- дете,испраћамо ,,Стару годину“.
Одржана прослава заједничким дружењем родитеља и деце –прослава Светога Саве.
Анкетирањем деце и родитеља ,ради пријављивања злостављања и занемаривања деце –није било
проблемских ситуација.
Хуманитарна акција помоћ деци ,где родитељ учествује показујући пример Друг –другу,много
значи.У свему досад није било проблема ,сарадња је у првом полугодишту окончана добро са
жељом да се настави још и боља на даље!
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У другом полугодишту,дошло је до променеи сарадња са родитељима се одвијала на даљину
преко група:вајбер,месинџер,,фејса и мејла,
због пандемије,,Коронавирус“КОВИД-19.
У знак подршке деци, од свих наставника,разредних старешина, договор је са родитељима да
морају више да се посвете деци,јер је сада њихова улога више заступљенија а за лакше
преброђавање свега.
Сарадња је била у позитиву обострана ,јер су родитељи схватили да је то за добробит њихове
деце.
Информације су увек биле на време,слањем и узвраћањем те исте назад,што се показало на многим
задацима,успехом ученика и добром сарадњом.
Закључак је да и овакав вид сарадње може бити успешан за добробит деце,уз још бољу сарадњу
идуће године.

Чланови:
1. Миља Павловић,подносилац извештаја
2. Звонко Гроздановић, члан
3.Јелена Милојковић-Веселиновић,члан

9.11.КОМИСИЈА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЂАЧКИХ ЕКСКУРЗИЈА
Ове школске године 2019/2020. за ученике од првог до осмог разреда , планирана
екскурзија није изведена због ванредне ситуације и обустављене наставе од 17.3.2020.
Извештај поднела Бранкица Рајковић, наставник разредне наставе.

10.ИЗВЕШТАЈИ ТИМОВА ЗА ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА

10.1.ИЗВЕШТАЈ ТИМА
ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ,НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА
Тим је радио у следећем саставу:
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Слободан Кнежевић- руководилац
Радмила Грујичић,психолог
Гордана Цветковић,секретар
Снежана Николић,наст.р.наст.
Ана Стојановић,наст.српског.ј.и књ.
Јелена Јовановић,предст.родитеља
Горан Миленковић,пр.лок.сам.
Срђан Милетић,предст.Учен. п.8.р.

Током овог првог полугодишта школске 2019/2020. психолог је у свим разредима
школе у Бунару одржала по неколико часова на којима је причала са ученицима о
значају безбедности деце у школи као и о превенцији злостављања.
Ученицима је поновљена процедура шта да раде ако их неко у школи дира и на
њима прихватљив начин објашњена им је разлика у нивоима узнемиравања које ученици
могу једни другима чинити.
Током другог полугодишта а због ванредних околности овај тим се није састајао.
Такође,

психолог није имала никакве интервенције везане за превенцију злостављања

и занемаривања . У овако мирним околностима дочекали смо и крај школске године.
Подносилац извештаја: Радмила Грујичић

10.2 ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ
Састав тима:
Весна Васић – наставник енглеског језика
Катица Илић – професор разредне наставе
Милена Ристић – представник родитеља
Слађана Суботић – члан испред локалне самоуправе
Станислава Маслар – ученик, представник ђачког парламента
Због ванредне ситуације успостављене 17.3.2020. Тим се није састао ни један пут у току
полугодишта. У току следеће године, наставља са радом.
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10.3. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Стручни тим у редовном саставу :
Радмила Грујичић,псих.руководилац
Јасмина Пејковић,наст.мат.
Ана Стојановић, наст.српског.ј.и књ.
Снежана Николић, наст.р.наст.
Владан Миошевић, предст.родитеља
Гордана Недељковић, пр.лок.сам.
Виктор Јеремић, предст.Учен. п.8.р

Тим за инклузију наше школе наставио је и у овом полугодишту инклузиван рад са
ученицима са којима је започет на почетку школске године.
Стручни тим за инклузивно образовање у редовном саставу састао сe како би дао
сагласност за реализацију ИОП -1 програма за следеће ученике: Петар Филиповић, Богдан
Ђурђевић, Петар Нојић, Петровић Александар, Александар Дакић, Андријана Крстић,
Леонардо Бериша, Анђела Петровић, Милош Живановић, Боцић Петар, Марковић Дарко.
Осим предмета по којима смо навели да раде по иопу, остале предмете похађају по
редвном плану и програму.
За ове ученике, по предлогу предметних наставника а уз сагласност разредног старешине
и стручног сарадника, а уз сагласност родитеља, формиран је тим за ИОП 1 од наставника
следећих предмета :
-

Српски језик;

-

Математика;

-

Енглески језик;

-

Географија;

-

Биологија;

-

Физика.

Из осталих предмета ученице раде по редовном плану и програму.
Планови рада са овим учеником се налазе код психолога школе а исти примерак имају код
себе и наставници како би реализовали овај програм .

75

Полугодишњи извештај о реализацији Годишњег плана рада школе ОШ“Бранко Радичевић“, Бунар
за школску 2019/20.годину

Током целог полугодишта имали смо ванредну ситуацију због корона вируса и наставили
паниран план и програм али он лине и радом од куће.
Стручни тим у редовном саставу :
1. Радмила Грујичић – психолог, координатор свих иоп тимова у школи и записничар
стручног тима.
2. Бранкица Рајковић
3. Ана Стојановић
4. Снежана Николић
10.4.ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ НАРКОМАНИЈЕ У ШКОЛИ
Чланови Тима за здравствену превенцију су:
Тања Крстић,наст.р.н. - руководилац
Ђорђе Миленковић,наст тио-чланови
Ивана Јевтић,наст.физ.в.
Ивана Јевтић, предст.родитеља
Миладин Петковић, ,пр.лок.сам.
Виктор Јеремић, предст.Учен.п.8.р

Током првог полугодишта план за превенцију наркоманије у школи је
реализован на часовима одељењског старешине, на часовима грађанског васпитања у
нижим и вишим разредима и кроз саветодавни рад психолога са ученицима и
родитељима.
Остварена је сарадња и са ПУ Јагодина тако што су припадници ПУ држали
предавања на тему спречавања и препознавања болести зависности.
О томе ће бити више речи у појединачним извештајима.

10.5.ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ
Чланови тима
1.Мирјана Милетић-професор разредне наставе
2.Јелена Арсић Арежина-професор енглеског језика
3.Катица Илић-професор разредне наставе
4.Александра Милошевић-професор географије
5.Милица Петковић-испред локалне самоуправе
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6.Виолета Савић-представник родитеља
7.Милица Јовановић-члан ђачког парламента
Тим за самовредновање је у овом периоду радио на даљину. У сарадњи са психологом
школе урађене су две анкете:
- Учење на даљину у време пандемије
- Праћење начина учешћа и процеса учења ученика из осртљивих група током
остваривања образовно- васпитног рада учења на даљину
Сви ученици су били обухваћени анкетама. Реализација наставе се одржавала преко
канала РТС 3 и РТС 2 коју је организовало Министарство просвете. На основу извештаја
наставника и спроведених анкета може се закључити да је све протекло у најбољем реду.
Подносилац извештаја
Мирјана Милетић
10.6.ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ
Тим је радио у следећом саставу:
Слободан Кнежевић– руководилац
Радмила Грујичић – психолог
Ана Стојановић, наст.српског.ј.и књ.
Звонко Гроздановић,наст.мат.
Јелена Јовановић родитељ
Горан Миленковић,пр.лок.сам.
Срђан Милетић представник Ученичког парламента,8.р.

ЗА ПЕРИОД МАРТ 2020 – ЈУН 2020.
У складу са законом о основама система образовања и васпитања, у школској 2018-19. у
школи је формиран Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе.
Чланови тима у овој школској години су:
1. Слободан Кнежевић, директор школе
2. Радмила Грујичић, психолог и стручни сарадник
3. Јелена Јовановић, представник Савета родитеља
4. Срђан Милетиић 8-1, представник Ученичког парламента школе
5. Ана Стојановић, професор српског језика у школи
6. Звонко Гроздановић, професор математике у школи
7. Горан Миленковић , представник локалне самоуправе
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Због епидемиолошке ситуације и увођења ванредног стања, Тим за обезбеђивање
квалитета и развој установе имао је само један састанак у јуну.

Састанку су присуствовали сви чланови тима, осим ученика Срђана Милетића.
Председавао је Слободан Кнежевић, директор школе. Записник је водила Ана
Стојановић, запослена у школи.
На четвртом састанку су донете следеће мере и одлуке:
- Урађена је анализа рада тима у претходном периоду учења на даљину и констатовано је
да је од почетка увођења ванредног стања 17.3.2020. до краја наставне године 16.6.2020.
настава редовно извођена и реализоване су све предвиђене активности. Наставници и
ученици су задржали квалитетан ниво рада путем различитих апликација и платформи
за учење на даљину ( Мајкрософт тимс, Моја учионица, Вибер групе, Гугл учионица). У
рад су укључени сви ученици од 1. до 8. разреда, водило се рачуна и о ученицима који су
радили по ИОП -у тако што су добијали посебно прилагођене задатке. Ученици су
оцењени најпре формативно, затим сумативно, уз образложење сваке оцене и остављања
могућности да се иста поправи.
- Анализа успеха свих ученика на крају наставне 2019/20. године показала је да су сви
ученици завршили разред и да се нико не упућује на полагање завршних испита.
Констатовано је да је установа обезбедила све услове за квалитетно извођење рада током
учења на даљину.
- Констатовано је да су по налогу Министарства просвете спроведена два пробна завршна
испита за ученике 8. разреда, један у електронској и други у писаној форми, као и
завршни испит у матичној школи у Бунару 17,18. и 19.6. 2020, уз поштовање свих
препоручених мера безбедности.
- На исти начин, уз поштовање мера безбедности, одржане су седнице Одељенских већа и
Наставничког већа. Током ванредног стања наставници су се стручно усавршавали
преко различитих онлајн обука и семинара, о чему постоје записници.
- Констатовано је да је школа успешно савладала прву борбу против пандемије и
несметано обавила васпитно – образовни процес у отпуности, реализацијом свих часова
и свих планираних активности.
Подносилац извештаја, Ана Стојановић

10.7.ИЗВЕШТАЈ РАДА ТИМА ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И
ПРЕДУЗЕТНИШТВО

На првом састанку Тима донет је план рада Тима .
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Чланови тима су:
1. Слободан Кнежевић, директор школе
2. Радмила Грујичић, психолог и стручни сарадник
3. Соња Антић, професор историје
4. Сања Бошковић, професор српског језика и записничар
5. Јелена Јовановић, представник Савета родитеља
6. Горан Миладиновић, представник локалне самоуправе
7. Елена Недељковић,члан Ученичког парламента
ЗА ПЕРИОД ФЕБРУАР 2019 – ЈУН 2020.
На седници Наставничког већа 20.2.2019. формиран је Тим за међупредметне
компетенције и предузетништво. План рада Тима додат је као анекс Годишњем
програму рада школе и озваничен на састанку Школског одбора.
Чланови тима су:
1Слободан Кнежевић, директор школе
2.Радмила Грујичић, психолог и стручни сарадник
3.Соња Антић, професор историје
4.Сања Бошковић, професор српског језика
5. Јелена Јовановић, представник Савета родитеља
6.Горан Миладиновић, представник локалне
самоуправе

Састанцима председава директор школе Слободан Кнежевић, записник води Сања
Бошковић
ФЕБРУАР 2020.
- Направљена анализа досадашњих активности.
- Дана 26.02.2002. ученици из Драгоцвета учествовали су у пројектној
активности ,, Од читања се расте” у Културном центру у Јагодини.
- Направљен и усаглашен план активности за наредни период.
МАРТ 2020.
- Дана 14.3. 2020. обележен је Дан школе комбинацијом пројектних активности и
спортских такмичења. Ученици 5-8. разреда у Бунару и Драгоцвету били су
носиоци активности, као и ученици подричних одељења.
- Дана 16.03.2020. је уведено ванредно стање због шитења пандемије вируса
корона и настава је организована на даљину. У реалузације он-лајн наставе,
ученици и наставници су користили различите web алате ( платформе за учење,
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вибер групе, мејлове ). На тај начин су и ученици и наставници, практично,
усавршавали своја теоријска знања из информатике и развијали своје дигиталне
компетенције. Развијали смо тимски рад и савестан однос према друштву, а
наставници и ученици су међусобно пружали подршку једни другима јер смо се
сви по први пут нашли у новонасталој ситуацији.
-

ЈУН 2020.
Урађена је анализа досадашњег рада Тима. Направљен је извештај о раду током
школске године који ће ући у Годишњи програм рада школе
Анализа ангажованости ученика показала је да су ученици били веома
заинтересовани за рад, спремни за учешче у разним активностима, мотивисани
и одговорни у раду. Након сваког пројекта направљена је евалуација урађеног.
Подносилац извештаја, Сања Бошковић

10.8.ТИМ ЗА ПРОЈЕКТЕ И ПРОЈЕКТНУ НАСТАВУ
Планиране активносту нису реализоване на предвиђени начин.Због проглашења
ванредног стања и наставе на дељину . Наставници су са ученицима радили
презентације , Гугл учионице, Вибер групе, Маикрософт тимс, електронска пошта.
Извештај поднела наставник разредне наставе Бранкица Рајковић

11.ОСТВАРИВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
11.1. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
ИЗВЕШТАЈО РАДУ ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
Ђачки парламент наше школе већ успешно ради више од четири године. Чине
га представници ученика седмог и осмог разреда који својим ангажовањем и
креативним идејама доприносе побољшању квалитета рада школе.
Представници парламента осмислили су и посебни пано на коме ће се налазити све
информације о раду парламента и свим значајним дешавањима у школи.
Ове године велики акценат је стављен на –вршњачку едукацију.
Због прекида у редовној настави, представници Ђачког парламента имали су само један
састанак.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ ЗА
ПЕРИОД СЕПТЕМБАР-ФЕБРУАР
Чланови граматичке секције су се припремали за предстојећа школска такмичења
из граматике и књижевности. Током фебруара одрађења су школска такмичења из језика
и
књижевности.
- Светосавска академија је одржана 27. 1. 2020. у Бунару и Драгоцвету, уз учешће
чланова драмско – рецитаторске секције ученика 5 – 8. разреда и сарадњу са
наставником
музичке
културе
и
верске
наставе
.
- Набављене су нове збирке за полагање завршног испита за ученике 8. разреда
Одржана су само школска такмичења, а због увођења ванредног стања остали нивои
такмичења нису организовани.

Вођа организације, наставник Сања Ђорђевић

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА РАД ЦРВЕНОГ КРСТА

У школској 2019/2020. години постигнут је договор да се неће сакупљати средства
за потребе Црвеног крста.
Подносилац извештаја:Живадинка Ђорђевић
11.2.ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СЕКЦИЈА И ХОРА

ИЗВЕШТАЈ РАДА ДРАМСКО – РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ У ДРАГОЦВЕТУ И
БУНАРУ
РУКОВОДИОЦИ СЕКЦИЈЕ: Ана Стојановић – Драгоцвет
Сања Бошковић - Бунар
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Драмско – рецитаторска секција у Бунару у школској 2019/2020. години бројала је
15 ученика 5-8 разреда.
Састанци су одржавани једном недељно, а у периоду припремања драмских
комада (Школска слава, Дан школе) и чешће.
На редовним часовима српског језика рађена је драматизација одабраних
текстова у складу са оперативним планом рада наставника, где су ученици имали прилику
да се упознају са појмовима драме и драматизације текста.
Током децембра одабрани су драмски текстови и стихови који ће бити
казивани на Светосавској академији. Приредба је изведена 27. јануара 2020. у школи у
Бунару и Драгоцвету и подручним одељењима.Урађена је адаптација краћих драмских
текстова и лирских песама о Светом Сави. Постигнута је корелација са предметима
ликовна и музичка култура кроз учешће хора и припремање изложбе дечјих радова на
тему Светосавља.
За Дан школе организован и спортски дан у матичној школи и школи у
Драгоцвету . Ученици из подручних одељења су се придружили ученицима из Бунара и
Драгоцвета.Сви ученици су учествовали у програму.Дан школе је обележен 14. 3. 2020.
Током марта, маја и јуна настава је била реализована на даљуну због
увођења ванредног стања и ширења пандемије вируса корона.
Драмско – рецитаторска секција ученика 5-8. разреда у Бунару наставиће са
радом и следеће школске године.

Ана Стојановић, Сања Бошковић
ИЗВЕШТАЈ РАДА ГРАМАТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ У ДРАГОЦВЕТУ

РУКОВОДИОЦИ СЕКЦИЈЕ: Ана Стојановић – Драгоцвет
Сања Бошковић - Бунар
Граматичка секција у Драгоцвету у школској 2019/2020. години бројала је 3 ученика 5-8
разреда, а у Бунару исто 3.

Граматичка секција у Бунару и Драгоцвету у школској 2019/2020.
години бројала је 5 ученика 5-8 разреда.
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Почетком другог полугођа држано је школско такмичење из граматике у Бунару и
Драгоцвету. На Општинско такмичење пласирала се Милица Јовановић 7-1.
Општинско такмичење из српског језика и језичке културе отказана су због
увођења ванредног стања.
Елена Недељковић имала је директан пласман на Општинско текмичење из књижевности
које је отказано због увођења варедног стања.
До краја школске године посебна пажња је посвећена ученицима 8. разреда
и припрема је организована на даљину да би се ученици што боље припремили за
полагање пробног и завршног испита који је успешно спроведен.
Граматичка секција у Бунару наставиће са радом и наредне школске године.

Ана Стојановић
ИЗВЕШТАЈ РАДА ЛИТЕРАРНЕ СЕКЦИЈЕ У ДРАГОЦВЕТУ

РУКОВОДИОЦИ СЕКЦИЈЕ: Ана Стојановић – Драгоцвет
Сања Бошковић - Бунар
Ана Стојановић
Због новонастале ситуације, секција није успела да одржи ни један састанак.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ХОРА ЗА ДРУГИ КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОД ШКОЛСЕ
2019/2020. ГОДИНЕ
Ваннаставна активност - хор предвиђена је планом и у току другог
класификационог периода у свим одељењима виших разеда.
Међутим, због ванредне ситуације, није било техничких могућности за његово одржавање.
Извештај подела наст.музичке културе, Јелена Милојковић Веселиновић
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ЈАНУАР
-План и рад на тему приредбе за Светог Саву
-припрема сценографије и костима
ФЕБРУАР :
План и одабир теме приредбе за Дан школе
-Изведени радови из програма-Стабили и мобили изложени по учионицама
-учествовање на конкурсу Крв живот значи
МАРТ:
-учествовање на конкурсу Осмехни се здраво
АПРИЛ:
-Због увођења ванредног стања половином марта ликовна секција за све
разреде је све активности реализовала преко Вибер група и онлајн алата
-направљена изложба ускршњих цртежа и јаја чланова ликовне секције преко Вибер
групе како би се обележио празник у ванредним околностима
-на Вибер групи окупљени плакати на тему „Заштитимо природу“ поводом светског
дана Заштите планете земље
-Сви радови тј фотографије радова чланова ликовне секције су сачувани у педагошкој
документацији наставника
МАЈ:
- Естетска анализа свих радова ученика који су учествовали и слали радове
на групу мимо обавезних задатака а у службу развијања личних склоности и ликовног
изражавања кроз ликовну секцију
ЈУН: -сумирање резултата и остварености плана и програма већа у ванредним
околностима
План и програм релизован у складу са ванредним околностима и наставом на даљину.
Наставник ликовне културе :

Јелена Николић

ИЗВЕШТАЈ РАДА ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ
ШКОЛСКЕ 2019/2020.године
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ИЗВЕШТАЈ ИСТОРИЈСКЕ СЕКЦИЈЕ
Секција „Младих историчара“ постоји већ неколико година у нашој школи. У овој
школској години бројала је 6 чланова 5,7, и 8 разреда у Бунару.
Основна идеја окупљања је промоција историје као науке и предмета заинтересованим
ученицима.
у току првог покугодишта, сваког месеца чланови секције су имали различите активности.
Међутим, са почетком ванредног стања и наставе на даљину, престало се са активностима
секције.
Секција ће и даље на захтев ученика наставити са радом.
Секцију води наставник историје, Соња Антић

12.САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
12.1.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА
Савет родитеља броји 18 чланова представника родитеља. Савет родитеља се у
овом периоду састао два пута и расправљао о питањима из његове надлежности.
у току другог полугодиша, после увођења ванредне ситуације, из безбедоносних разлог,
није одржан нити један састанак савета родитеља.
12.2. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕТИ ПУ ЈАГОДИНА УЧЕНИЦИМА НАШЕ ШКОЛЕ
Према утврђеном плану ПУ Јагодина и у овој школској годину организовала је низ
едукативних предавања на разне теме које се тичу, пре свега, безбедности деце школског
узраста.
Сарадња са Полицијском управом, спроведена је по следећем распореду у Драгоцвету и
Бунару,а датуми одржавања предавања по подручним одељењима налазе се у
појединачним извештајима учитеља.
У току ове школске године представници МУП-а су и у Бунару одржали предавање
у 1. разреду на тему:
Сарадња са МУП-м(пројекат,,ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ“
27.2.2020.-ТЕМА:,,Полиција у служби грађана“
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12.3. ИЗВЕШТАЈ О ПОЛАГАЊУ ПРОБНОГ ЗАВРШНОГ ИСПИТА,
ЗАВРШНОГ ИСПИТА И СПРОВОЂЕЊУ ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА УЧЕНИКЕ
8. РАЗРЕДА
У школској 2019/20. години са припремном наставом за ученике 8. разреда почело
се од другог полугодишта. Истакнут је распоред одржавања часова из српског језика,
математике, историје, биологије, географије, физике и хемије. Сви часови су редовно
одржавани и евидентирани у дневницима осталих облика васпитно – образовног рада.
Од увођења ванредног стања 16.3.2020. и прекида наставе прешло се на онлајн
припремну наставу.
Онлајн пробни завршни испит из српског језика, математике и комбинованог теста
одржан је 17. и 18. и 19.4.2020. Поред техничких тешкоћа, сви ученици су успешно
одрадили пробни завршни испит и погледали и анализирали резултате са наставницима.
Други пробни завршни испит одржан је 1.6.2020. када су ученици у школи
преузели тестове из српског језика и комбиновани тест, а затим су 2.6.2020. радили
пробни завршни испит из математике, распоређени по учионицама матичне школе у
Бунару, уз поштовање свих мера безбедности.
Завршни испит из српског језика одржан је у просторијама школе 17. 6. 2020. из
српског језика, 18. 6. 2020. из математике и комбиновани тест 19. 6. 2020. Тестови су
спроведени без проблема, свих 42 ученика осмог разреда је изашло на завршни испит и
остварило услов за добијање уверења о положеном завршном испиту.

13.ЕВАЛУАЦИЈА И ПРЕДЛОЗИ МЕРА ЗА ПОБОЉШАЊЕ РАДА
ШКОЛЕ
Током периода од почетка ове школске године школа је у највећој мери своје
активности базирала у складу са
програмом и планом рада школе за школску
2019-2020. годину.
Настава се одвијала несметано до 17.3.2020. када је Влада Републике Србије
прогласила ванредну ситуацију.Од тада се настава одвијала онлајн преко разних
интернет платформи и апликација.
И поред тако промељених околности запослени наше школе су се трудили да
наставни процес не оскудева и да не дође до већих одступања
од
планираних
активности.
План и програм рада је у потпуности реализован,на основу поднетих
извештаја свих запослених. Реализацију свих активности у школи вршили су
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директор школе, психолог, стручна већа, одељењска већа, Педагошки колегијум и
Наставничко веће.
На основу анализа свих поменутих актера школе донеће се смернице за даље
напредовање процеса рада, и отклањање евентуалних неправилности и пропуста у
остваривању наведених активности.
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