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УВОД  

 
Поштујући календар образовно – васпитног рада, који је школи доставље од стране Министарста просвете, науке и технолошког 

развоја Републике Србије, кренуло се у реализацију образовно-васпитног процеса. 
Из наведених поглављам табела и података, као и текстуалног дела овог извештаја , може се јасно сагледати целокупан рад у току школске 
2015/2016. године. Општи је закључак да је школа, реализовала предвиђени план и програм рада. 
 
 
1.  МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА  
Извештај о променама на објектима и опреми школе, односно променама у условима рада школе  

Школски простор, број просторија и њихова величина остали су непромењени. У области текућа одржавања урађене су  школе у 
Левовику, Врмџи, Богдинцу и Поружници.  Окречене су учионице, поправљења соклна, офарбана врата и подови учионица.Реноривање 
школе у Језеру средствима Телекома Србије. Радови су се изводили и у згради старе школе. Замењени су подови у северној ламели и сали. 
Пројекат „Замене унутрашње столарије и подова“ у матичној згради завршен је у јулу 2016.године.У оквир пројекта замењен је намештај у 
свим учионицама матичне школе и  у наставничкој канцеларији. У згради матичне школе окречене су 21 учионица и офрбана је сокна. У 
школи у Врелу извршена је реконструкција мреже за парно грејање.  
 
2. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ  
2.1. ИЗВЕШТАЈ О БРОЈНОМ  СТАЊУ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА  
 Основна школа је на почетку школске године имала од I до VIII разреда 963 ученика.  
 Школа је радила у оквиру петодневне радне недеље. Ученици од 1. до 8. разреда наставу су похађали у две смене, Промена смена 
вршила се на 15 дана. 
 Редовна настава у Сокобањи од I -VIII разреда почињала је у преподневној смени од 08,00 сати, а у поподневној I -IV разреда у 13:10 
сати и од V –VIII разреда у 14:00 сати. 
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  У подручним школама настава је почињала од 08:00 сати, осим у 
Мужинцу,Трговишту,Шарбановцу,Врмџи,Сесалцу,Милушинцу,Богдинцу,Читлуку,Левовику и Врелу где је настава почињљала  у 8:45,а 
поподневна смена у 12:00 сати. 
 

Према подацима  са одељењских већа школску годину је завршило 985 ученика. 
 
 
 
 
 
 
 
 
НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕУ МАТИЧНОЈ ШКОЛИ ПО ОДЕЉЕЊИМА 
 
 
 
 

  
V 1 –28 VI 1 -22 VII1 –20 VIII 1 –28 У К У П Н О: 

V 2 –27 VI 2 - 23 VII2 –25 VIII 2 –25 
V 3 –27 VI 3-  22 VII 3 – 25 VIII 3 –28 
V 4 –27 VI 4 - 22 VII4 – 25 VIII 4 –28 
спец.4 VI 5 - 21   
109 110 95 109 427 

 
 
 

11-28 21-19 31-20 41-24 УКУПНО: 
12-29 22-21 32-22 42-22 
 23-21 33-23 43-25 
57 64 65 70 256 
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Школа - издвојено одељење 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Укупно за школу 993 107 123 114 123 139 124 125 130 
Укупно у издвојеним одељењима                         
издвојено одељење 295 44 59 44 52 26 25 17 29 
  Мужинац 51 1 2 2 1 6 13 16 10 
  Врело 40 2 2 - 2 8 13 8 5 
  Ресник 14 4 3 2 5     
  Поружница 6 - 1 2 3     
  Трубаревац 14 2 2 8 2     
  Врбовац 13 4 4 3 2     
  Јошаница 14 4 2 4 4     
  Рујевица 4 1 1 1 1     
  Жучковац 8 2 3 1 2     
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  Врмџа 8 3 1 3 1     
  Трговиште 4 2 - 1 1     
  Шарбановац 16 5 2 6 3     
  Николинац 8 1 4 3 -     
  Блендија 7 - 2 3 2     
  Дуго Поље 13 4 3 4 2     
  Богдинац 2 1 - 1 -     
  Сеселац 3 - 1 - 2     
  Милушинац 7 1 1 3 2     
  Читлук 10 1 3 3 3     
  Језеро 13 3 3 4 3     
  Левовик 6 3 2 1 -     
  Бели Поток 4 2 1 - 1     
 
 
 
 
1.ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 
 
 
  Извештај о раду помоћника директора 

Бавио се анализом кадровске и материјалне припреме за почетак школске године (преглед свих просторија 
ради утврђивања хигијенског стања пред почетак  рада). Учествовао у изради Годишњег плана рада школе и 
и извештаја за прошлу школску годину.Вршио  анализу стања уписа ученика у средње школе и анализу 
стања уписа ученика у први разред.Организовао поправне и друге испите и извршио анализу са обављених 
поправних и других испита. Учествовао у раду Стручних актива и извршио поделу предмета и секција по 
наставницима. Обавио преглед дневника рада.Учествовао у изради  оперативног календара рада.  



6 
 

Учествовао у решавању кадровских питања везаних за наставу. Учествовао у изради распореда редовне и 
изборне наставе.Прегледо планова рада наставника. Присуствова састанцима одељењских већа и стручних 
актива. Утврдио распореда дежурних наставника у школи. Учествовао у сагледавање материјалне 
опремљености кабинета и допуна истих. Координарао радом  тимовима за самовредновање и школски 
развојни план. 
Присуствовао  настави . Учествовао у организацији Дечје недеље.  
Пратио одржавања допунске наставе. Организовао рада секција. Преглед планова рада стручних актива и 
секција. Увид у динамику оцењивања.Припремо и  присуствовавао седницама Одељењских већа. 
Анализирао рада допунске наставе и ваннаставних активности.  

        Учествовао у самоврадновање рада школе. Саветодавни рад са наставницима, ученицима и родитељима. 
Извршио увид у динамику оцењивања ученика. Реализациовао и пратио  реализације предложених мера . 

Анализирао остварења појединих годишњих и месечних планова рада.  
 Анализирао успеха и дисциплине на крају првог полугодишта. 
Анализирао реализацију  слободних активности, допунске и додатне наставе. Анализирао остварења 
годишњег плана рада (реализација планираног фонда   часова). Присуствовање седницама Одељењских 
већа.  
Обилазак наставеСаветодавни рад са наставницима, ученицима и родитељимаРеализација и праћење 
реализације предложених мера Планирање послова у вези са новим приступом настави за друго 
полугодиште. Преглед дневника рада и матичних књига.  
Организациони послови материјално техничке природе у вези са припремама просторија за почетак рада у 
другом полугодишту.  
Присуствовао  семинарима.  

Анализирао  рад стручне службе и наставника.Имао саветодавни рад са наставницима, ученицима и 
родитељима.Узео учешће у изради предлога за упис у први разред. 

Извршио обилазак наставе.Узео учешће у анализи употребе наставних средстава.  
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Учествовао у припреми за полагање квалификационог испита.Присуствоваво седницама Одељењских већа.  
Учествовао у анализи остварења Годишњег плана рада (реализација планираног фонда часова).Увид у 
динамику оцењивања ученика. Сагледавао степен остваривања појединих сегмената Годишњег плана  рада.  
Завршити циклус рада на унапређивању наставе и наставне технологије 
Извршио обилазак наставе.Узео учешће у Анализи успеха и дисциплине на крају другог полугодишта 
ученика осмог разредаОрганизовао  пробно тестирање за полагање квалификационог испита.Учествовао  у 
изради календара завршетка школске године. Учествовао  у организацији и реализацији завршног и 
матурског испита. Увид у ваннаставне активности ученика .  
Присуствовао  седницама Одељењских већа. 
Организовао поправних испита. 
Организовао полагања квалификационог испита за упис у средње школе 
Организовао  уписа ученика.  
Учествује у изради Школског програма 
Анализа Годишњег плана рада. 
Припремање појединих делова Годишњег плана рада за наредну школску годину. 
Организовао  израду Извештаја за текућу школску годину. 
Утврђивање обима радова на текућем одржавању објекта. 

 
 

Помоћници директора, 
Владан Маринковић 

Данијела Манојловић 
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ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ  ПЕДАГОГА   
У ток школске 2015/16. године обављала сам послове и радне задатке у складу са планом и програмом рада педагога по одређеним 

областима.  
 

Планирање и вредновање образовно-васпитног рада 
 

                           У току школске 2015/16. године учествовала сам  у изради дела Годишњег плана рада школе и Школског програма.Израдила сам 
Годишњи програм рада педагога, као и оперативне планове рада.Помагала  сам у изради планова рада одељењских старешина тако што сам  
дала предлоге за могће активности на часовима одељењске заједнице за сваки разред посебно, помагала по потреби, наставницима у изради 
њихових глобалних и оперативних планова рада.  
Учествовала сам у изради плана рада Тима за ИО, Тима за културне активности и Тима за заштиту деце од насиља.Заједно са учитељима, 
наставницима и родитељима радила сам на изради ИОП-а, а након одређеног периода и на верификацији истих.       
 Пратила сам часове редовне наставе према распореду посете часовима, а такође и часове допунске наставе. Пратила сам усклађеност 
програмских захтева са узрасним карактеристикама деце, мотивацију ученика за рад и учење, као и постигнуте резултате у учењу.                     
Рађене су анализе и извештаји на сваком класификационом периоду о успеху ученика и одељења, упоређивање са претходним годинама. 
Праћен је успех ученика у ваннаставним активностима, на такмичењима и завршном испиту. У току је истраживање на тему прогностичке 
вредности теста ТИП-1 који се  користи у испитивању зрелости деце за полазак у први разред. 
 

Рад са наставницима 
         Сарадња са наставницима огледала се у следећим активностима: 
- помоћ  у изради припрема за часове  
- са приправницима  у циљу увођења у рад, помоћ у  планирању и реализацији наставних садржаја, организацији часа, упућивање на 
разноврсне начине и облике провере знања и оцењивања ученика, облике и методе рада и могуће начине како мотивисати ученике за 
наставни процес применом иновативних метода.  
- давање повратне информације након посете часова  о добрим странама часа као и  мерама за кориговање недостатака и начинима за 
унапређење наставе 
- заједничка анализа угледних часова и примера добре праксе у оквиру интерног стручног усавршавања 
- сарадња на оспособљавању ученика за ефикасно самостално учење 
- унапређивање метода рада кроз представљање конкретних примера, израду наставних средстава, анализу квалитета задатака 
- представљање стручне литературе 
- подстицање на Примену одразовних стандарда 
- помоћ у изради критеријума и примени Оквира за процену резултата учења 
-сарадња са учитељима кроз реализацију семинара „Како до ефикасније наставе“ 
- сарадња и помоћ одељењским старешинама у реализацији васпитног рада у одељењу 
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- сарадња са наставницима и разедним старешинама у вези ученика који испољавају непримерено понашање, имају тешкоће у учењу,  
развојне и социјалне проблеме 
-  индивидуалн инстрктивно-педагошкои рад са наставницима, где је уочен недостатак комникационих вештина, компетенција за 
саветодавни рад и управљање одељењем  
- сарадња у организацији култутно-спортских активности 
 
 

Рад са ученицима 
 
              Рад са ученицима се одвијао у следећим активностима: 
- Саветодавни рад са ученицима који испољавају непримерено понашање, имају развојне, социјалне или личне проблеме, који имају 
проблеме у учењу 
- рад у оквиру одељенских заједница - обрада планираних тема 
- индивидуално корективни рад, подршка ученицима у складу са ИОП-ом  
- подршка даровитој деци 
- израда паноа, зидних новина, у складу са интересовањима ученика 
- сарадња са ученицима кроз организацију дружења и припрему културно-забавних програма 
   (драмске и ритмичке тачке, о чему сведоче фотографије)  
- испитивање зрелости за полазак у 1. разред 
- Рад са ученицима првог и петог разреда који имају проблем адаптације на нову средину 
- Рад са вршњачким тимом за превенцију насиља - оснаживање ученика 
- Рад у оквиру Ученичког парламента 
- информисање и подршка у оквиру професионалне оријентације 
- Рад у оквиру дисциплинских комисија и тиму за појачан васпитни рад са ученицима  
- Подршка ученицима који су претрпели губитак блиске особе 
-  Подршка ученицима који имају хроничне здравствене проблеме  
 
Сарадња са родитељима,односно старатељима 
-Сарадња са родитељима чија деца имају проблеме у учењу и понашању или здравствене проблеме, у виду саветодавног рада 
 - Подршка породицама које су у стању породичне кризе, повезивање са Центром за социјални рад иили другим институцијама 
- Едукација родитеља кроз реализацију родитељских састанака и едукативне материјале 
- Рад у оквиру Савета родитеља 
- Сарадња у оквиру реализације програма професионалне оријентације и пројекта “Образовање за права детета“ 
- Сарадња у организацији школских манифестација 
  
Рад са стручним тимовима 
-Рад у оквиру одељенских већа, стручних већа и Наставничког већа 
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- Рад у оквиру Стручног тима за ИО, Школског тима за ФООО, Тима за  безбедност, Тима за организацију културних активности, а подршку 
сам пружала Тиму за школско развојно планирање, Тиму за самовредновање, Тиму за ПО. 
Рад у оквиру тимова се одвијао успешно. У претходној школској години се радило у отежаним условима због реновирања школског 
простора, али су предвиђене активности реализоване. 
 
Сарадња дса надлежним условима, организацијама,удружењима и јединицама локалне амоправе 
Сарадња се одвијала са следећим инститцијама: 
- предшколском установом 
-  средњом школом  
- службом за друштвене делатности СО Сокобања 
- Домом здравља 
- представницима Црвеног крста 
-  Центром за социјални рад 
- представницима Министарства унутрашњих послова у Сокобањи, континуирано са школским полицајцем 
- Националном службом за запошљавање. 
- локалним медијим 
Кроз рад Интересорне комисије сагледане су потребе деце из осетљивих група и пружена је подршка од стране СО. 
 
 
Вођење докуминтеације, припрема за рад и стручно усавршавање 

Вођена је евиденција о раду са наставницима, ученицима и родитељима. Такође, свакодневно се води Дневник рада педагога, а на 
месечном нивоу се израђују оперативни планови рада. У облику досијеа ученика прикупљени су подаци за одређен број ученка. Посебна 
пажња се поклања вођењу документације везане за индивидуалне образовне планове. 
 

                    Педагог: Милена Мијалковић 
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Извештао о раду психолога  
 У току школске 2015/16. године сам обављаљо послове и радне задатке у складу са планом и програмом рада школског психолога по 

одређеним областима. 
 
 
1. Планирање и програмирање образовно – васпитног рада 
 У школској 2015/16. години сам, сходно годишњем плану раду психолога, учествовао у изради: Годишњег плана рада школе (План 

сарадње са породицом, План тима за професионалну оријентацију, план рада тима за стручно усавршавање, ); Плана унапређења рада 
школоле и развоја школског програма; израдио годишњи и месечне планове рада психолога. Радио сам на структурисању одељења 1. и 5. 
разреда. Сарађивао сам у оквиру планирања са Тимом за заштиту деце од насиља,  злостављања и занемаривања, одељењским старешинама  
у планирању одељењских заједница на тему  ризичних облика понашања, сарадње са родитељима-старатељима, превенције насиља на 
интернету. Учествовао сам у раду школских тимова: Тиму против насиља, злостављања и занемаривања ученика, у Тиму за инклузију, у 
Тиму за развоја школског програма,  Тиму за професионалну оријентацију, Тиму за стручно усавршавање, Педагошком колегијуму и у 
пројекту ,, Образовање за права детета,,  

 
2. Праћење и вредновање образовно васпитног рада 
 
 На почетку шклоске године сам интезивно радио на проблемима адаптације ученика 1. разреда на школске услове живота и пратио 

њихово уклапање и напредовање. Током школске године сам пратио напредак ученика којима је била потребна додатна подршка у учењу, 
учествовао у изради ИОП, у праћењу реализације планова и у праћењу постигнућа ученика којима је био потребан овакав вид подршке. 
Током школске године сам ишао у обилазак образовно васпитног рада наставника, присуствовао угледним часовима и сарађивао са 
Интерресорном комисијом ( као стални члан Интерресорне комисије). 

 
3. Рад са наставницима 
 На почетку школске године сам упознао одељењске старешине најпре првог и петог разреда (новоформирана одељења) са социјалном 

структуром одељења као и са психолошким карактеристикама деце које су од значаја за васпитно-образовни рад. 
 Информисао наставнике о условима живота и развоја појединих ученика, уколико постоје потешкоће у учењу изазване социјалним, 

породичним и личним проблемима дајем предлог за превазилажење истих. Сарађивао сам са наставницима у оквиру подршке и рада са 
ученицима и породицом. Сарађивали смо у оквиру планирања и реализације наставе за ученицке који се налази на дужем кућном лечењу 
Наставницима сам пружао подршку у изради и реализацији ИОП-а као и у индивидуализацији наставних садржаја код ученика којима је 
оваква врста подршке била потребна. 
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4. Рад са ученицима 
   
 Током целе године сам радио на реализацији програма превенције непожељних облика понашања, односно асоцијалног и  
делинквентног понашања. Радим на информисању ученика о насиљу на часовима одељењских заједница, као и њиховој 

сензибилизацији за потребе других. Кроз активности на часовима одељењских заједница, ваннаставних активности настојим да развијам 
толеранцију међу ученицима. У оквиру рада са ученицима обрађујем тему болести зависности. 

На часовима одељенских заједница сам са ученицима, кроз радионичарски рад, обрадио више тема: Толеранција и прихватање 
различитости, ненасилно решавање конфликата, дискриминација и стигматизација, опасности које вребају на интернету, болести 
зависности, мотивација и постављање циљева (селфменаџмент). 

 Саветодавни рад са ученицима који имају породичне проблеме, емотивне проблеме, проблеме у понашању и потешкоће у учењу као и 
праћење њиховог напредовања чинили су велики део мог професионалног ангажовања у току целе школске године. 

Са ученицима осмог разреда сам саветодавно радио на тему професионалне оријентације. 
 
5. Рад са родитељима односно старатељима 
        Саветодавно сам радио са родитељима - старатељима ( индивидуални и групни рад), 

ученика са проблемима у учењу и понашању, емотивним проблемима, развојним проблемима. Сарађивао сам са родитељима ученика којима 
је изречена васпитна мера појачаног надзора, присуствао сам родитељским састанцима у циљу решавања проблема на нивоу одељења ( 
насиље и сл.) . Сарађивао сам са родитељима који су били чланови ИОП тима у планирању мера подршке њиховом детету у образовању. На 
састанцима савета родитеља сам обрађивао тему превенција насиља и ризични облици понашања на интернету. Са родитељима будућих 
првака је обрађена тема узрасних карактеристика деце у првом разреду и начина припреме деце за полазак у школу. 

 
6. Рад са директором и стручним сарадницима 
 
Сарадња са директором огледа се у консултацијама око решавања озбиљнијих проблема дисциплине, обраћања другим институцијама, 

планирању и реализацији најразличитијих активности на нивоу школе и унапређивању васпитно-образовног рада школе. Подношење 
извештаја директору о раду психолога као и извештаја о реализацији програма стручног усавршавања запослених. Сарађујем са осталим 
стручним сарадницима у структуирању одељења 1. и 5. разреда. Заједно смо радили на решавању проблема, планирању и реализацији 
активности у циљу унапређења васпитно – образовног рада. 

 
7. Рад у стручним органима и тимовима 
 
Присуствао сам седницама одељењских већа , активу учитеља и седницама наставничких већа. Давао предлоге за решавање проблема 

дисциплине, непохађања наставе, проблемима у учењу и напредовању, и извештавао о мерама које сам предузео у решавању истих. 
Учествовала сам у раду Тима за заштиту деце од насиља , злостављања и занемаривања, Стручног актива за развој школског програма, Тиму 
за професионалну оријентацију, Тиму за стручно усавршавање запослених као придружени члан Тима за инклузију . 
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8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе 
 
         У току ове школске године сарађивао сам са : 
 
-  Центром за социјални рад  
 
- Полицијском станицом Сокобања, школским полицајцем 
-   Домом здравља 
-   Црвеним крстом у Сокобањи 
-   Са Предшколском установом 
-   Са средњом школом „Бранислав Нушић“ 
-  Клиником за ментално здравље у Нишу 
-  Локалном самоуправом 
-  Интерресорном комисијом (члан) 

 
 
9. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 
        Редовно сам водио дневник рада, израдио евиденцију о ученицима из осетљивих група у новоформираним одељењима 1. и 5. 

разреда. Прошао семинаре стручног усавршавања у актредитованим програмима.  
Присуствовао сам активностима стручног усавршавања  установи као и семинарима који нису акредитовани у Каталогу за 2014/15 и 

2015/16.   
 

Психолог, 
 Бојан Живковић 
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Извештај о раду социјалног  радника за школску 2015/ 16.  
 
    У школској 2015/2016 обављала сам следеће послове и задатке из области социјалног рада дефинисане Законом о основама система 
образовања и васпитања : 
Планирање и програмирање образовно васпитног рада 

    Учествовала сам у изради табела за Годишњи план рада школе – табела о броју ученика из дефицијентних породица по разредима и 
табела која приказује образовни статус родитеља – старатеља ученика од 1. до 8. разреда. Израдаила сам глобални план рада социјалног 
радника као и оперативне планове по месецима.Радила сам на изради програма превенције насиља и болести зависности.Планирала сам 
ОЗ на тему Дигитално насиље, , Улога породице у васпитању( породичне улоге)Планирање ОЗ у оквиру пројекта Образовање за права 
детета и утврђивање индекса остварености у образовању ( у нашој школи). 

Праћење и вредновање образовно - васпитног рада 
Учешће у анализи успеха ученика на крају квалификационих периода тромесечја и полугођа.Истраживање и анализа утицаја 
породичних прилика на успех ученика. 

Рад са наставницима 
Упознавање ОС 1. и 5. разреда са социјалном структуром и социјалном динамиком одељења. Помоћ у прилагођавању новодошлих 
ученика. Сарадња са наставницма на решавању проблема и тешкоћа у учењу и понашању узрокованих социјалним и породичним 
приликама. 

 
Рад са ученицима 

Рад на спровођењу превентивних програма за сузбијање непожељних облика понашања: насиље, социјална искљученост, нередовно 
похађање наставе и сви други облици асоцијалног понашања код ученика.Рад на побољшању ученичког стандарда ( помоћ ученицима 
из социјално угрожених породица, ) : бесплатна ужина, уџбеници, екскурзије, хуманитарне акције, сарадња са ученичким 
парламентом. Радионице на тему дигитално насиље.Индивидуални разговори са ученицима који имају поремећај понашања као и 
тешкоће у учењу а узрок су нарушени породични односи.Посета породицама ученика где постоји потреба за тим. Посета подручним 
одељењима и праћење ученика непохађача, ученика неприлагођеног понашања, рад са оделењем на интеграцији таквих ученика, као 
и индивидуални саветодавни рад са истима.Праћење и рад саученицима специјалног одељења и помоћ у  превазилажењу проблема у 
учењу, понашању и породицним релацијама. 

Рад са родитељима – старатељима 
   Индивидуални и групни саветодавни  рад са родитељима – старатељима, ученика који имају проблема у учењу и понашању и 
узроковани су неповољним социјалним и породичним приликама.Рад се одвијао кроз редовне родитељске и тематске родитељске 
састанке.Такође сам радила индивидуално са родитељима и са мањом групом родитеља што је зависило од врсте проблема који смо 
решавали.Ове школске године тема групних као и индивидуалних разговора била је најчешће  проблем недисциплине на 
часовима.Пружала сам помоћ родитељима где је то било потребно у остваривању појединих права из домена социјалне заштите. 
Сарадња са Саветом родитеља. 

Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем ученика 
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Упознавање директора са  социјалним и породичним проблемима појединих ученика који се манифестују кроз њихово понашање и 
успех. Извештаји о раду социјалног радника као и о раду Тима за заштиту ученика од насиља дајем директору на увид. Сарађујем са 
психологом и педагогом у структуирању одељења 1. и 5. разреда.Заједно радимо на решавању проблема и унапређењу  васпитно- 
образовног рада. 

 
Рад у стручним органима и тимовима 

Присуствовала сам седницама одељењских већа, актива учитеља и седницама наставничких већа и давала предлоге за решавање 
проблема недисциплине,непохађања наставе, агресивног понашања , материјалних тешкоћа код појединих ученика, и извештавала о 
мерама које сам предузела на решавању истих. Учествовала сам у раду тимова за заштиту деце од насиља, злостављања и 
занемаривања. Радим у тиму социјалне заштите ученика. Учествовала сам у раду интерресорне комисије, у тиму за инклузију. 

 Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе 
У овој школској години  сарађивала сам са: 
- Центром за социјални рад у превазилажењу социјалних проблема ученика, 
остваривања права из домена социјалне заштите 
- Сарађивала сам са полицијском станицом Сокобања, и школским полицајцем  
- Домом здравља 
- Јавним тужилаштвом у Зајечару 
- са средњом школом 
- са прешколском установом 
- Националном службом запошљавања 
- Клиником за ментално здравље у Нишу 
- Црвени крст у Сокобањи 
- Сарађивала сам са предшколском установом 
- Са локалном самоуправом 

9.Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 
   Вођење дневника рада, израда евиденције о деци из осетљивих група у новоформираним одељењима 1. и 5.разреда.  Ангажовање на 
стручном усавршавању екстерном и интерним.  
 

Социјални радник, 
Лидија Ђорђевић 
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Извештај о раду школске библиотеке у школској 2015/2016. години 
 Због радова у школи који су се одвијали током целе школске 2015/2016. године, библиотека није била у функцији. Библиотекари нису били у 
могућности да издају књиге, нити да се баве сређивањем библиотечке грађе.  
Васпитно-образовна делатност 
Библиотекари су у сарадњи са психолошко-педагошком службом организовали помоћ при учењу појединих предмета. Ученици су са 
библиотекарима усвајали и увежбавали градиво и припремали се за часове. Овај приступ учењу је посебно погодан за рад са ученицима 
којима је потребна подршка јер се ради о индивидуализованој настави. 
Библиотечко-информациона делатност 
Библиотекари су у августу 2016.године спаковали целокупан библиотечки фонд и преселили библиотеку из зграде нове школе у стару 
школу, где ће бити уређен нови простор библиотеке.  
Фонд библиотеке је обогаћен најновијим уџбеницима који су донирани школи, као и књигама које је школа купила из сопствених средстава. 
Културна и јавна делатност 
У привременом простору библиотеке су биле изложене књиге свих издавача уџбеника. Књиге су биле на располагању наставном особљу, 
као и родитељима, како би се одлучили који ће се уџбеници користити наредне три школске године.  
Стручно усавршавање 
Библиотекари редовно прате педагошку и стручну литературу. Такође, учествују у семинарима и трибинама које се организују за раднике 
школе. 
 

Библиотекари, 
Јулија Петровић 

Александра Димитрије 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

2.СТРУЧНИ ОРГАНИ 
 

 Извештај о раду Педагошког колегијума  
Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива. У раду колегијума учествовали су помоћници директора и 
директор школе. Колегијум се састао осам пута, према годишњем плану рада. На састанцима се говорило о реализацији Годишњег плана и у 
оквиру састанка се  указивало  на могућа унапређења наставе. Планирано је стручно усавршавање и сарадња са стручним институцијама у 
граду. Разматран је рад секција, постигнућа на такмичењима, квалитет посећених часова.  
 
 
Извештај о раду Наставничког већа 
  Наставничко веће је одржало 10 редовних седница које је заказао директор школе. 
Плана рада Наставничког већа је реализовано у потпуности. Записници са тих седница  су доказ о потпуној реализацији Програма рада 
Наставничког већа. 
 
Извештај о раду Одељенских већа 
 Одељенско веће је одржало 5 редовних седница  према Годишњем плану рада и. Записници са тих седница су доказ о потпуној реализацији 
Програма рада Одељенских већа. 
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III  СТРУЧНИ АКТИВИ  (чланови, надлежности и планови рада) 
 
   

Извештај о реализацији             ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 2015/2016 
 
 
          Препоручујем фотографије нових кабинета – то је обележило ову годину 

 
 
На основу Закона о основама система образовања и васпитања Основна школа „Митрополит Михаило“ је донела Школски развојни план 
који ће бити реализован у периоду од 2012-2016. год. 
Стручни актив за школско развојно планирање за школску 2015/2016 
Владан Маринковић, председник 
Тања Николић,координатор 
Марија Кузмановић, директор школе 
Јулија Петровић 
Валентина Николић 
Јелена Миленовић 
Бојан Живковић 
Данијала Манојловић 
Дарко Дисић, представник Савета родитеља 
Јасмина Гајић, представник локалне самоуправе 
Председник ученичког парламента 
 
      Наставничко веће је разматрало и усвојило Школски развојни план за период од пет година на седници одржаној 4.4.2012. године. 
 
      Школски одбор је разматрао и усвојио Школски развојни план за период од пет година на седници одржаној 9.05.2012. године. 
 
      Планом су одређени правци развоја школе у следећим областима: 

1. У Н А П Р Е Ђ Е Њ Е   Н А С Т А В Е   И  У Ч Е Њ А 
2. П О Д Р Ш К А   У Ч Е Н И Ц И М А 
3. П О Б О Љ Ш А Њ Е  О С Н О В Н И Х   Т Е Х Н И Ч К И Х   У С  Л О В А   Р А Д  
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 ЗАДАЦИ 
Циљ 

  
 

Задужено лице за реализацију 
и праћење   

    Ц1 Ц2 Ц3   
  

1 
Пружање подршке ученицима у учењу  - 
ПРОЈЕКАТ УЧЕЊЕ УЧЕЊА 1,2      Милена Мијалковић 

2 Организовање вршњачке помоћи 1,2      Лидија Ђорђевић 
3 Организовање стручног усавршавања 1,2      Бојан Живковић 
4 

Тестирање ученика 
 1,2      

Владан Маринковић5.-8. 
Данијела Манојловић 1.-4. 

5 
Стварање услова за већу примену знања 
(квизови, такмичења…) 1,2      Горан Петровић 

6 Промовисање   наставних средстава  1,2      Зденка Миливојевић 

7 
Примена едукативних радионица из 
области комуникације у оквиру 
одељенских заједница   1,2    Тања Глигоријевић 

8 
Организовање наставе која задовољава 
индивидуалне потребе ученика (од 
слабијих до талентованих ученика)     1,2    

Милена Мијалковић 
 

9 Унапређење ваннаставних активности   1,2    Тања Николић 

10 

Оспособљавање ученика да одговорно и 
самостално донесу квалитетну одлуку о 
упису средње школе кроз учешће у 
пројекту „Професионална оријентација 
на преласку у средњу школу“ 
   1,2    

Тања Николић 
 

11 
Промовисање ненасилних облика 
понашања    1,2    

Иван ХаџиПавловић 
Лидија Ђорђевић 
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Активности Стручног актива  Годишњим планом је планирано шест састанака Стручног актива за развојно планирање. Собзиром да се јавила потреба одржано је 

осам састанака. Евиденција о одржаним сатанцима се води у свесци записника. 
На састанцима су разматрани извештаји о реализацији планираних активности. Извештаје су подносили чланови тима који су били 

задужени за праћење ових области. 
 
 
На основу анализе извештаја чланови тима су утврдили да су у оквиру  праваца:    
У н а п р е ђ е њ е   н а с т а в е   и  у ч е њ а 
П о д р ш к а   у ч е н и ц и м а 
 
све активности реализоване у потпуности. 
 
Активности планиране у оквиру правца развоја   П о б о љ ш а њ е  о с н о в н и х   т е х н и ч к и х   у с  л о в а   р а д a 
су реализоване делимично.  
У овој години су створени услови да се реализација осталих активности заврши следеће школске године. С обзиром да се ради о 
пројектима велике материјалне вредности задовољни смо степеном реализације и ових активности. 
План донет 9.05.2012. је донет на пет година и истиче 2017. 
Стручни актив за развојно планирање ће у септембру 2016. кренути са израдом новог Развојног плана школе.  1. 

У оквиру пројекта „Учење учења 
 Активности су се реализовале  на два нивоа: у оквиру редовне наставе где су предметни наставници пружали подршку, а као 

ваннаставна активност, на основу указане потребе и одвијала се у Центру за индивидуализацију наставе. Поред ППС подршку ученицима у 
учењу су пружале и наставнице Јулија Петровић и Ана  
Као подршка наставницима на унапређивању њиховог рада одржан је семинар „Дијагностика, превенција и отклањање школског неуспеха“ 
                                                    

12 Замена столарије   2  Марија Кузмановић 

13 
Замена дела намештаја у матичној 
школи   2  

Марија Кузмановић 

14 Замена осветљења   2  Марија Кузмановић 
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2.   Стручно усавршавање –  
 
3.    Вршњачка помоћ- 
Током година се јавила потреба за модификацијом организације првобитног плана реализације вршњачке помоћи. У школској 2015/2016. 
години вршена је обука ученика и припрема материјала за вршњачку помоћ. Пројекат се развио у добром правцу односно заживео у оквиру 
редовне наставе а носиоци активности су ученици и настваници сваког одељења.  
Одељењске старешине  и ППС  су пружали помоћ и подршку у идентификацији ученика којима је потребна помоћ и припреми материјала 
заједно са ученицима који су пружели помоћ.  Разредне старешине су извештавале о току активности. 
                                                                                                   

4. На почетку школске године извршено је иницијално тестирање ученика од 5 – 8. разреда из следећих предмета: Српски језик, 
Математика, Историја, Биологија, Географија и Физика. Пробно завршно тестирање ученика 8. разреда је одржано у петак, 
15.04.2016.  и суботу 16.04.2016. године, а Завршни испит 15.16. и 17.06.2016. године. На испит је изашло 122 ученика.  
Након израде пробног теста, предметни наставници су са ученицима анализирали резултате теста и искористили прилику да на 

часовима припремне наставе вежбају задатке са тестова. Одржани су родитељски састанци у свим одељењима осмог разреда као и  стручна 
већа  на којима је извршена анализа и направљен је план даљег рада.                                                                                                                                                                                                                         

 
5. Поред редовних такмичења које организује министарство у школи су реализоване и следеће активности: 

- „Њима за љубав“ –Ликовни, литерарно- драмско музички  конкурс                                                                                                       
- Квиз из екологије 
- Приредбе (дан школе, у издвојеним одељењима, завршна приредба, еколошке радионице )  
- радионице са родитељима 
 
 

6. Промовисање наставних средстава 
- Према годишњем плану рада одржано је 6 угледних часова на којима је корешћења Power Point  презентација. 
- у редовној настави из географије, историје , биологије, физике.   

 
 7.  Примена едукативних радионица из области комуникације у оквиру одељењских заједница –Задатак је реализован кроз 
реализацију пројекта“ Обраозавње за права детета“ 
 
8. Тим за инклузију се бавио организацијом наставе која задовољава индивидуалне потребе ученика. Тим је  радио према утврђеном плану.  
 
 

9. У оквиру ваннаставних активности реализована је завршна приредба, а замишљена је као продукт рада секција. У оквиру шаховске 
секције развијала се сарадња, у виду предавања, са локалним шаховским клубом „ Озрен“. 
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10. Тим за професиналну оријентацију се састајао према годишњем плану рада школе и организовао је 5 радионица у сваком одељењу 
осмог разреда и по једну у седмим. Одржани су родитељски састанци у свим одељењима осмог разреда.  
 У оквиру професионалне оријентације организовано је и представљање средњих школа ученицима осмог разреда. Презентацију су 
извршиле следеће школе:   Техничка школа, Бор  Средња школа „Бранислав Нушић“, Сокобања  Техничка школа, Зајечар 
 

Средња школа „Бранислав Нушић“ је организовала дан отворених врата и том приликом су ученици могли да разговарају са 
професорима о профилима у школи. Представљени су следећи образовни профили: Економски техничар, Туристички техничар, Гимназија, 
Финансијски администратор и Кувар.  

 
11. Поред редовног рада тима који је обрађивао све актуелне догађаје у току године. Тим је редовно извештавао Наставничко веће, Савет 

родитеља, Школски одбор. У току године су организовне радионице у сарадњи са полицијском станицом. Радионице на исту тему су 
организоване на одељењским часовима. 

 
 
12.13.14. 
У оквиру пројекта „Модернизација школа“ у новој згради школе је извршена потпуна замена подова, унутрашње столарије и намештаја.  
Планирана су средства за замену столарије, а  реализација пројекта се  због техничких проблема око обезбеђивања дозвола помера за 

следећу школску годину. 
Расвета је делимично замењена. 

 
Задаци замене столарије и расвете су делимично реализовани тиме што су обезбеђени услови да се исти реализују уследећој школској 
години. 
 

Владан Маринковић, помоћник директора 
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 Извештај о раду Стручног актива за развој школског програма  

 
На основу закона о основама система образовања и васпитања Школски одбор ОШ „Митрополит Михаило“ је донео школски програм који 
ће бити реализован у периоду од 2014 – 2018. год. 
Чланови Тима за развој школског програма у школској 2015/16 су: Весна Богдановић, Зоран Цветковић, Весна Милосављевић, Драгана 
Голубовић, Снежана Живадиновић, , Бојан Живковић  и Данијела Манојловић. 
Тим за развој школског програма се састајао по  динамици предвиђеној Годишњим планом рада школе. Тим је пратио реализацију школског 
програма кроз извештаје Одељенских већа, Наставничког већа, Стручних већа – извештаји о резултатима тестирања, извештаја тимова за 
самовредновање и извештаја тимова за одређене области. Обједињени појединачни извештаји чине  Извештај о реализацији Школског 
програма за 2015/16.г.  
На основу поменутих извештаја, Тим за развој школског програма закључује да су све активности предвиђене за школску 2015/6 год. 
реализоване.  
У складу са утврђеним слабостима предлажемо унапређивање одређених области: 

- Размена искустава и наставних планова учитеља и наставника предметне наставе; 
- Организовати посету ученика четвртог разреда часовима предметне наставе; 
- Израда пројекта за обезбеђивање школског разгласа – ангажовање Тим-а за ШРП кроз активности:  Да сви стручни тимови поднесу извештај о полугодишњем раду;  да се током године анкетирају родитељи и ученици на теме насиља, секција и спорта;  Израда пројекта за обезбеђивање школског разгласа – ангажовање Тим-а за ШРП  Анкетитари школски програм :  Карате секцијом;  Социјална заштита (ученици који се налазе на дужем кућом лечењу);  Пројекат „ Србија у ритму европе“ и 

 
Помоћник директора, 
Данијела Манојловић 
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Извештај о раду Стручног већа уметности и вештине за школску 2015/2016.годину 
 Стручно веће наставника уметности и вештина је одржало дванаест састанака у периоду од августа 2015.године до августа 2016.године.План 
рада по месецима је углавном реализован. 
-Августа месеца 2015.г.Стручно веће је реализовало извештај и усвојило План рада за предстојећу школску годину.За председника је 
изабрана Маријана Петровић. 
-Септембра 2015.г.је усклађен план и програм редовне наставе са слободним активностима ,формиране су 
секције(фото,ликовна,кошаркашка,стони тенис,хор и гимнастика).Размењена су искуства на тему индивидуализације наставе. 
-Октобра месеца 2015.г.су усклађени критеријуми оцењивања.За Дан школе је организована изложба и приредба где су узели учешће хор и 
чланови спортске секције. 
-Новембра месеца 2015.г.су подењена задужења рада наставника у оквиру тимова у школи.Била је у плану организација сталне изложбе у 
школи која није реализована због реновирања школе. 
-Децембра месеца 2015.г.одржан је састанак везан за безбедност и насиље у школи међу децом где је посебна пажња посвећена раду са 
децом укљученом у инклузију. 
-Јануара 2016.г. дати су предлози за избор уђбеника.Закључено је да индивидуална настава даје добре резултате.За приредбу поводом Светог 
Саве узели су задужења хор и ликовна секција(израда сценографије,маски и костима). 
-Фебруар 2016.г.анализиран је успех и дисциплина као и реализација плана и програм за прво полугође.У току су и биле припреме за 
спортска такмичења(кошарка,одбојка,стони тенис и фудбал). 
.Март 2016.г.раговарано је о корелацији у оквиру актива,највећа корелација је остварена на приредби поводом Ст.Саве. 
-Априла 2016.г.попуњене су листе за избор уђбеника за следећу школску годину.Одржан је и Педагошки колегијум и о закњучцима са 
састанка су обавештени чланови стручног већа.Планирано стручно предавање Леле Милосавњевић није реализовано из здравствених 
разлога. 
-Маја 2016.г. наставници физичког васпитања су дали педлоге Наставничком већу за избор спористе и спортисткиње генерације. 
-Јуна 2016.г. закључено је да је реализован Годишњи  план и програм редовне наставе и слободних активности.Извршена је подела часова . 
-Августа  2016.г. израђен је извештај и План рада већа за наредну школску годину.Дати су предлози да се организују посете опери ,изложби 
или музеју у складу са репертоарима у најближој околини.Наставници физичког васпитања су дали предлог за организовање излета(маја 
месеца) до Озрена са корелацијом наставника биологије,географије и ликовног. 

                                                                                                           Председник Стручног већа 
                                                                                                           Маријана Петровић ср 

  

ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И СТРАНИХ ЈЕЗИКА  
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             У школској 2015/2016. је одржано једанаест састанака Стручног већа. Састанци су одржавани редовно и све тачке дневног реда на 
њима су реализоване.  
           Стручно веће наставника српског језика и страних језика у току ове школске године реализовало је све наставне активности 
предвиђене Планом и програмом. Поред часова редовне наставе одржани су и часови допунске, додатне и припремне наставе. Ученици са 
недовољним оценама су незаинтересовани за допунску наставу и требало би мотивисати ученике и затражити подршку одељењских 
старешина. Драмску секцију је водила Марија Миленковић, наставник српског језика. Списак ученика, време реализације часова допунске, 
додатне, припремне наставе и секција евидентиран је у Дневницима осталих облика образовно-васпитног рада у основној школи. На 
седници Стручног већа утврђен је распоред писмених задатака и контролних вежби.              После сваког класификационог периода  
Стручно веће је анализирало успех ученика.   Наставници су разменили искуства на тему индивидуализације наставе и израде 
индивидуалних планова и разговарали о методама и облицима рада како би унапредили наставу. Рад у паровима је ефикаснији јер су 
ученици ангажованији, креативнији. С обзиром на то да се настава ове школске године одвија у просторијама  СШ "Бранислав Нушић", 
отежано и ређе се користе презентације, панои.  
             На седици Стручног већа изабрана су три уџбеничка комплета којиа ће се користити од школске 2016/17. до 2018/19. Листе 
предложених уџбеника налазе се у архиви школе.   
            Чланови Стручног већа били су ангажовани и на плану стручног усавршавања у установи и ван установе.  
           Семинари:  Мотивација, инспирација и иновација у настави   Утицај начина исхране на здравље деце и адолесценатаТрибина, ОШ "Митрополит Михаило", 21.12.2015. 

Број бодова: 1  Дијагностика, превенција и отклањање узрока школског неуспеха 
Семинар, одржан  11-12. фебруара 2016. године, у ОШ "Митрополит Михаило" 
Број бодова: 16  Comment exploiter  les documents audio-visuels an classe de FLE 
Семинар, "Светозар Марковић" Ниш, 13.12.2015. 
Број бодова: 8 

              Угледне часове у школској  2015/16. реализовале су:Татјана Богдановић, наставница српског језика;Јелена Крстић, наставница 
енглеског језика. 

Ученици осмог разреда радили су пробни тест из српског језика. Наставници су анализирали  радове по одељењима и сваки 
наставник је уочио недостатке у свом одељењу. Анализа ће помоћи наставницима и ученицима да  отклоне нејасноће и постигну 
бољи успех на завршном испиту.Чланови Већа извршили су прелиминарну поделу часова у јуну. 
Наставници српског језика анализирали су резултате завршног испита.  Просечан број бодова у нашој школи је 10,99, а на подручју 
ШУ Зајечар је 11,47.  С обзиром на лоше резултате требало би повећати залагање наставника и критеријума оцењивања, чешће 
обнављати садржаје и мотивисати ученике како би резултати били бољи. 
 

                                                                                                                             Руководилац  Стручног већа. 
                                                                                                                             Милена  Марковић 
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Извештај о раду Стручног већа 
за област предмета математика ,техничко и информатичко образовање и информатика и рачунарство  

Веће је радило према предатом Плану рада за 2015/2016 . школску годину.  У току ове школске године одржано је  укупно 10 
састанака. Чланови овог стручног већа су:  Израдили годишње планове,израђивали месечне планове, планове за додатну, допунску и припремну наставу.  Испланирали корелације између предмета.  Организовали узајамне посете часовима, размењивали искуства  на тему индивидуализације наставе , примене рачунара у 

настави и примене метода и техника ефикасног учења.  Анализирали ; реализацију плана и програма као и успех ученика на свим класификационим периодима, успех ученика на 
иницијалним тестовима,  постигнуте резултате на пријемном испиту, успех на такмичењима.  Организовали општинско такмичење.  Одржани су угледни часови из математике : Душко Шаровић у мају и из техничког и информатичког образовања Дарко  
Павловић.  Израдили  за 2016/2017 .  школску годину : план рада Стручног већа,предлог плана стручног усавршавања,предлог  плана 
одржавања угледних часова,глобалне годишње планове. 

Било је временских одступања од плана: угледни час из математике је уместо у децембру одржан и мају, избор уџбеника је обављен у 
априлу уместо у јануру због доношења Закона о уџбеницима.Чланови већа нису посетили ни један семинар ван установе. 
 Чланове овог Стручног већа сам упознала са  закључцима и препорукама са Педагошких колегијума. 
 

У Сокобањи                                                                                                                                                         Председник Стручног већа,   
19.08.2016.год.                                                                                                                                              Данијела Јовановић 

 
 
 
 
 
 
 
 
Извештај о раду Стручног већа разредне наставе 
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     Стручно веће разредне наставе сачињава 41 учитељ. 
     Годишњим планом  рада школе планирано је седам седница, а реализоване су шест и три ванредне (у априлу, јуну и августу). 
     Прва седница је одржана 20.августа са следећим дневним редом: 

- Усвајање Плана рада већа 
- Утврђивање предлога Плана и програма наставе у природи и екскурзија 
- Размена искустава на тему индивидуалне наставе и израде индивидуалних планова. Припрема материјала за рад са децом којима је 
потребна додатна подршка 
- Исказивање потреба за стручним усавршавањем 
- Избор новог руководства 

     Усвојен је План рада већа. Изабрано је и ново руководство.За председника је изабрана Вукица Радовановић, а за заменика Јасмина 
Манчић. 
     На другој седници, одржаној 01.септембра, дневни ред је био: 
     -Утврђивање распореда допунске наставе, дод. рада и слободних активности 
     - Усвајање распореда и планова писмених задатака 
     - Договор о реализацији практичних предавања 
     - Договор око организације недеље школског спорта 
     - Размена примера добре праксе 
     Утврђен је распоред допунске наставе, додатног рада и слободних активности и усвојен распоред и планови писмених задатака. 
Договорено је да се недеља школског спорта реализује од 28.09. до 02.10.2015.године. Размењени су примери добре праксе. 
     Трећа седница је одржана 03.новембра са следећим дневним редом: 

- Анализа реализације Плана рада, успеха и дисциплине ученика 
- Размена искустава у примени метода и техника ефикасног учења у настави 
- Размена информација о постигнућима ученика на преласку у пети разред- састанак стручних већа разредне наставе, српског језика и 
математике 
- Практична предавања 

     Анализирани су успех и дисциплина ученика на крају првог тромесечја, као и реализација Плана рада школе. Размењена су искуства у 
примени метода и техника ефикасног учења у настави. Одлучено је да састанак стручних већа разредне наставе, српског језика и математике 
буде накнадно одржан. 
     На четвртој седници, 01. фебруара, реализоване су и активности планиране за децембар. Дневни ред је био следећи: 

- Извештај о семинарима 
- Разматрање календара такмичења ученика 
- Примена Образовних стандарда и Оквира за процену резултата учења 
-Анализа реализације Плана рада школе и утврђивање успеха и владања ученика 

ученика на крају првог полугодишта 
- Одређивање учесника семинара 
- Презентација продуката рада, примера квалитетних задатака, осмишљених 
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материјала и наставних средстава 
- Избор уџбеника за наредну школску годину 

     Прочитан је извештај са трибине „Утицај начина исхране на здравље деце и адолесцената“, одржане у суботу 12.децембра 2015. Чланови 
стручног већа су упознати са календаром такмичења (такмичење из математике је 27.фебруара) и извршена је анализа реализације Плана 
рада школе, успеха и владања ученика на крају првог полугодишта. Одређени су учесници семинара „Музичке игре као део одрастања и 
учења“, који ће се одржати 12.фебруара.  
     На ванредној седници, одржаној 04.априла, донет је образложен предлог за уџбенике у складу са упутством. 
     На шестој седници, 13.априла, дневни ред је био: 

- Анализа реализације Плана рада школе и утврђивање успеха и владања ученика на крају трећег тромесечја 
     - Договор око организације недеље школског спорта 

- Договор око организације Дечјег еколошког фестивала 
     - Презентација продуката рада, примера квалитетних задатака, осмишљених материјала и наставних средстава који су допринели 
ефикасном учењу 
     Извршена је анализа реализације Плана рада школе и утврђен је успех и владање ученика на крају трећег тромесечја. Постигнут је 
договор око организације недеље школског спорта и Дечјег еколошког фестивала. 
     Седма седница је одржана 23.јуна са следећим дневним редом: 
     -Анализа реализације наставних планова и програма и ваннаставних активности 
     - Извештај о изведеним екскурзијама и настави у природи 
     - Практична предавања 
     Наставни планови и програми и ваннаставне активности су реализовани у потпуности. Извештаји о изведеним екскурзијама и настави у 
природи ће бити разматрани на наставничком већу. Гледани су и анализирни угледни часови Тијане 
Јевдосић Петровић (ликовна култура) и Јоване Миљковић (природа и друштво). 
     Ванредне седнице су одржане 29.јуна и 16.августа. На седници одржаној 29.јуна донети су предлози за маршуте екскурзија од првог до 
четвртог разреда и комбино-ваних одељења и наставе у природи. 
     На ванредној седници одржаној 16.августа дневни ред је био: 

- Израда Извештаја о раду Стручног већа у школској 2015/2016.години 
- Израда Плана рада Стручног већа за школску 2016/2017.годину 

     - Израда предлога Плана стручног усавршавања наставника за стручно веће за школску 2016/2017.годину 
     - Израда предлога Плана одржавања угледних часова за стручно веће за школску 2016/2017.годину 
     - Избор председавајућег стручним већем за школску 2016/2017.годину 
     - Текућа питања 
     Израђен је Извештај о раду Стручног већа и сви планирани планови. Одређени су учитељи који ће реализовати угледне часове: Весна 
Богдановић (математика), Владица Минић (физичко васпитање) и Снежана Радовановић (ликовна култура). За председавајућег већа је 
изабрана Јасмина Манчић, а за заменика Драгана Голубовић. 
     У школској 2015/2016.години, реализована су четири угледна часа. 

Председник стручмог актива, 
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                                                                                  Вукица Радовановић с.р. 
 
 Извештај тима за инклузивно образовање 
 
             Тим зa инклузивно образовање редовно се састајао на крају сваког класификационог периода, као и по потреби. 
У претходној школској години у раду двадесет шест ученика примењена је индивидуализација, ИОП-1 код четрнаест ученика, а ИОП-2 код  
дванаест ученика. 
Подршка је пружена и ученицима из осетљивих група који немају тешкоће у учењу. 
Предузете активности дале су пожељне резултате код већине ученика. 
Најтеже је било помоћи деци која су екстремно занемарена од стране родитеља, јер се у друштвеном систему не примењују потребни 
механизми за решавање проблема. 
Три ученика која су радила по ИОП-у 2 су одсељена. 
За четири ученика било је обезбеђено учење у кућним условима.Искуства су позитивна. Показало се да је та врста рада веома подстицајно 
деловала на децу и охрабрујуће деловала на њихове родитеље.  
Већина наставника спремна је да уложи напор  и пружи потребну  подршку деци из осетљивих група на прави начин. 
Сматрамо да је потренба даља едукација наставника кроз интерно стручно усавршавање и размену примера добре праксе. 
Као позитивне примере можемо издвојити: 
-напредак ученика који болује од церебралне парализе  (први разред, издвојено одељење Николинац) 
-постигнућа ученика 4/3 који живи у нестимулативним условима и који је две године живео у Шведској 
-напрдак ученице 2/3 са вишеструким сметњама која је успела да се осамостали и борави на рекреативној настави без подршке родитеља 
-ученицу која живи у екстремно нестимулативним условима – уз подршку је конкурисала и позвана је у истраживачки центар Петница. 
Значајан број деце у нашој школи има тешкоће у развоју гласа и говора.Шетсторо ученика има неразвијен говор.У претходном периоду смо 
као Тим за ИО више пута упућивали захтев локалној самоуправи да се на нивоу града обезбеди рад логопеда.Том захтеву су се придружиле 
и друге установе (Дом здравља и предшколска установа) и коначно је одобрен.  
Од наредне школске године деца ће имати и ту врсту подршке у Сокобањи. 
                  Сматрамо да се инклузивно образовање развија у позитивном смеру, али да је потребно константно улагање напора за његово 
унапређивање. 
 

                                                                                               За Тим за ИО: 
                                                                                                      Милена Мијалковић 

 
       
                   
 Извештај тима за Развој школског спорта 
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 Записник 
Присутни: 
Марина Радосављевић, координатор за издвојена одељења од 1-4. разреда. 
Горан Петровић, координатор за матичну школу од 1-4. разреда. 
Бранислав Бокан, вођа тима и координатор за матичну школуод 5-8. разреда. 
Александар Станојевић, координатор за издвојена одељења 5-8. разреда. 
Јасна Росић, члан тима. 
Одсутан: Милош Крстић, члан тима. 

Извештај за школску 2015/2016. год. 
Планиране и остварене активности 

1. недеља школског спорта одржана од 28.09.-02.10.2015.год. 
Јесењи крос није одржан. 
„Трка за срећније детињство“ одржана, организатор „Црвени крст Сокобања“, ОШ“Митрополит Михаило“ је суорганизатор. 
Крос РТС-а је одржан делимично, прекинут због невремена. Трчала су деца од 1-5. разреда. 
2. недеља школског спорта одржана од 09.05.-13.05.2016.год. 
Турнир у футсалу, матурски турнир у одбојци, баскет и тромеч у футсалу Сокобања-Мужинац-Врело. 
Дан изазова одржан 25.05.2016. 
2.недеља школског спорта за ниже разреде од 30.05.-03.06.2016. 
Школа је учествовала на окружним такмичењима у футсалу, одбојци, кошарци, стоном тенису, тенису, пливању и каратеу. 
Учествовање на школској олимпијади у Врању у стоном тенису и каратеу. 

    
 

Бранислав Бокан 
 

Извештај о реализацији Плана рада Тима за културне активности   
 У току школске 2015 / 2016. године, Тим за културне активности организовао је следеће  садржаје: 
  01.09.2015. поводом свечаног пријема првака и ученика 5.разреда, на школском терену изведен је кратак програм  14.10. 2015. за Дан школе, у сали Биоскопа „ Моравица“ реализоване су две приредбе, једна за ученике млађих,друга за 

ученике старијих разреда. Скраћени програм ових приредби представљен је радницима школе и нашим гостимау Хотелу 
„Бањица“.  14.10.2015. организована је изложба ликовних радова ученика наше школе у холу Хотела „Бањица“.  27.01.2016. Школска слава „Свети Сава“ обележена је пригодним програмом, у сали старе школе. 
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  07.03. 2016. Приредбу поводом 8. марта одржали су ученици IV – 1 разреда са својом учитељицом Драгицом Лазић,у сали 

старе школе.  01.06.2016. Завршна свечаност за крај 8. разреда организована је у сали Биоскопа „ Моравица“.  14. 06. 2016. Активности у оквиру Дечјег Еколошког фестивала  28.06.2016. изведена је приредба поводом Свечане доделе диплома ученицима 8. разреда. 
 

Све наведене активности реализовали су чланови драмскo-рецитаторских секција млађих и старијих разреда са својим наставницима, 
чланови школског хора са својим наставником, чланови Тима за културне активности, наставници ликовне културе, физичког васпитања и 
информатике.  
У неким од наведених садржаја учешће су узели Дечји хор „Соколићи“, млађи чланови „СБ“ позоришта и Учитељско друштво наше школе. 
  Након састанка одржаног 18.08.2016. на коме је извршена анализа рада  овог тима, закључено је да је План рада за школску 2015 / 2016. 
годину у потпуности реализован. 
 

                                                                    Координатор Тима за културне активности, 
                                                                                            Петровић Татјана 

 
 
 
 
ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ   Чланови тима за СУ су: : Бојан Живковић , Зденка Миливојевић, Тања Динић и  Владан Маринковић . 
Тим се редовно састајао у другој половини јуна месеца, до 07.07.2016. године и наставио са радом у августу месецу, 2016. год. 
 Евиденција стручног усавршавања , која је била доступна, је убачена у базу података  у потпуности. Уверења која колеге доносу у току 
школске године биће убачена накнадно.   
 Потребно је променити правилник о стручном усавршавању унутар установе из разлога што је Министарство просвете 
наложило да се дежурства на такмичењима као и преглед тестова бодују одвојено. Предлог комисије је да се посебно бодује 
дежурство, а посебно прегледање тестова. 
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Тим за професионалну орјентацију 
 На седници одржаној 13.09.2014. године Одлуком Наставничког већа  ОШ „Митрополит Михаило“ формиран је  тим за 
Професинолну оријентацију у саставу: Тања Николић, Владан Маринковић и Бојан Живковић. У проширени тим биле су укључене 
одељењске старешине 7. и 8. разреда:  

1. Живорад Марјановић 
2. Анета Николић 
3. Гордана Илић 
4. Милена Марковић 
5. Ивана Милетић 
6. Јелена Крстић 
7. Гордана Јовчић 
8. Биљна Јовчић 
9. Зоран Цветковић 
10. Јасмина Пејовић 
11. Данијела Јовановић 
12. Јасна Росић 

Тим за професиналну оријентацију се састајао према годишњем плану рада школе и 
организовао је 5 радионица у сваком одељењу осмог разреда и по једну у седмим. 
Одржани су родитељски састанци у свим одељењима осмог разреда.  
 У оквиру професионалне оријентације организовано је и представљање средњих 
школа ученицима осмог разреда. Презентацију су извршиле следеће школе:   Техничка школа, Бор  Техничка школа, Алексинац  Пољопривредна школа,Алексинац  Средња школа „Бранислав Нушић“, Сокобања  Техничка школа, Зајечар 
 
 

Средња школа „Бранислав Нушић“ је организовала дан отворених врата и том 
приликом су ученици могли да разговарају са професорима о профилима у школи. Представљени су следећи образовни профили: Економски 
техничар, Туристички техничар, Гимназија, Финансијски администратор и Кувар.  

   
пом. директора, 

Владан Маринковић 
 

одељење Број 
ученика 

наставници 
7-1 20 Живорад Марјановић 
7-2 25 Анета Николић 
7-3 25 Гордана Илић 
7-4 25 Милена Марковић 
7-м 13 Ивана Милетић 
7-в 13 Јелена Крстић 
7. разред 121  
8-1 28 Гордана Јовчић 
8-2 25 Биљна Јовчић 
8-3 28 Зоран Цветковић 
8-4 28 Јасмина Пејовић 
8-м 10 Данијела Јовановић 
8-в 5 Јасна Росић 
8. разред 124  
УКУПНО 245  
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. 
 Извештај о реализованим активностима у оквиру пројекта „Образовање за права детета“ 
Од јула 2015. године у ОШ „Митрополит Михаило“ у Сокобањи су почели радови на реконструкцији подова и замени унутрашње столарије. 
Због објективних околности организација наставе, а самим тим и пројектних активности се одвијала отежано.  
У оквиру пројекта „Образовање за права детета“ у петак 30. октобра 2015. године, у Сокобањи је реализована акција ученичког парламента 
Основне школе „Митрополит Михаило“ из Сокобање. Акција је реализована на градском тргу где су ученици представили активности 
пројекта, своје учешће у раду школе кроз остваривање права на партиципацију и на креативан начин јавности показали важност поштовања 
права детета. Реализација активности је предвиђена акционим планом који су креирали ученици у сарадњи са школским координатором и 
наставницима укљученим у пројекат. Једна од главних активности акције била је реализација квиза за ученике који су, подељени у четири 
тима са по шест чланова, суграђанима и вршњацима показали стечено знање из ове области и покушали да им на тај начин пренесу основне 
појмове о правима детета. Акцију је пропратила локална телевизија , а репортажа је приказана истог дана у вечерњим сатима на телевизији 
„Соко“. 
У оквиру пројекта  „Образовање за права детета“, коју спроводи ОШ „Митрополит Михаило“ из Сокобање са својим партнерима, у 
Сокобањи, 24.12.2015. је одржан интерни семинар “ Права детета у васпитно-образовном процесу”. Интерни семинар је био посвећен 
промоцији примера добре праксе у имплементацији пројекта „Образовање за права детета“ у васпитно-образовном процесу, које обухвата  
примену образовања о правима детета у редовној настави и ваннаставним активностима и обезбеђивању позитивне климе за образовање у 
складу са Законом о основама система образовања и васпитања Републике Србије. 
Наставници су представили  примере часова и наставне јединице које су применили у својој образовној пракси, представљене су активности 
рада са Ученичким парламентом, као и искуства координатора пројекта са тренинга у Швајцарској. Вођена је дискусија о изазовима и 
тешкоћама у примени пројекта “Образовање за права детета”.  
На седници Наставничког већа, Школског одбора и Савета родитеља представљене  су активности у оквиру пројекта ОПД. Локални 
координатор пројекта је известио о примени Индекса оставрености права детета у нашој школи, чија ће процена почети од ове године 
заједно са израдом Акционог плана за унапређивање права детета у образовању.  
Toком априла и маја 2016. године, реализована је нова активност у оквиру пројекта/Образовање за права детета, //названа In school trening/, 
која је имала за циљ оснаживање наставника и јачање њихових компетенција у реализацији часова о правима детета које реализују у оквиру 
одељењске заједнице, редовних часова/кроскурикуларним приступом и сл. Тема обуке је била представљање технике трансформативног 
дијалога која се користи за развој критичког мишљења код деце и погодан је у обради тема које се тичу друштвене правде, образовања за 
мир, права детета. 

Зденка Миливојевић 



34 
 

                                                 МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 

ШКОЛСКА УПРАВА ЗАЈЕЧАР, 
ДРУШТВО ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И ОШ „ЉУБА НЕШИЋ“ 

 
 
 
 
 
 
 

СА ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА 
ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И  

ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 
 

Зајечар, 3. април  
2016. 

 
 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 
ОСНОВНИХ ШКОЛА  

                      Време одржавања: недеља, 3.април 2016. 
                      Организатор: Стручно веће  наставника српског језика 
                      Покровитељ: Министарство Просвете, науке и технолошког развоја 
                      Домаћин: Основна школа „Љуба Нешић“Зајечар 
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                                                  Пети разред 
Редни број Име и 

презиме 
Oсновна 
школе 

Предметни 
наставник 

Шифра Број поена Пласман 
 Сташа Илић Љ.Р.Нада Тања Крстић 511 18 II 
 Јована 

Маринковић 
Хајдук 
Вељко 

Јелена Ћирић 507 18 II 
 Јована Кодић Д.Т.Каплар Милена 

Симоновић 
502 18 II 

 Mилош 
Васиљевић 

Ђорђе 
Симеоновић 

Бојана 
Ракоњац 

521 18 II 
 Анђела 

Радивојевић 
Ђорђе 
Симеоновић 

Бојана 
Ракоњац 

519 16 III 
 Џанић 

Милица 
9.српска 
бригада 

Наташа 
Опачић 

514 16 III 
 Траиловић 

Невена 
9.српска 
бригада 

Милана 
Предић 

517 16 III 
 Нада 

Милутиновић 
Вук Караџић Маја 

Војиновић 
501 15  

 Ирина 
Милутиновић 

Вук Караџић Маја 
Војиновић 

503 15  
 Андреа 

Тимилијић 
Вук Караџић Мирјана 

Светозаревић 
504 15  

 Наташа Цачић  Љ.Р.Нада  Ирена Милић 508 14  
 Петра 

Ставров 
Доситеј 

Обрадовић 
Соња 

Радоњић 
512 14  

 Јелена 
Војиновић 

Ђорђе 
Симеоновић 

Бојана 
Ракоњац 

515 14  
 Марта 

Живановић 
Љуба Нешић Наташа 

Алексић 
510 13  

 Тодоровић 
Санела 

9.српска 
бригада 

Наташа 
Опачић 

516 13  
 Ђорђевић 

Миа 
Митрополит 
Михаило 

Биљана 
Арсић 

520 13  
 Митровић 

Милица 
9.српска 
бригада 

Наташа 
Опачић 

518 11  
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 Ксенија 
Бубања  

Љуба Нешић Маја Живић 509 10  
 Петар 

Ђорђевић 
Ђура Јакшић Милена 

Стојановић 
506 7  

 Јолић Никола Десанка 
Максимовић 

Стеван 
Јовановић 

505 7  
 
 
 
 

Шести  разред 
Редни 
број 

Име и презиме Oсновна 
школе 

Предметни 
наставник 

Шифра Број поена Пласман 
 Петра 

Аврамовић 
Митрополит 

Михаило 
Милена 

Марковић 
609 17 II 

 Вук Стефановић Хајдук Вељко Милан 
Стаменковић 

601 16 III 
 Нађа Микић Д.Т.Каплар Оливера 

Ранђеловић 
603 16 III 

 Милица 
Недељковић Д.Т.Каплар Миљана 

Ненковић 
604 16 III 

 Сара 
Панајотовић 

Митрополит 
Михаило 

Марија 
Миленковић 

610 16 III 
 Павле Николић Митрополит 

Михаило 
Милена 

Марковић 
607 15  

 Софија 
Павловић 

Хајдук Вељко Анита 
Матејевић 

605 14  
 Богдан 

Милутиновић Д.Т.Каплар Оливера 
Ранђеловић 

602 13  
 Наталија Хаџи 

Павловић 
Митрополит 

Михаило 
Марија 

Миленковић 
608 12  

 Сара Јовановић Митрополит 
Михаило 

Марија 
Миленковић 

611 11  
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 Милош 
Трајлуцић 

Ђорђе 
Симеоновић 

Бојана 
Ракоњац 

606 10  
 Сашка 

Думитрашковић Ђура Јакшић Марина 
Тачић 

513 10  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                            

Седми  разред 
Редни број Име и 

презиме 
Oсновна 
школе 

Предметни 
наставник 

Шифра Број поена Пласман 
 Ђорђе Арсић Митрополит 

Михаило 
Милена 

Марковић 709 15  
 Дуња 

Радојевић 
Љ.Р.Нада Јелена 

Стевановић 706 14  
 Милица 

Филиповић 
Ђорђе 

Симеоновић Бојана Ракоњац 707 14  
 Михаела 

Војиновић 
Ј. Ј.Змај Анкица Бабић 701 13  

 Страхиња 
Бајовић 

Љуба Нешић Мирослав 
Стојменовић 705 13  

 Ива 
Ненковић Д.Т.Каплар Ана Бојковић 702 13  

 Предраг 
Ковачевић 

Ђорђе 
Симеоновић Бојана Ракоњац 710 12  

 Немања 
Марковић 

Љуба Нешић Мирослав 
Стојменовић 704 11  

 Петра Вук Караџић Јелена 703 9  
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Војиновић Станисављевић 
 Тијана 

Стојановић 
Митрополит 

Михаило 
Биљана Арсић 708 7  

 Анђела 
Шишић Вук Караџић Јелена 

Станисављевић    
 
 
 

Осми разред 
Редни број Име и 

презиме 
Oсновна 
школе 

Предметни 
наставник 

Шифра Број поена Пласман 
 Даница 

Младеновић 
Љуба Нешић Маја Живић 812 17 II 

 Марија 
Велимировић 

Љуба Нешић Маја Живић 802 16 III 
 Милош 

Стојановић 
Љ.Р.Нада Ирена 

Милић 
807 16 III 

 Вукашин 
Маринковић 

Љуба Нешић Маја Живић 808 15  
 Катарина 

Ђоровић 
Ђура Јакшић Милена 

Стојановић 
811 15  

 Софија Мадић Хајдук Вељко Анита 
Матејевић 

814 14  
 Тамара Журић Ђорђе 

Симеоновић 
Верица 

Милошевић 
817 14  

 Душан 
Милутиновић 

Ђура Јакшић Александра 
Ивковић 

813 13  

 Дејан 
Јовановић 

Ђура Јакшић Милена 
Стојановић 

815 13  
 Јована Гајић Ђура Јакшић Милена 

Стојановић 
801 13  

 Милица 
Војиновић 

Ђорђе 
Симеоновић 

Верица 
Милошевић 

816 13  
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 Ива Комар Ђура Јакшић Александра 
Ивковић 

809 12  
 Анастасија 

Ристић Вук Караџић Мирјана 
Светозаревић 

806 12  
 Миљана 

Станковић 
Љ.Р.Нада Јелена 

Стевановић 
810 11  

 Јелисавета 
Ранђеловић 

Десанка 
Максимовић 

Лидија 
Миленковић 

803 10  
 Наталија 

Раданчић Д.Т.Каплар Ана Бојковић 804 10  
 Марина 

Ранђеловић Вук Караџић Мирјана 
Светозаревић 

805 10  
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 ОПШТИНА БОЉЕВАЦ 

ОСНОВНА ШКОЛА „9. СРПСКА БРИГАДА“ БОЉЕВАЦ 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 
 ИЗ 

ГЕОГРАФИЈЕ 



41 
  

           ГЕОГРАФИЈА 
 

Ред
ни бро
ј ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ТАКМИЧАРА ШКОЛА МЕСТО Наставник 

Бро
ј бо

дов
а 

на 
опш

тин
ско

м 
Бро

ј 
осв

оје
них

 
бод

ова
 

Р А
 Н  

Г 

 1. Невена Динић „Хајдук Вељко“ Зајечар Слађана Јончић 81 90 II 
2. Невена Јолић „Д. Максимовић“ Зајечар Ивана Николић 80 83 III 
3. Ђорђе Арсић „Митрополит Михаило“ Сокобања Иван Хаџи Павловић 80 71  
4.        

                                                       
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 

 ИЗ 
ИСТОРИА 

 
ПЕТИ  разред 
Редни број Име и презиме Oсновна 

школе 
Предметни 
наставник 

Ши
фра 

Број поена Пласман 
1. Бајић Милан Вук Караџић Књажевац 501 43 I 
2. Стакић Мирко Д.Максимовић Зајечер 507 40 II 
3. НемањаАвгустин 9.српске бригаде Бољевац 508 38 III 
4. ЕмануелаДинковић 9.српске бригаде Бољевац 502 38 III 
5. Никола Радисављевић Д.Максимовић Зајечер 509 31  
6. Ђорђе Басалић Д.Максимовић Зајечер 503 28  
7. Јана Анђелковић М.Михаило Сокобања 511 22  
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8. Ања Ђорђевић Х.Вељко Зајечар 505 22  
9. Алекса Велимировић Вук Караџић Књажевац 504 21  
10. Ненад Васић М.Михаило Сокобања 506 17  
11. Михајло Ристић Д.Т.Каплар Књажевац 510 15  
   
Шести  разред 
Редни број Име и презиме Oсновна 

школе 
Предметни 
наставник 

Ши
фра 

Број поена Пласман 
1. Петар Васиљевић Ђ.Симеоновић Подгорац 601 29 I 
2. Павле Џунов Ј.Ј.Змај Салаш 604 28 II 
3. Милица Марковић 9.српске бригаде Бољевац 608 28 II 
4. Никола Милошевић Вук Караџић Књажевац 602 24 III 
5. Душан Михајловић Ђ.Јакшић Зајечер 606 22  
6. Урош Погарчић Ђ.Јакшић Зајечер 605 22  
7. Сара Панајотовић М.Михаило Сокобања 607 21  
8. Михаило Миљковић Вук Караџић Књажевац 6603 20  
 Седми  разред 
Редни број Име и презиме Oсновна 

школе 
Предметни 
наставник 

Ши
фра 

Број поена Пласман 
1. Анета Ђорђевић 9.српске бригаде Бољевац 711 47 III 
2. Јана Милетић Д.Т.Каплар Књажевац 715 46 III 
3. Лазар Пелановић Љ.Р.Нада Зајечар 709 46 III 
4. Јована Ђорђевић Х.Вељко Зајечар 717 46 III 
5. Страхиња Бајовић Љ.Нешић Зајечер 712 40  
6. Милица Јеленковић В.Петровић Дис Грљан 707 35  
7. Нина Пешић Д.Максимовић Зајечер 703 34  
8. Нађа Стевановић Д.Максимовић Зајечер 704 34  
9. Катарина Тодоровић Д.Т.Каплар Књажевац 718 33  
10. Анастасија Митровић Д.Т.Каплар Књажевац 702 30  
11. Марина Николић Д.Т.Каплар Књажевац 710 29  
12. Михајло Пулић Д.Т.Каплар Књажевац 704 28  
13. Јован Тасић Вук Караџић Књажевац 708 27  
14. Тина Божић Д.Т.Каплар Књажевац 705 25  
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15. Немања Марковић Љ.Нешић Зајечер 701 19  
16. Славољуб Ранђеловић М.Михаило Сокобања 713 18  
17. Вања Пазмањ Д.Т.Каплар Књажевац 714 14  
18. Марта Станковић Д.Т.Каплар Књажевац 716 11  
 
 
Осми  разред 
Редни број Име и презиме Oсновна 

школе 
Предметни 
наставник 

Ши
фра 

Број поена Пласман 
1. Огњен  Петровић Ђ.Јакшић Сумраковац 821 41 III 
2. Ненад Видојковић Д.Т.Каплар Књажевац 818 40 III 
3. Урош Ракић В.Караџић Књажевац 815 40 III 
4. Наталија Радосављеић Д.Т.Каплар Књажевац 820 37  
5. Александра Стефановић Х.Вељко Зајечар 806 33  
6. Милана Соколовић Д.Т.Каплар Књажевац 813 31  
7. Матеја Милошевић В.Караџић Књажевац 808 28  
8. Марија Велимировић Љ.Нешић Зајечер 804 28  
9. Вања Максимовић Д.Т.Каплар Књажевац 718 33  
10. Никола Жигић Д.Т.Каплар Књажевац 816 25  
11. Исидора Петковић Д.Т.Каплар Књажевац 814 23  
12. Филип Станојевић М.Михаило Сокобања 817 23  
13. Јован Манојловић Дубрава Књажевац 811 22  
14. Дуња Соколовић Д.Т.Каплар Књажевац 809 21  
15. Анђела Миливојевић Д.Т.Каплар Књажевац 805 20  
16. Немања Дејановић Д.Т.Каплар Књажевац 803 19  
17. Нађа Милкић Д.Т.Каплар Књажевац 807 18  
18. Наталија Раданчић Д.Т.Каплар Књажевац 810 17  
19. Петар Павловић М.Михаило Сокобања 801 15  
20. Давид Мишић М.Михаило Сокобања 822 13  
21 Кристина Голубовић М.Михаило Сокобања 802 12  
 


