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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ ШКОЛСКЕ 2017/18. 

 

Школска 2017/18. година почела је према школском календару 01. 09. 2016. год. За 

почетак школске године школа је опремљена према свим стандардима и са радом се почело у 

нормалним условима. У школу је уписано укупно 1114 ученика распоређених у педесет седам 

одељења, од тога четрдесет једно одељење је у централној школи, а у селима је шеснаест 

издвојених одељења. Број одељења по селима: Гњилан – 2, Велики Суводол – 1, Мали Суводол – 

4, Понор – 1, Блато – 1, Костур – 1, Барје Чифлик – 1 и Расница – 5 одељења.  

 

У септембру су одржане седнице Одељењских већа и Наставничко веће на којима су 

усвојени планови и програми редовне наставе и ваннаставних активности и годишњи план рада 

школе. У првом полугодишту школа је радила нормално, није било одступања од школског 

календара. Све  активности везане за наставни процес одвијале су се нормално.  

Поред редовне наставе, у школи су се одвијале и многобројне друге активности. Ево 

списка тих активности: 

 

1. Школска година је почела 1. септембра 2017. год. 

2. Први родитељски састанак одржан је 7. септембра 2016. 

3. У периоду од 6.09. до 8.09.2017.  за ученике првог разреда одржана су предавања на тему 

„Безбедност у саобраћају“. 

4. Наша школа је била домаћин обуке „Наставни програм физичког и здравственог 

васпитања за пети разред основног образовања и васпитања“ која је одржана 

10.09.2017.год. 

5. 15.09.2017. наша школа је узела учешће на Дану безбедности Тигар турес-у. 

 

6. 19. и 20. 09.2017.годинеизведен је излет до Планинарског дома.(старији разреди19.09 а 

млађи раз.20.09.2017.год.) 

 

7. Одржан иницијални тест из математике за ученике 5. и 7. разреда. 

 

8. Наша школа је узела учешће у манифестацији„Спортскои изазов“ коју организује 

Олимписки комитет Србије и компанија „Кока кола“ где се наш град такмичио против 

Зајечара.Манифестација је одржана у спортској дворани „Кеј“ у суботу 7.10.2017.год и 

била најмасовнија..  

 

9. Ученици наше школе од 3. до 8. разреда су гледали позоришну представу „Алиса у земљи 

чуда“ у режији Давида Алића која је одржана 13.10.2017.године. 

 

10. Градски јесењи крос одржан је у суботу 14.10.2017.године. 

 

11. У недељи посвећеној обележавању Дана школе одвијале су се разне активности: 

26.10.2017.  одржано је такмичење из математике за ученике  од 3. до 8.разреда  ; квиз 



знања из историје за ученике 5.до 8.разреда;ликовни и литерарни конкурс,продајна 

изложба радова ученика „Вуколенд“ 

 

12.  Ученици који су били најуспешнији на такмичењима одржаним поводом Дана школе 

награђени су на свечаном пријему који је одржан 03.11.2017. у наставничкој канцеларији. 

 

13. Свечана академија поводом обележавања Дана школе (202 године постојања школе) 

одржана је 04.11.2017.у сали Дома културе.  

 

 

 

14. У недељи од 14.-20.11.2017. , од 22.-28.11.2017.и од 29.11.-05.12.2017. обављени су 

систематски  прегледи ученика 3., 5. и 7. разреда у Дечјем диспанзеру.  

 

15. Родитељски састанци на крају првог класификационог периода одржани су 

16.11.2017.године.  

 

16. Стручна служба школе(психолог,педагози,логопед и педагошки асистент) одржала је 

предавање за родитеље ученика првог разреда на тему „Наше дете-ђак првак“ .  

 

17. За ученике 7.разреда  крајем новембра 2017. у просторијама Саветовалишта за младе 

одржана су предавања на тему „Злоупотреба алкохола и дрога и ризична полна 

понашања“. Предавачи  су  биле Др Милена Димитријевић,педијатар и др Мирослава 

Јовановић,гинеколог.  

 

18. У организацији удружења МНРЛ наши ученици и наставници могли су да погледају 

представу „Дар“која се бави темом аутизма и подизањем свести о овом проблему.  

 

19. За ученике 3. разреда 5. и 8.12.2017.године одржана предавањана тему „Пут и 

ја“.Предавања одржали припадници саобраћајне полиције. 

 

 

20. За ученике 8.разреда 19. и 21.12.2017.године одржана предавања на тему“Адолесценција 

и ризична понашања“ Предавања су  одржали стручни сарадници школе. 

 

21. Новогодишња представа “Мудро прасенце“за ученике млађих разреда одржана 

25.12.2017. године у сали Дома културе. 

 

22. Поводом обележавања новогодишњих празника 21.12.2017.год. ученици трећег разреда 

организовали су за децу предшколског узраста новогодишњи маскембал. 



23. У уторак 26.12.2017.год. од 16 часова, ученици првог разреда угостили су наше старије 

суграђане из Дневног боравка за пензионере. 

 

 

24. „Хуманитарна новогодишња журка“ у организацији ученика 7. и 8.разреда је одржана 

28.12.2017.године у холу приземља школе. 

 

25. у четвртак 11.01.2018.године одржана је аудиција за такмичење „Ја имам 

таленат“.Учествовали ученици од 5. до 8.разреда. 

 

26. 19.01.2018.год. од 12 ч. одржано школско такмичење из математике.Тог дана часови у обе 

смене су били скраћени на 30 мин. 

 

 

27. 24.01.2018. актив четвртог разреда је реализовала радионицу“Учионица причаоница“ 

дружење са родитељима будућих првака,тема „Припрема детета за полазак у школу“. 

28. На Дан Светог Саве 27.01.2018.год. реализоване су следеће активности: 

-Прославе по одељењима млађих разреда од 9 до 11 часова 

-Ученици свих одељења старијих разреда са разредним старешинама     присуствовали 

сечењу славског колача у 11 ч у фискултирној сали. 

             -Подела награда и похвала ученицима после резања колача 

-Читање најбољих литерарних радова ученика 5. и 6.разреда 

-Такмичење ученика у квизу „Ја имам таленат“ 

-Коктел за наставнике и родитеље од 17 часова 

       

            КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА УТВРЂЕНИХ ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОM 

 

                         У зависности од расположивих средатава сваке године вршимо сређивање 

школског простора према приоритету. Ове године урађено је следеће: 

 

1. У периоду од  20.12 do 24.12.2018.год извршена реконструкција улаза из Улице 5.конгрес. 

2. У периоду од 3.1.2018.год.до 7.1.2018.год. окречена кабинет за информатику кабинет бр.1 

 

3. 5.02 и 6.02.2018.год. окречене учионице: 14. , 16. , 17.  и офарбана цокла у учипницама 8. и 

10.  

4. Израђена пројектна документација за реконструкцију ограде са Улице 5.конгрес као и 

пројектна документација за сређивање санитарних чворова у Расници. 

5. Купљено је 14 рачунара и пет лаптопова 

6. Извршени су радови на увођење кабловског интернета до сваког кабинета 

 

 

 

 



 

ИЗВЕШТАЈ О УСПЕХУ УЧЕНИКА НА КРАЈУ  ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА 

ШКОЛСКЕ 2017/18.ГОДИНЕ 
 

На основу извештаја одељенских старешина на седницама одељенских већа на крају првог 

полугодишта је закључeно да јеплан и програм рада реализованпрема унапред предвиђеном 

плану. Рад се одвијао према школским програмима од 1.-8. разреда, као и према глобалним и 

оперативним плановима наставника.Сви планирани часовиредовне, изборне, допунске, 

додатненаставе и секција су реализовани. За све ученике који имају потребу за додатном 

подршком урађени су индивидуални образовни планови. Руководиоци већа предали су извештаје 

о раду и обављеним активностима.  

Школа је сарађивала са Центром за социјалнирад, Полицијском управом Пирот, ШОСО 

„Младост“, ИРК, ПУ “ЧикаЈоваЗмај“. 

МЛАЂИ УЗРАСТ 

У првом разреду је укупно 129ученика.67дечака и 62 девојчице.Наставни план и програм 

савладавају сви ученици. 9ученика (7%) напредује мање од очекиваног нивоа, стално, али 

спорије напредује 17ученика (13%), 62 ученика (48%) на очекиваном нивоу, док изнад 

очекиваног нивоа напредује 39 ученика (30%). Ангажовање ученика у мањој мери запажено је 

код 11 ученика (9%), повремено ангажовање код 37 ученика (29%), док је стално ангажовање 

запажено код 79 ученика (61%). 1 ученик је неоцењен. Укупан број изостанака је 3039, а по 

ученику24. Сви ученици имају примерно владање и нема изречених васпитих или васпитно – 

дисциплинских мера. 

У другом разреду од укупно 140ученика (71 дечак и 69 девојчица) одличан успех има 

94ученика (67 %),од тога са просеком 5.00 је 57 ученика,врло добар успех 39 (28%), а добар 

5ученика (4%).Свега позитивних 138 ученика (99%).Један ученик има једну недовољну оцену и 

један ученик је неоцењен. Средња оцена 4,42. Укупан број изостанака 3836, а број изостанака по 

ученику 27.Нема изречених васпитних или васпитно дисциплинских мера. 

У трећем разреду од укупно 135 ученика одличан успех има 96 ученика 

(71%),одтогасапросеком 5.00 је28ученика (21%), врло добар успехима 28 ученика (21%), добар 

успех 5ученика(4%), довољан  3 ученика (2%).  Свега позитивних 132 (98%). Неоцењених је 3 

ученика. Средња оцена је 4.33. Укупан број изостанака 3245, а број изостанака по ученику 

24.Свиученициимајупримерновладање и немаизреченихваспитихиливаспитно – 

дисциплинскихмера. 

У четвртом разреду од укупно 126 ученика одличан успех има 69ученика 

(55%),одтогасапросеком 5.00 је39ученика (31%), врло добар 34 (27%), добар 20 (16%), довољан 2 

(2%). Свега позитивних 125 ученика (99%). Са једном недовољном 1 ученик. Средња оцена је 

4.35. Укупан број изостанака 3501, а број изостанака по ученику 28. 

Изречене су следеће васпитне мере:  

- 1 укор одељенског старешине и врло добро владање 

- 1 укородељенског већа и добро владање  

 

Изречене васпитно-дисциплинске мере: 

 

- 1 укор директора и задовољавајуће владање 



- даје се предлог Наставничком већу да изрекне васпитно-дисциплинску меру укор 

Наставничког већа и оцену из владања незадовољавајуће 1 (Пејчић 

Алекса) 

Са свим ученицима је у току појачан васпини рад. 

 

СТАРИЈИ УЗРАСТ 

У петом разреду од укупно 147 ученика, одличан успех имају 70 ученика (48 %),одтогаса 

5.00 32ученика, врло добар успех39 (27%), добар 16(11%). Свега позитивних 125ученика 

(85%).Недовољан успех имају 19 ученика(13%). Са једном недовољном су 12 ученика, са 2 

недовољне - 3, са 3 и више 4 ученика. Неоцењена су3 ученика (3%). Средња оцена 4,20. Укупан 

број изостанака 5575, а број изостанака по ученику 38. 

Изречене су следећеваспитне мере:  

- 1 опомена одељенског старешине 

- 1 укор одељенског старешине са смањењем оцене из владања на вр.добар 4 

 

У току је појачан васпитни рад. 

 
У шестом разреду  од укупно 128 ученика одличан успех има 49 ученика (38 %), од тога 

са 5.00 18 ученика, врло добар успех 41 (32%), добар 15 (12%).Свега позитивних 105 ученика 

(82%). Недовољних је 16 (13 %). Са једном недовољном 2 ученика, са 2 недовољне 4, са 3 и више 

10 ученика. Неоцењено је 3 ученика (2 %). Средња оцена 3,95. Укупан број изостанака 7112, а 

број изостанака по ученику 55. 

 

Што се тиче дисциплине изречене су следеће мере: 

- 1опоменаодељенског старешине 

- 3 укора одељенског старешине са смањењем оцене из владања на вр.добар 4 

Са овим ученицима води се појачан васпитни рад. 

У седмом  разреду од укупно 158ученика одличан успех има 67ученика (42 %),одтогаса 

5.00 23ученика, врло добар 35 (22%), добар 25(16%), довољан 3 (2%). Свега позитивних 130 

ученика (82%). Недовољан успех25 ученика(16%). Са једном недовољном 14, са две 9, са 3 и 

више 2 ученика.Неоцењеноје3ученика. Средња оцена 3,95. Укупан број изостанака 6937, а број 

изостанака по ученику 44. 

 
Изречене су следеће васпитне мере: 

- 8 опомена ОС 

- 1 укор ОСса смањењем оцене из владања на вр. добар 4  

- 1 укор ОВ и смањење оцене из владања на добар 3 

 

Са овим ученицима води се појачан васпитни рад. 

 

 

У осмом разреду од укупно 144 ученика одличан успех има 38 ученика (26%), од тога је 

са просеком 5.0017 ученика,врло добар 37(26%), добар 37 (26%), довољан 1 (1%). Свега 



позитивних 113ученика(78%).Са  недовољним оценамаје 31 ученик(22%). Са једном недовољном 

8 ученика, са две 7, са три и више 16 ученика. Неоцењено је 5 ученика.Средња оцена 3,65. 

Укупан број изостанака 8578,  а број изостанака по ученику 59. 

 

Изречене су следећеваспитне мере: 

- 6 опомена одељенског стершине 

- 2 укора одељенског старешине сасмањењем оцене из владања на вр.добар 4. 

- 5 укора одељенског већа са смањењем оцене из владања на добар 3. 

- појачан васпитни рад води се са 4 ученика. 

 Васпитно-дисциплинске мере: 

- 1 укор директора – смањење оцене из владања на задовољавајуће 2 

- даје се предлог Наставничком већу да изрекне васпитно-дисциплинску меру укор 

Наставничког већа и оцену из владања незадовољавајуће 1 (Страхиња Ћирић) 

 

- У току је један васпитно-дисциплински поступак, мера ће бити изречена након истека 

периода од месец дана   

 

ОПШТИ УСПЕХ НА НИВОУ ШКОЛЕ 

 

Свега у млађим разредима401. Описно је оцењено 129 ученикa првог разреда, 1 ученик je 

неоцењен. Од 2-4 разреда одличних је 259 (65 %), од тога са 5.00 124, врло добрих 101 (25) %, 

добрих 30 (7%), довољних 5ученика(1%).Позитивно је оцењено 395 ученика (99%). Са једном 

недовољном је 2 ученика. Неоцењено је 4 ученика.  Укупан број недовољних оцена у млађим 

разредима на крају првог тромесечја је био 15, а сада 2, што значи да је број негативних оцена 

сада мањи за 13.Неоцењених  је 4 ученика (1%).Средња оцена 4,31 .Укупан број изостанака 

13621, а број изостанака по ученику 34.   

Свега у старијим разредима је577 ученика. Одличних је 224 (39%), а од тога са 5.00, 90, 

врло добрих 152 (26%), добрих 93 (16%), довољних 4 (1%). Позитивно је оцењено 473 ученика 

(82%).Са једном недовољном 24, са две 23ученика, са три и више 32 ученика. Са недовољним 

оценама је 91ученика (16%). Укупан број недовољних оцена у старијим разредима на крају првог 

тромесечја је био 395, а сада 213, што значи да је број негативних оцена сада мањи за 182. 

Највише недовољних оцена је из математике 63, енглеског 32, хемије 27, српског ј. 

18...Неоцењених  је 14 ученика (2%). Средња оцена 3,94. Укупан број изостанака 27902, а број 

изостанака по ученику 48.   

На нивоу школеукупно је 1107 ученика.У првом разреду описно је оцењено 129 ученика. 

Од другог до осмог разреда има 978 ученика. Одличних је 483 од тога 5.00 214, врло добрих 253, 

добрих 123, довољних 9. Свега позитивних 868 ученика (78%). Са недовољним оценама је 93 

ученика (8%). Укупан број недовољних оцена је сада 213, а на крају првог тромесечја је био 395 

што значи да је број негативних оцена сада мањи за 182.Највећи број недовољних оцена је у 

8.разреду 87, затим у 6.разреду 61. 

 

На нивоу школе седам ученика борави у иностранству, и постоји велики број 

нерегулисани изостанака, обзиром да се нико од наведених није писменим путем обратио школи 

захтевом за одсуство.  

 



- Средња оцена школе 4,15, а школске 2016/17. на крају првог полугодишта била 4,18. 

 

Најбољу средњу оцене у млађим разредима има други разред 4.42, следи четврти 4.35 и 

трећи 4.33. 

 

У старијим разредима најбољу средњу оцену има пети разред 4.20, следи шести и седми 

разред са истом средњом оценом 3.95. Најслабија просечна оцена је у 8.разреду 3.65. 

 

- Укупан број изостанака 41523. 

- Број изостанака по ученику 37, а прошле године 39. 

 

 

 

Изречене су следеће васпитне и васпитно дисциплинске  мере:  

- 16 ОПОМЕНА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 

- 6 УКОРА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 

- 9 УКОРА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА 

- 2 УКОРА ДИРЕКТОРА 

За 6 ученика смањена је оцена из владања на вр.добар (4), 9 ученика има добро 

владање (3), 2 ученика довољно (2) и 2 предлога за укор Наставничког већа и 

смањење оцене из владања на незадовољавајуће (1). 

 

У односу  на први класификациони период 2017/18. изречено је више васпитних и васпитно-

дисциплинских мера.  

- 60 опомена одељенског старешине 

- 1укора одељенског старешине 

 

 

Прво полугодиште 2017/18      

Средња оцена школе 4,15 

Укупан број изостанака 41523 

Број изостанака по ученику 37 

 

Прво полугодиште 2016/17 

Средња оцена школе 4,18.  

Укупан број изостанака 44 267  

Број изостанака по ученику 39. 

 

 

 



Извештаји рада одељенских већа и стручних актива за прво полугодиште 

2017/18 

 

ИЗВЕШТАЈ 

О раду Стручног актива наставника математике на крају првог полугођа 

школске 2017/18 
 

 

 

Чланови Стручног актива наставника математике у потпуности су остварили план и програм на 

крају првог полугођа школске 2017/18 године.  

Стручни актив је радио редовно, активно, узимајући учешће у целокупном раду школе уз велику 

подршку и сарадњу управе школе и стручних сарадника. 

 

У овом периоду организована су и успешно реализована два такмичења, као и иницијални тест за 

ученике V и VII разреда. Такмичење поводом Дана школе је одржано 26.10.2017 године, док је 

школско такмичење у организацији ДМС одржано 19.01. 2018 године. Постигнути су добри 

резултати. Чланови актива су интензивирали рад са ученицима пре свега на часовима додатне 

наставе па и на предстојећим такмичењима очекујемо добре резултате. 

 

Кабинети 12. и 13. у централној школи су опремљени новим рачунарима и видео пројекторима. 

Набављен је нови прибор за геометрију. 

 

Чланови актива Маја Милијић и Владан Димитров су по први пут организовали математички 

квиз - Математичка трка 2018 који је успешно реализован 27.01. 2018  у склопу обележавања 

Дана Светог Саве, уз учешће најбољих ученика, по резултатима школског такмичења, VI и VII 

разреда. 

 

Члан актива Антић Данка је овогодишњи добитник Светосавске награде за изузетне резултате 

постигнуте у претходном периоду. 

 

Руководилац  Стручног актива 

  

                                                                                       Владан    Димитров 

 

 

 

 

 

 

 

 



Извештај о раду стручног актива  наставника физике,хемије ,тио и 

информатике. 

 
У току ове школске године 2017/18 актив је вредно радио и одржао више 

састанака.За руководиоца  актива изабран је професор ТИО Зоран Раденковић .Усвојен је 

предлог плана рада актива.Сви чланови актива слажу се да наставни планови нису 

усклађени што ствара извесне потешкоће . Подела додатне допунске наставе биће у складу 

са задужењима датим на седници Одељенских већа.Урађен је план стручног усавршавања 

у установи. Поводом обелешавања Дана школе наставници физике у договору са 

наставницима математике биће ангажовани  око организације такмичења. 

 

   -План и програм рада осмог разреда техничког образовања предвиђа обраду 

наставне јединице „Производња и пренос струје“,овим поводом организује се сваке године  

посета хидро електрани „Завој“.Посета ће бити организована у токумесеца априла.И ове 

године ће мо пкушати да у договору са директором техничке школе организујемо посету 

њиховој соларној електрани. 

 

Постигнути резултати  у првом класификацином периду су солидни,али мишљње 

наставника је да могу бити и много бољи.Активнијим радом на додатној и допунској 

настави ће побољшати успех на крају првог полугођа.                                                                               

Резултати на такмичењу поводом Дана школе су предати педагошкој служби. Ниво знања 

приказан на такмичењу није лош,али се надамо да интензивнијом припремом за 

предстојећа такмичења ће бити много бољи.                                                                              

Наш актив је на састанку 14 .12 2017  направио план активности поводом Новогодишњих 

и Божићних празника: 

-ТИО  --Израда украса ,новогодишњих честитки(другу ,другарици) и 

уређење(украшавање) учионице.Реализација на часовим тио од 18 .12  ДО 29. 12 

- ИНФОРМАТИКА – Обрада слике на тему Нова година.Најбољи радови биће на стављени 

на сајту школе. Реализација  четвртак 28.12.2017. 

- Физика –Украшавање учионице. Четвртак 28.12.2017. 

- Хемија –Израда украса (хемиским средствима) и кићење јелке .                                          

Реализација  четвртак 28.12.2017 

Мишљења смо да што више наставника нашег актива ако су у могућности буду 

пријављени на семинар који се организује у нашој школи како би побољшали квалитет 

наставе из наших предмета. 

              

                           Руководиоц  актива                                                   

 

  Зоран Раденковић 

 
                        

 

 



Извештај о раду стручног актива страних језика за прво полугође 

 
Током првог полугођа актив страних језика је одржао 4 састанка. 

Први састанак је одржан 11.09.2017.године.Састанку су присуствовали сви чланови. 

Дневни ред је био следећи: 

• Усвајање плана и програма стручног већа за 2017/18.годину 

• Опремљеност кабинета 

• Опремљеност материјалом за наставнике 

• Обележавање Европског дана језика 

• Организација допунске и додатне наставе 

На састанку је усвојен план и програм стручног већа за текућу годину.                                    

Наставници енглеског језика који предају и у нижим разредима су изјавили да им недостају 

касетофони за наставу,будући да је само један у функцији,а више њих истовремено има наставу. 

Сви наставници су опремљени потребним материјалом за наставнике. 

На састанку је такође разговарано о начину обележавања Европског дана језика.                                

Будући да је рок веома кратак и да се нема довољно времена за прављење приредбе,договорено је 

да сваки наставник у складу са својим могућностима и планом рада обележи тај дан, кроз 

радионице,квизове,паное и томе слично. 

Сви наставници су испланирали термине одржавања  допунских и додатних настава и они ће 

бити убачени у распоред школе,као и број кабинета у којима ће држати дату актвиност. 

Други састанак актива страних језика је одржана 12.10.2017.године.Састанку је присуствовало 8 

чланова.Дневни ред је био следећи: 

• Долазак лектора за француски језик 

• Анализа акционог плана школског развојног плана за 2017/18.годину 

Чланови актива страних језика су информисани о доласку нове лекторке за француски језик.То је 

Роксан Шарлот и она ће ове школске године имати 4 часа недељно додатне наставе са ученицима 

од 5-8 разреда.Ученици ће лекторске часове похађати сваке друге недеље понедељком и 

четвртком од 17:10-18:45 у супротној смени. 

На састанку су такође чланови актива упознати са акционим планом школског развојног плана за 

школску 2017/18.годину и дали своје предлоге активности које би у наредном периоду актив 

страних језика могао да спроведе.                                                                                    

Ради детаљније анализе овог акционог плана договорено је да сви чланови актива добију мејлом 

дати акциони план,да свако детаљније размисли ,и у наредном периоду, да свој предлог и своје 

идеје. 

Трећи састанак актива страних језика је одржан 17.11.2017.године.                                        

Састанку је присуствовало 7 чланова.Дневни ред је био следећи: 

• Анализа успеха на крају првог класификационог периода 

• Акциони план школског развојног плана за 2017/18.годину 

На састанку је анализиран успех на крају првог тромесечја који није на завидном нивоу и 

констатовано да ученици веома слабо похађају часове допунске наставе,а што се види и на 

основу остварених резултата. 



Наставници су дали предлоге активности које би могле да се реализују током школске године и 

уђу у школски развојни план. 

Четврти састанак актива страних језика је одржан  15.12.2017.године.                                       

Састанку је присуствовало 8 чланова а дневни ред је био следећи: 

• Активности поводом Божића и Нове године 

Наставници су дали своје предлоге активности које би могле да се реализују током божићних и 

новогодишњих празника. 

Будући да је период припреме и израде писмених задатака,наставници су се сложили да би низ 

активности мого бити реализован једино на часовима додатне наставе.                              

Предложено је да се среде панои на дату тему,ураде презентације о Божићу и на тај начин би се 

деца упознала са датим вокабуларом и начином прославе овог празника у различитим 

зрмљама,да се израде честитке као и да се размене електронске честитке са ученицима других 

земаља. 

 

 

 

                                                                                                                 Руководилац  

                                                                                                           Миљана  Ђорђевић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

за прво полугодиште 2017/2018. 
 

 

СЕПТЕМБАР  –  координација око израде глобалних и месечних планова и припрема редовне 

наставе, као и допунске, додатне наставе и секција; покретање Читалачког клуба и учешће у  

Klett-овој акцији и такмичењу „Читалићи“; организација и спровођење националног иницијалног 

тестирања за V и VII разред. 

 

ОКТОБАР  –  анализа резултата националног иницијалног тестирања за V и VII разред; 

организација и динамика одржавања угледних часова током године, као и предлози активности у 

оквиру стручног усавршавања унутар установе за текућу школску годину, као и предлог за 

организацију семинара за усавршавање ван установе; координација у раду са ученицима по ИОП-

у, као и израда планова; обележавање светског Дана писмености и међународног Дана дечје 

књижевности; договор о активностима поводом обележавања Дана школе (свечана академија и 

представа, наградни литерарни конкурс);  

 

НОВЕМБАР  – обележавање Дана школе (свечана академија и представа, наградни  литерарни 

конкурс) 

 

ДЕЦЕМБАР  – предлог и реализација активности поводом новогодишњих и божићних празника; 

креативне радионице „Тражимо кључне речи...“ у креирању честитки, као и израда презентација 

на тему „Божићни обичаји некада и данас у мојој породици“ (истурена одељења); предлог 

активности око обележавања Савиндана (наградни конкурс, Светосавске представе у истуреним 

одељењима) 

 

ЈАНУАР  – обележавање Савиндана; анализа редовне наставе у првом полугођу, преглед 

одржавања додатне наставе; организација школског нивоа такмичења (подела задужења за 

израду тестова) из српског језика и језичке културе и Књижевне олимпијаде (7. и 8. разред); 

организација истраживања на тему употребе симбола у свакодневној комуникацији ученика (5–8 

разреда); стручно усавршавање унутар установе – међусобна размена искустава.  

 

Марина Величковић 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Извештај о раду стручног актива историје и географије за прво полугодиште 

 

 
Чланови стручног актива: 

- Предметни наставници историје: Далибор Голубовић, Моника Маринковић, Ана Пејчић 

- Предметни наставници географије: Миљана Јеленковић, Ивана Јовановић, Марија 

Тодоровић, Душанка Митић 

Руководилац стручног већа: Ивана Јовановић 

 

- Августа месеца извршена је подела часова историје и географије. 

 

- 3.10. 2017. Одржана је седница стручног већа са следћим дневним редом: 

1. Израда и усавршавање планова рада наставника   

2. Израда плана одржавања угледних/огледних часова 

3. Набавка наставних средстава за истрију и географију 

4. Припрема планова и програма за извођење екскурзија ученика 5,6,7 и 8.разреда 

5. Организација додатне, допунске, припремне наставе из историје и географије 

6. Акциони план школског развојног плана 2017/18 

 

Наставници су глобалне и оперативне планове за 2017/18 годину предали педагогу школе у 

електронској форми. Планови стручног усавршавања стручног актива историје и географије, као 

и план рада стручног већа историје и географије за школску 2017/18 годину предао руководилац 

стручнг већа у електронској форми педагогу школе. Планирани су угледни и огледни часови и у 

првом и у другом полугодишту. У циљу побољшања наставе школа је опремила учионице видео 

пројектима и лап топовима. Кабинет географије је на крају прошле школске године нове 

географске карте. Дестинације за екскурзију: пети разред – Београд  2 дана, шести разред – 

Источна Србија 2 дана, седми разред – Војводина 2 дана, осми разред – Западна Србија 3 дана. 

Сагледан акциони план школског развојног плана 2017/18. Наставници планирају разне 

активности у циљу унапређења квалитета наставе и рада школе ( примена метода и техника 

савремене наставе, стручна усавршавања, прилагођавање и измена програма за ученике са ИОП1 

и ИОП2, организација завршних испита, индетификација ученика којима је потребна помоћ у 

учењу, обележавање значајних међународних датума) 

 

 

 

 

 

 
 



Полугодишњи извештај о раду Одељењског већа Првог разреда школска 

2017/18.година 

 
• У току првог полугодишта одржана су три састанка Одељењских већа. 

• Школска година је почела 1. септембра 2017.год. 

• Учитељи и ученици 3.разреда су припремили програм добродошлице за прваке. Ученици су 

4.9.2017. год у 12 часова гледали приредбу у Дому културе за добродошлицу . 

• 7.9.2017. –Одржан први родитељски састанак 

• 20.9.2017. излет на Градском стадиону са рекреаторима из Спортског центра Пирот (Оливер, 

Вања, Даница Гогов, Пеђа, Ђорђе-стручна подршка рекреатора са спортским реквизитима  и 

полигонима). 

• Од 18,19 и 20.9.2017.год. припадници полицијске управе одржали су предавање-презентацију  

за ученике првог разреда  на тему безбедно кретање деце до школе. 

• 14.10.2017.-Јесењи Општински крос 

• Од 23.-25.10. посећени су часови у првом разреду од стране стручне службе-педагога и 

психолога. 

• 1.11.2017.год (одељења I-1 и I-5, 2.11.2017.год. –I-4 и I-2 и 7.11.2017.год. одељење I-3) 

ученици првог разреда су посетили саобраћајни полигон у оквиру саобраћајног школског 

центра и слушали предавање о саобраћају. 

• Поводом Дана школе организован је ликовни конкурс на тему,,Вукова азбука на мој 

начин“ и спортска такмичења-полигон препрека.  

• На ликовном конкурсу награде су освојили следећи ученици: 

• Прва награда- Немања Манић, I-2 

• Друга награда- Петра Николов, I-3 

• Трећа Награда-Луна Петровић, I-4 

• На спортском полигону 3.11.2017.год.1.место је освојила екипа одељења-I-1 

Продајна изложба ђачких радова ,,Вуколенд“ од 17-19 часова на другом спрату школе. 

22.12.2017.год.-акција друштва Пријатеља деце пирот организовала ,,Лајкић за 

паркић“-кићење новогодишње јелке у парку на Калеу-одељења I-1 и I-4. 

25.12.2017. у 12 и 30 часова новогодишња позоришна представа,,Мудро прасенце“. 

 

• Удружење ,,пријатељи деце“Пирот организовало је акцију,,Желимо лајкић за окићени 

паркић“. У духу новогодишњих и божићних празника а у сарадњи са ЈП Комуналац 

организовано је кићење јелки у парку на Калеу, удружење и ЈП Комуналац су обезбедили 

материјал за израду украса. Учествовало је по два одељења из свих основних школа и 

предшколских установа и ШОСО,,Младост“. Циљ акције је био да се подстакне развијање 

лепих навика код деце , допринесе духу Нове године и Божића и улепша један део града. 

Ученици првог разреда ОШ,,Вук Караџић подржали су акцију.Кићење јелки је било у 

парку на Калеу у петак, 22.12.2017. у 12 часова. 



• У уторак 26.12.2017. год. ученици и учитељи првог разреда дружили су се са старијим 

особама из дневног центра за старије у нашој школи од 16 до 17 часова. Том приликом су 

ученици  припремили програм добродошлице и добили на поклон новогодишње пакетиће. 

• 25.12.2017. год.ученици првог разреда су посетили новогодишњу позоришну 

представу,,Мудро прасенце“. 

• 27. јануара обележили смо школску славу Светог Саву 

На ликовном конкурсу поводом Дана Светог Саве ученици првог разреда  су 

награђени књигом и похвалницама: 

1.награда       Љубица  Кутлешић   I-4 

2.награда       Дана      Цолић          I-4 

3.награда       Јана Вељић                I-3 

 

У одељењима је на свечани начин обележен Савиндан резањем славског колача, 

певањем химне, приредбама и избором нај-друга. 

• Сви учитељи првог разреда су добили информације о напредовању  ученика који су 

долазили на логопедске третмане и та информација биће саопштена на родитељским 

састанцима. 

• Прво полугодиште је завршено 31.1.2018.год.Родитељски састанак ће бити одржан  у 

петак 2.2.2018. у 17 часова. 

• Настава у другом полугодишту почиње у понедељак 12.2.2018.год. у преподневној смени. 

 

Руководилац Одељењског већа првог разреда  

Сања Панић 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Извештај  о раду одељењског већа- ДРУГИ РАЗРЕД 
 

 

- Усвојен је план рада Одељењског већа . За руководиоца Одељењског већа другог разреда 

изабрана је учитељица Наташа Николић, а за председника Актива учитеља изабрана је Драгана 

Костић. 

- Свака учитељица је пријавила бројно стање ученика на почетку школске године и ученике са 

којима ће радити по ИОП у. 

- Направљен је распоред писмених задатака по месецима и достављен стручној служби. 

- Евидентиран је Дан отворених врата за свако одељење. 

-Изабране су теме за тематске родитељске састанке и евидентиране у плану сарадње са 

родитељима, а план предат стручној служби. 

-Ученици ће се осигурати преко осигуравајуће куће Дунав (300,00 динара) 

-На предлог Савета родитеља сакупљаћемо ђачки динар у висини од 400,00 динара у две рате 

(прва рата -новембар, друга рата - април). 

- Договорили смо се како ћемо обележити Дечју недељу. У понедељак 2. октобра преставници 

другог разреда ићи ће на пријем код градоначелника, а за петак,6. октобра ученици 4. разреда 

спремају кратак рецитал поводом Дечје недеље. 

 

-План и програм су у потпуности реализовани. У првом полугодишту  је одрђано по 101 час из 

српског језика и математике, 61 час физичког васпитања, 41 час света око нас,40 часова 

енглеског језика и ликовне културе, по 20 часова чувари природе, граћанског васпитања, верске 

наставе, допунске наставе, слободних активности и 20 часова одељењског старешине. 

 

-Ваннаставне активност су биле бројне: 

-20. септембра извели смо јесењи излет на Планинарском дому. 

-Учествовали смо на ликовном и литерарном конкурсу ,,Градимо мостове међу генерацијама за 

радост сваког детета" у оквиру Дечје недеље. Награђени ученици за ликовне радове су:Потић 



Дора II2, Петровић Ања II2, Ставрић Данило II2. 

-Учествовали смо на ликовним конкурсима ,,Подржимо дојење" и ,,Храни се правилно и буди 

здрав", расписао их је институт за јавно здравље. Награђени ученици су: Јовановић Бојана II2, 

Ставрић Данило II2. 

-7. октобра учествовали смо у манифестацији ,,Спортски изазов". 

- 14. октобра учествовали смо на јесењем кросу. Освојена места су: прво место - Луна Јордановић 

II1, друго место - Лена Јовановић II2, а од дечака прво место заузео је Марко Живковић II4. 

27. октобра оджано је спортско такмичење поводом Дана школе. Пласирали се за финале 

ученици II3 и II5 одељења. 

-Учествовали смо на ликовном конкурсу ,,Азбука на мој начин" поводом Дана школе. 

 -25.10.2018. године гледали смо новогодишњу представу ,,Мудро прасенце" 

 

-31. октобра дружили смо се са мађионичарем Оскаром. 

- 3. новембра одржано је финално спортско такмичење поводом Дана школе. Прво место заузели 

су ученици II3 одељења. 

-3. новембра учествовали смо у реализацији манифестације ,,Вуколенд". 

-6. новембра присуствовали смо приредби ,,Ми Букиа имамо". Приредбу су припремили ученици 

и учитељи четвртог разреда. 

-8. новембра присуствовали смо концерту којим су Војни оркестар из Ниша и плесна група 

Гарнизон Ниш обележили Дан копнене и пешадијске војске. 

 

-Подсетили смо се правила да се ужина једе у трпезарији. 

-Ученици и учитељи треба да имају опрему за физичко васпитање. 

-Договорили смо се да појачамо дежурсво у дворишту. 

 

27.12.2018. године спровели смо хуманитарну акцију ,сакупили смо школски прибор за децу из 

ШОСО ,,Младост" 

23.01.2018. године децу је забављао глумац Небојша Чолић. 

Крајем јануара учествовали смо на ликовном конкурсу поводом Савин Дана ,,Како славимо 

Савин Дан у школи".Награђени ученици су: 1. место-Даница Манчић II5, 2. место-Лена В. II1, 3. 

место-Лана Костић II3. 



27.01.2018. године обележили смо Савин Дан. 

-У току првог полугодишта у сарадњи са Градсим базеном извели смо 12 часа пливања. 

-Утоку овог полугодишта била је изузетна сарадња са логопедом школе и педагошким 

асистентом. 

 

-Сваки учитељ понаособ је поднео извештај о свом одељењу, бројно стање ученика,изостанци на 

нивоу одељења,успех и дисциплина ученика. 

 

-Договорили смо се о заједничком родитељском састанку , који ће се одржати 02.02.2018. године. 

Стручна служба ће одржати предавање на тему ,,Сарадња породице и школе". Истог дана 

поделићемо ђачке књижице родитељима, 

                                                                                                        руководилац 

фебруар2018.  

                                                                                                     Наташа Николић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Извештај  Одељењског већа трећег разреда на крају првог полугодишта 

школске 2017/2018.године 

 
 

               Наставни план и програм у овом полугодишту реализован је у потпуности и без 

потешкоћа.Одржан је предвиђен број часова редовне наставе,изборне наставе и осталих 

активности. До данашњег дана одржан је по 101 час Српског језика и Математике,40 часова 

Енглеског језика,41час Природе и друштва,60 часова Физичког васпитања,42 часа Ликовне 

културе ,по 20 часова Музичке културе,Чувара природе ,Грађанског васпитања,Верске наставе, 

Литерарно-рецитаторске секције, Математичке секције и Допунске наставе и 21 Час одељењског 

старешине.У оквиру наставе Физичког васпитања одржано је 12 часова пливања на Градском 

базену по утврђеном распореду. 

Остале активности у овом полугодишту  у којима су ученици трећег разреда узели учешће: 

 

1.09.2017.ученици 3.разреда су пригодним рециталом пожелели  ђацима првацима добродошлицу 

и успешно школовање. 

20.09.2017. је изведен једнодневни излет до Планинарског дома. 

У оквиру активности поводом Дечје недеље чији је мото ове године био,,Градимо мостове међу 

генерацијама за радост сваког детета“радили смо ликовне радове на тему,,Ја и моји пријатељи-

свих генерација“. 

  Награђени ученици су:  Сотировић Андрија III2   и  Манић Хелена III2 . 

29.09.2017.ученица Магдалена Тодоровић је као представник ученика трећег разреда гостовала 

на Телевизији Пирот где је са ученицима осталих школа говорила о дечјим правима. 

4.10.2017. четворо ученика трећег разреда је посетило Дневни боравак за пензионере,док су 

остали ученици у школском дворишту играли игре које су играли некад у школи њихови 

родитељи,баке ,деке. 

7.10.2017. узели смо учешће у манифестацији Спортски изазов између града Пирота и града 

Зајечара која је реализована у Хали ,,Кеј“ и својим присуством дали мали допринос како би наш 

град победио. 

13.10.2017. посетили смо Народно позориште и гледали позоришну представу,,Алиса у земљи 

чуда“. 

14.10.2017. на традиционалном јесењем кросу крај Нишаве учешће су узели и ученици трећег 

разреда. 

24.10.2017. обишли смо Предшколску установу ,,Лане“и дружили се са децом из вртића кроз 

заједничке радионице. 

 Дан школе обележен је бројним  такмичењима. 

26.10.2017.  на такмичењу из математике учествовало је 62 ученика. 

Награде су освојили:  Костић Анастасија  III1 ,Видановић Марко  III4 и Милошевић Теодора III4. 

На ликовном конкурсу поводом  Дана школе награде су освојили: Сотировић Андрија III2 Манић 

Хелена III2 и Видановић Марко III4.Посебну награду освојио је Никола Васић III3. 

На такмичењу из полигона спретности 1. место освојила је екипа III1. 

3.11.2017.одржана је продајна изложба ,,Вуколенд“.Новац који је добијен  од продаје ученичких 

радова утрошиће се за набавку наставних средстава. 

У оквиру обележавања 16.октобра –Светског дана хране ,рађени су ликовни и литерарни радови 

на тему ,,Храни се правилно и буди здрав“. За литерарни раднаграђена је ученица Оливера 

Величковић III1. 



21.11.2017. полицајци из ПУ Пирот одржали су предавање ,,Пут и ја“о безбедности у саобраћају. 

21.12.2017. организовали смо Новогодишњи маскембал за децу из Предшколске установе,,Лане“. 

25.12.2017. погледали смо у Народном позоришту позоришну представу ,,Мудро прасенце“. 

19.01.2018.одржано је школско такмичење из математике.На такмичењу је учествовало 62 

ученика.За општинско такмичење се пласирао 41 ученик. 

27.01.2018. Савиндан је свечано прослављен у свим одељењима сечењем славског колача.На 

конкурсу за ликовни рад на тему ,,Савиндан у мојој школи“ награђени су ученици: Ђорђевић 

Никола  III5   1.награда ,Тодоровић Магдалена III5  и Костић Невена III5 . 

30.01.2018. одржан је маскембал за децу из Предшколске установе,,Чика Јова Змај“. 

 

 

У Пироту,31.01.2018 руководилац 

                                                                                                       Оливера   Видановић 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Извештај Одељенског већа четвртог разреда у току првог полугодишта 

школске 2017/18. 

 
1.Реализација наставног плана и програма 

Наставни план и програм за прво полугодиште школске 2017/2018. године је у потпуности 

реализован. Одржан је по 101 час из Српског језика и Математике, 41 час Енглеског језика, 40 

часова Природе и друштва и Ликовне културе, 61 час наставе Физичког васпитања, по 20 часова 

Музичке културе, Грађанског васпитања/ Верске наставе, Народне традиције, Слободних 

активности, Допунске наставе (по 10 часова из Српског језика и Математике) и по 21 час Додатне 

наставе и ЧОС-а. 

Актив четвртог разреда учествовао је у бројним активностима у пројектима школе и локалне 

заједнице.  

 

Датум Активност 

Закључак 

16. 09. 2017. Породични Дан безбедности- "Вежбајмо за здраву породицу" 

 Компанија Tigar Tyres је организовала Породични Дан 

безбедности под слоганом "Да је сваки дан здрав и безбедан" на 

коме су ученици IV разреда учествовали са активношћу 

"Вежбајмо за здраву породицу" 

02.10.2017. Низом активности обележена је Дечја недеља 2.-6.10.2017. 

 Овогодишњи мото Дечје недеље гласи: "Градимо мостове међу 

генерацијама за радост сваког детета". Низом сктивности 

обележена је Дечја недеља. Учитељи и ученици IV разреда били 

су домаћини књижевне вечери. 

07.10.2017. "Вежбајзапобеду"- спортскиизазов 

 У хали "Кеј" организована је манифестација "Вежбајзапобеду"-

спортскиизазов. Циљ ове манифестације је подизањесвести о 

значају бављења спортском актвношћу 

13. 10. 2017. 

 

Позоришна представа "Алиса у земљичуда" 

 Ученици IV разреда гледали су представу "Алиса у земљичуда" 

у извођењу Народног позориштаПирот 

14. 10. 2017. 

 

Јесењи општински крос 

 На пазарској страни кеја одржан је јесењи општински крос на 

коме су ученици IVразреда узели учешће. 

23. 10. 2017. 

 

  

Ликовниконкус "Вукова азбука на мој начин" реализованје у 

периодуод 23.10.2017. до 27.10.2017. 

 Поводом обележавања Дана школе на ликовном конкурсу 

1.место освојила је Сибиновић Даница IV1 , 2.место Хелена 

Јовановић IV3 и 3.место Јанко АдамовићIV3. 

26. 10. 2017. 

 

Школско такмичењe из математике 



 Поводом обележавања Дана школе организовано је такмичење 

из математике. Награђени ученици су: 1.место Маринковић 

Мирко IV3, 2.место Алексић Тадија IV1 и 3.место Илић Сара 

IV5. 

30. 10. 2017. 

 

Дружање садецом предшколске установе "ЧикаЈоваЗмај" 

 Поводом Дана шклоле, у оквирусарадње са предшколском 

установом "Чика Јова Змај", 30.10.2017. и 3.11.2017. 

организовано је дружење са децом из прирпремних група вртића 

"Змај" и "Лане". 

 

03. 11. 2017. 

 

Продајна изложба "Вуколенд" 

 У холу школе организована је традиционална изложба 

ученичких радова млађих разреда "Вуколенд" која је продајног 

карактера. Новац прикупљен са продајне изложбе биће утрошен 

за куповину наставних средстава по договору између ученика, 

родитеља и учитеља сваког одељења појединачно. 

07. 11. 2017. 

 

Приредба "Ми Вука имамо" 

 Ученици драмско-рецитаторске секције извели су приредбу 

поводом Данашколе "Ми Вука имамо" за ученик едругог и 

четвртог разреда. 

12. 12. 2017. 

 

Посета вртићу "Лане" и дружење са децом припремних група 

 У оквиру сарадњеса ПУ "ЧикаЈоваЗмај" ученици IV разреда су 

посетили децу изприпремних група вртића "Лане" и са њима 

заједно радили на изради новогодишњих украса, честитки, капа, 

декорација... 

 

25. 12. 2017. 

 

Позоришна представа "Мудропрасенце" 

 Ученици су гледали новогодишњу позоришну представу 

"Мудропрасенце" у извођењу Народног позоришта Пирот. 

27. 12. 2017. 

 

 

Дружење са децом издвојених одељења наше школе 

 Поводом новогодишњих и божићних празника оеганизовано је 

дружење садецом изиздвојених одељења нашешколе. Том 

приликом ученици који похађају драмско-рецитаторску секцију 

извели су рецитал "Новогодишња бајка" и поделили гостима 

новогодишње пакетиће које су за њих припремили вршњаци из 

матичне школе. 

19. 01. 2018. 

 

Школско такмичење из математике 

 На Школском такмичењу из математике учествовало ј е 46 

ученика IV разреда.  31 ученик се пласирао на Општинско 



такмичење. Нај успешнији су били Бранковић Миона IV2, 

Видановић Михаило IV1 и Станисављевић Стеван IV2 са 

освојених 100 поена. 

23. 01. 2018. 

 

Ликовни конкурс "Савиндан у мојојшколи" 

 Ученици су узели учешће на ликовном конкурсу. Нај успешнији 

ученици су: 1.место Миленковић Елена IV2, 2.место Младеновић 

Сара IV2, 3.место Живковић Јана IV5 и посебну нагеаду је 

освојила Елена Такић IV2. 

23. 01. 2018. 

 

Едукативна креативна радионица за децу школског узраста 

 Глумац Небојша Чолић је припреми оедукативну креативну 

радионицу за децу школског узраста,Предсава је изведена у 

Дому војске. Ученици су организовано са учитељима пратили 

представу. 

 

24. 01. 2018. 

 

"Учионица- причаоница", дружење са родитељима будућих 

првака  

Тема: "Припрема детета за полазак у школу" 

 У сарадњи са стучном службом учитељи четвртог разреда су 

организовали дружење са родитељима будућих првака у 

просторијама наше школе. Тема дружења је" Припрема детета 

заполазак у школу". Акценат је стављен на практичне савете 

који треба да допринесу бољој припреми детета за новине које их 

очеку ју саполаском у школу. 

27. 01. 2018. 

 

Прослава Савиндана 

 Савин дан је прослављен у оквиру одељења уз славски колач и 

жито. 

 

 
Извештаје о бројном стању ученика,успеху и дисциплини одељења као и изостанцима сваки 

учитељ је доставио појединачно. 

На нивоу четвртог разреда изречене су две васпитне и две васпитно-дисциплинске мере. 

Због лакших повреда обавеза ученика након појачаног васпитног рада ученику Јанковић Михајлу 

изречена је васпитна мера "Укоро дељенског старешине", а ученику Здравковић Алекси васпитна 

мера "Укородељенскогвећа". Због тежих повреда обавеза ученика након завршеног васпитно-

дисциплинског поступка ученику Вељковић Дарку је изречена васпитно-дисциплинска мера 

"Укор директора", а ученику Пејчић Алекси васпитно-дисциплинска мера "Укор Наставничког 

већа". Сви ученици су у IV4. 

 

 
 
 



5. Разно 

Остварена је сарадња са предметним наставницима који ће ученицима предавати у петомразреду. 

Директор школе је са својим сарадницима обишао четврти разред и присуствовао извођењ 

унаставе. 

У протеклом периоду остварена је добра сарадња са стручном службом школе (психологом, 

педагогом, логопедом, социјалнимрадником, педагошкимасистентом). 

Припадници МУП-а одржали су до сада пет предавања из програма „Основи безбедности деце“. 

 

У Пироту,         руководилац  

31.1 2018.         

                  Костић Драгана 

 
 

ЗАКЉУЧАК 

 

Прво полугодиште је завршено према школском календару 31. 1. 2018. Према извештајима 

са седница Одељењских већа наставни план и програм је реализован. Ван наставне активности су 

реализоване у потпуности.Такође, годишњи програм рада школе реализује се предвиђеном 

динамиком. 

 

30. 01. 2015.                                                                                      Директор школе 

                                                                                               Тугомир Цветковић, проф. 


