
 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 

2017/2018 

 

 



 1. УВОДНИ ДЕО 

 

Извештајем о остваривању Годишњег плана рада утврђује се степен реализације  истог за 

школску 2017/2018.годину. 

Годишњи план рада Основне школе „ Христо Ботев „ у Димитровграду донет је на седници 

Школског одбора од 15.09.2017.год  и то: 

- у складу са Развојним планом, донетим  на седници Школског одбора од 15.09.2016.год., а према 

члану 89. Закона о основама система образовања и васпитања („ Службени гласник РС „ бр.72/09 и 52/11 

55/13, 35/15, 65/15,62/16 )  и  према члану  45. Статута школе,  

-а на основу Школског програма, донетог  на седници Школског одбора од 27.10.2010.год и Анекса 

Школског програма, донетог  на седници Школског одбора од 13.09.2013.год  

 Организација рада  у школи и програмирање образовно-васпитног процеса заснивају се на 

упуствима Министарства просвете и законским прописима који прате основну образовно-васпитну 

делатност у Републици Србији. Годишњим планом рада утврђени су  време, место, начин и носиоци  

остваривања програма образовања и васпитања у школској 2017/2018.години. Настава у школској 

2017/18.години почела је 18.9.2018.године због радова на комплетној санацији и реконструкцији објекта 

централне школе.Урађен је план надокнаде, на који је Министарство просвете дало сагласност, те је  

Годишњим планом рада реализован у складу са планом надокнаде. 

Континуирано,  у току целе школске године, а у складу са донетим плановима рада, стручни, 

саветодавни, руководећи и управни органи школе пратили су остваривање Годишњег плана и на својим 

седницама на крају школске године констатовали да је основна школа Христо Ботев из Димитровграда , 

у веома сложеним условима реконструкције објекта матичне школе која је трајала целу школску годину,  

успешно и у потпуности остварила све планиране активности. 

Општи успех ученика изражен средњом оценом школе на крају школске године је врло добар, 4,19. 

 

ПРОСТОРНИ И МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ 

УСЛОВИ РАДА 

 

Целокупан школски простор,  6968 м2  унутрашњег простора  и 26416 м2    школских дворишта 

са спортским теренима , систематски је одржаван и уређиван .  Домар школе ажурно веди евиденцију 

о дневним поправкама  а одговоран однос помоћно-техничког особља значајно доприноси 

економичности одржавања и хигијени и естетици школског простора. 

У току целе школске године трајали су радови на реконструкцији објекта матичне школе, што је 

веома отежавало организацију рада . Приоритет свих активности била је безбедност ученика јер је у току 

првог полугодишта 2/3 школе било градилиште, а настава се је одвијала у 1/3 школе, док је удругомј 

полугодишту однос био обрнут. Радови су трајали неочекивано дуго, и до краја школске године још увек 

нису завршени сви потребни радови. Веома много енергије и труда уложено је у сарадњу са извођачем 

радова, у циљу добијања што функционалнијег школског простора, нажалост са променљивим успехом. 

Будношћу свих запослених није се догодио ниједан инцидент.Тим пре што су и по препоруци 

Министарства просвете посебно разматрани безбедоносни ризици у школама.Презентација ове теме 

била је на наставничком већу и на савету родитеља. 

Настављени су настојања за изградњу вишенаменског простора школе и вртића у Жељуши. 



   По захтеву стручних већa извршена је делимично набавка наставних средстава и опреме 

и то: 

Nabavljena oprema u OŠ “Hristo Botev” u škoskoj 2017/2018.godini (osnovna sredstva) 

       

r. 

br. datum opis 

inventarski 

broj 

količin

a izvor prihoda iznos 

1 23.10.2017. 

S BOX DMP PM102L plafonski 

nosač za projektor 02/316 13 opština 65.000,00 

2 14.11.2017. 

Lenovo V110-15IAP N3350-4GB-

500GB-intel HD80TG00JTYA 

(računar – podrška migrantima) 02/317 1 

Grupa za decu i 

mlade “Indigo” Niš 45.990,00 

3 14.11.2017. MP Fliphart tabla FRANKEN 02/318 2 

Grupa za decu i 

mlade “Indigo” Niš 43.500,00 

4 14.11.2017. Gegrafska zidna karta Srbije 02/319 2 

Grupa za decu i 

mlade “Indigo” Niš 18.400,00 

5 28.12.2017. 

Ormar sa 8 kaseta i 8 bravica  dim. 

80X40X190cm. 02/320 6 opština 99.120,00 

6 28.12.2017. Ormar za TV dim. 80X40X190cm. 02/321 1 opština 15.000,00 

7 28.12.2017. 

Ormar sa 4 krila – gornji deo je za 

dnevnike sa bravicom dim. 

80X40X190cm. 02/322 2 opština 37.680,00 

8 28.12.2017. 

Konferencijski sto dim. 

160X80X75cm. 02/323 7 opština 69.120,00 

9 28.12.2017. Tapacirana stolica K-2 bordo 02/324 50 opština 115.920,00 

10 29.12.2017. 

S BOX DMP PM 102 L plafonski 

nosač za projektor 02/325 1 opština 5.000,00 

11 29.12.2017. EPSON LQ – 690 matrični štampač 02/326 1 opština 75.000,00 

12 31.01.2018. EPSON LQ – 690 matrični štampač   1 opština   

13 31.01.2018. Gorenje R 3091 ANW   1 opština 15.999,00 

14 06.02.2018. KENO - mikser   1 opština 2.990,00 

15 30.07.2018 Bojler 8 litra   1 opština 6.300,00 

s v e g a   589.730,00 

 



Nabavka kompjuterskih softvera 

redni 

broj datum opis 

inventarski 

broj količina izvor prihoda iznos 

 1 27.12.2017. 

Kompjuterski softveri za 

bugarski jezik 02/332 1 

projekat “Roden 

ezik i kutura zad 

granica 54.160,63 

2 16.05.2018. 

Kompjuterski softveri za 

bugarski jezik   1 

projekat “Roden 

ezik i kutura zad 

granica 41.898,47 

     

 

 96.059,10 

  

 

Nabavljena oprema u OŠ “Hristo Botev” u škoskoj 2017/2018. godini ( knjige ) 

         

redni 

broj datum opis 

inventarski 

broj količina izvor prihoda iznos 

1 14.11.2017. 

Srpski za strance – Reč po 

reč- početni tečaj komplet 02/330 2 

Grupa za decu 

i mlade 

“Indigo” Niš 7.490,00 

2 27.11.2017. 

Srpske narodne umotvorine 

urednik Bojana Jovanovic 

predrac. br. (97) 71-1076 02/330 10 

Ministarstvo 

prosvete 3.639,99 

3 27.11.2017. 

Deca i odabrane pripovetke 

Ivo Andrić predrac. br. (97) 

71-1076 02/330 10 

Ministarstvo 

prosvete 8.260,02 

4 27.11.2017. 

 Glava šećera i odabrane 

pripovetke Milovan Glišić 

predrac. br. (97) 71-1076 02/330 10 

Ministarstvo 

prosvete 5.250,02 

5 27.11.2017. 

 ŠKOLSKA IKONA i 

odabrane pripovetke Laza 

Lazarević predrac. br. (97) 

71-1076 02/330 10 

Ministarstvo 

prosvete 4.339,99 

6 27.11.2017. 

Srpski velikani-Vuk Kradžić   

predrac. br. (97) 71-1076 02/330 10 

Ministarstvo 

prosvete 5.460,00 

7 27.11.2017. Nevaljalci  - profak. br. 982 02/330 5 

Ministarstvo 

prosvete 2.415,00 

8 27.11.2017. 

Leto kada sam naučila da 

letim - profak. br. 982 02/330 5 

Ministarstvo 

prosvete 2.432,50 

9 27.11.2017. 

Koga se tiče kako žive priče 

- profak. br. 982 02/330 5 

Ministarstvo 

prosvete 2.079,00 



10 27.11.2017. 

Ovo je najstrašniji dan - 

profak. br. 982 02/330 5 

Ministarstvo 

prosvete 1.851,50 

11 27.11.2017. 

Cipela na kraju sveta - 

profak. br. 982 02/330 5 

Ministarstvo 

prosvete 1.715,00 

12 27.11.2017. 

Riba ribi grize rep - profak. 

br. 982 02/330 5 

Ministarstvo 

prosvete 2.208,50 

13 27.11.2017. 

Od čega se raste - profak. 

br. 982 02/330 5 

Ministarstvo 

prosvete 1.890,00 

14 27.11.2017. 

Kaži teti “Dobar dan”- 

profak. br. 982 02/330 5 

Ministarstvo 

prosvete 1.393,00 

15 27.11.2017. 

Kada priča priču priča - 

profak. br. 982 02/330 5 

Ministarstvo 

prosvete 2.079,00 

16 27.11.2017. 

Slamanata koliba - profak. 

br. 982 02/330 5 

Ministarstvo 

prosvete 2.765,00 

17 27.11.2017. 

Ivino letovanje - profak. br. 

982 02/330 5 

Ministarstvo 

prosvete 2.313,50 

18 27.11.2017. 

Torta od palačinki - profak. 

br. 982 02/330 5 

Ministarstvo 

prosvete 2.380,00 

19 27.11.2017. Romeo i Julija TP 02/330 12 

Ministarstvo 

prosvete 5.452,16 

    

ukupno za knjige 

nabavljene dana 

27.11.2017.       65.414,18 

20 22.12.2017. 

Tvrde slikovne bajke – 

rač.br. 1702 02/331 24 

Ministarstvo 

prosvete 4.435,20 

21 22.12.2017. Basne – rač.br. 1702 02/331 18 

Ministarstvo 

prosvete 1.801,80 

22 22.12.2017. Samotnici – rač.br. 1702 02/331 3 

Ministarstvo 

prosvete 1.056,00 

23 22.12.2017. Matematika – rač.br. 1702 02/331 4 

Ministarstvo 

prosvete 2.112,00 

24 22.12.2017. Azbuka – rač.br. 1702 02/331 4 

Ministarstvo 

prosvete 2.112,00 

25 22.12.2017. 

Plimino Sabrin – rač.br. 

1702 02/331 4 

Ministarstvo 

prosvete 1.536,00 

26 22.12.2017. 

Polimino tablica – rač.br. 

1702 02/331 4 

Ministarstvo 

prosvete 1.536,00 

27 22.12.2017. 

Polimino gl.grad – rač.br. 

1702 02/331 4 

Ministarstvo 

prosvete 1.536,00 

28 22.12.2017. 

Beta 4 Brojarica – rač.br. 

1702 02/331 4 

Ministarstvo 

prosvete 1.689,60 

29 22.12.2017. Kviz 7-10 – rač.br. 1702 02/331 1 

Ministarstvo 

prosvete 396,00 



30 22.12.2017. 

Kviz za predskol – rač.br. 

1702 02/331 1 

Ministarstvo 

prosvete 396,00 

31 22.12.2017. 

Ukrštenice broji – rač.br. 

1702 02/331 1 

Ministarstvo 

prosvete 85,80 

32 22.12.2017. 

Ind. Sa decom sa 

smetnjama 02/331 3 

Ministarstvo 

prosvete 681,81 

33 22.12.2017. 

Kako pomoći deci sac 

problematičnim 

ponašanjem, Fintan DŽ. O 

Rigan 02/331 3 

Ministarstvo 

prosvete 2.650,92 

34 22.12.2017. 

Diferencirana nastava 

Inkluzivnoj školi, Đurica 

Ivančić 02/331 4 

Ministarstvo 

prosvete 2.898,16 

    

ukupno za knjige 

nabavljene dana 

22.12.2017.       24.923,29 

  20.03.2018. 

"Kads su se drugi put 

razveli moji roditelji"   10 Opština 2.160,01 

  20.03.2018. "Pero ptice dodo"   10 Opština 2.160,01 

  20.03.2018. "Blogerka"   10 Opština 2.039,99 

  20.03.2018. ""Neobični đaci"   10 Opština 2.039,99 

  27.08.2018. "Ni nebo ni zemlja"   5 Opština 6.000,00 

             

 
s v e g a 104.737,47 

 

Ukupna investicija u opremu , po izvorima finansirawa 

  

  Постављен је жичани интернет у свим учионицама на трећем спрату и оптимизована је вај-фај 

мрежа у објекату централне школе, што  ће допринети чешћем коришћењу интрнета у настави и 

омогућити коришћење е-дневника. 

После реконструкције унутрашњег простора школе, постало је видљиво колико је постојећи  

школски намештај стар, те је школа конкурисала код МПНТР и немачке амбасаде ради набавке новог 

намештаја. И у наредном периоду настојаћемо да обезбедимо замену дотрајалог намештаја новим. 

    

 Може се закључити да су услови рада у којима је реализован програм образовно- васпитног рада 

били отежани, а да ће се завршетком реконструкције створити оптимални услови за рад. 

 

 



БРОЈ РАДНИКА И КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 

 

 Целокупан образовно-васпитни рад у школској 2017/18. године обављало је 48 наставника и 2,5 

стручна сарадника (педагог, психолог и библиотекар ). Школа има директора, секретара ( дипл.правник) , 

шефа рачуноводства  и финансијско-административног радника, 4 радника на одржавању објекта и 

опреме,  2 радника на припремању и сервирању хране у ђачкој кухињи и 13,5 помоћних радника.. 

  Укупан број запошљених  био је 75. 

.  

 

Стручно усавршавање запослених  

 

Назив већа Бр. 

чланова 

Број сати 

стручног 

усавршавања у 

установи 

Просечан 

број сати 

по члану 

Број сати стручног 

усавршавања ван 

установе 

Просечан 

број сати 

по члану 

Стручно веће за разредну 

наставу 
17 1 594 93,76 896 52 

Стручно веће за језик и 

комуникацију 
12 1 105 92.08 506 42.16 

Стручно веће за природне науке 
10 458 45,8 180 18 

Стручно веће за друштвене 

науке, уметност и вештине 
9 349 38,77 224 24,88 

Директор 

Стручна служба 

 (психолог, педагог, библиотекар) 

3 210 70,00 107 35,66 

На нивоу установе 
51 3 716 72,86 1 913 37,51 

 

Детаљни извештаји о ССУ дати су у извештајима о раду стручних већа а лични планови и 

извештаји о ССУ чине посебан документ који се чува код педагога.   

И поред отежаних услова рада сви запослени су се стручно усавршавали и имају и више од 

потребних сати усавршавања како ван установе, тако и у установи. 

                      

БРОЈНО СТАЊЕ ,  СОЦИЈАЛНИ СТАТУС И ПОРОДИЧНИ  

УСЛОВИ ЖИВОТА УЧЕНИКА 

 



Школске 2017/18. школу је похађало 539 ученика, 265 дечака и 274 девојчица,  и то : 

-у централној школи  501 ученика  распоређених у 24 одељења, 

-у издвојеном одељењу у Жељуши 38 ученика  у 4 некомбинована одељења 

-у издвојеном одељењу уТрнским одоровцима 1ученик  и 1предшколарац,у1 одељењу 

-у издвојеном одељењу у Драговити 2 ученика у  1 комбинованом одељењу 

 

 По индивидуалним образовним плановима образовало се је 28 ученика. 

 

Од октобра месеца школу похађају и ученици мигранти, чији се број креће од 12-16. Наставници 

који раде са њима прошли су потребне обуке, формиран је Школски тимза подршку укључивању 

миграната у образовни систем, са родитељима и ученицима реализоване су припремне активности ради 

прихватања ове популације ученика. Мониторинг надлежних служби и НВо показао је да је школа 

успешно реализовала укључивање деце  миграната у образовни систем. Добила је грант у износу од 

120000, од којег је набављен 1 лап-топ, 2 флипчарта са прибором и приручник за почетно учење српског 

језика. 

Социјални услови живота наших ученика погоршавају се из године у годину: 10% наших ученика 

не живи у комплетним породицама, 83 % родитеља има до универзитетско образовање, а само код 35 % 

ученика раде оба родитеља.. 

Због велике незапослености родитеља стандард наших ученика је веома низак . Школа је стога 

све своје захтеве у погледу понуде и набавке уџбеника , опреме , часописа  и литературе прилагођавала  

објективним околностима.  Беспатне уџбенике по пројекту МПНТР добило је 96 ученика. 

Квалитетно остваривање социјалне улоге школе омогућава  и рад Ђачке кухиње. Цена оброка у 

ђачкој кухињи  је 1000 динара, уз стално одржавање квалитета оброка  ангажовањем особља кухиње, 

као и финансијском подршком од стране општине која плаћа за исхрану   око 130 најсиромашнијих 

ученика.  У просеку у кухињи се је хранило око 380 ученика.  

 

 

РЕСУРСИ ДРУШТВЕНЕ СРЕДИНЕ 

 

Ресурси локалне средине користе се за потребе наставних и ваннаставних активности као што 

су: одржавање пролећног и јесењег кроса ученика  , коришћење сале Дома културе за одржавање 

приредби, позоришних представа и других активности школе  

Локална заједница подржава активности и манифестације које организује школа , а школа са 

своје стране , масовношћу, организованошћу и креативношћу доприноси квалитету општинских 

манифестација. 

 

 

 

 



ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗВЕШТАЈИ: 

 

1. извештај о реализацији наставног плана и програма:број часова редовне,  факултативнедопунске, 

додатне , припремне наставе ислободних активности. 

2. извештаји стручних већа и актива:  

1. Стручно веће разредне наставе 

2. Стручно веће за област друштвених наука,  уметности и вештина 

3. Стручно веће за област језик и комуникација 

4. Стручно веће за област природних наука, математике и технологије 

7. Стручни актив за развој школског програма 

8. Стручни актив за развој школе 

3.извештаји стручних тимова 

1. Тим за самовредновање 

2. Стручни тим за инклузивно образовање 

3. Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања 

4. Тим за културне и слободне активности 

5. Тим за професионалну орјентацију 

6. Тим за програм Покренимо нашу децу 

7. Тим за заштиту животне средине 

8. Тим за школски спорт 

9. Тим за безбедност и здравље на раду 

4. извештаји стручних, руководећих , управних и саветодавних органа 

 1.наставничког већа 

 2. директора  

            3. школског одбора 

 4.педагошког колегијума 

 5. савета родитеља 

5.извештаји стручних сарадника 

 1.педагошко-психолошке службе 

 2.библиотекара 

6.извештај о сталном стручном усавршавању 

7. извештај о раду ученичких организација   

1.Дечји савез  



2. Ученички парламент 

8. извештај о самовредновању 

9. извештај о остваривању развојног плана 

10. извештај о реализованим  екскурзијама  ученика 

11. извештај  о остваривању образовних  стандарда кроз постигнућа ученика 

            -успех, владање и изостајање 

            -завршни испит 

            -такмичења 

            -Ђаци генерација 

            - носиоци Вукових и посебних диплома 

  



   

 

 
1 .  И З В Е Ш Т А Ј  

О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА  ЗА  ШКОЛСКУ  2013/14.год. 

 

 

 

 

РЕДОВН
А 

НАСТАВ
А 

ИЗБОРН
И 

ПРЕДМЕТ
И 

 

ФАКУЛТАТИВ
НА НАСТАВА 

ДОДАТН
А 

НАСТАВ
А 

ДОПУНСК
А 

НАСТАВА 

СЛОБОДНЕ 
АКТИВНОС

ТИ 

ЧО
С 

ПЛАНИРАНО 30158 2148 2360 1102 1588 1878 
128

8 

РЕАЛИЗОВА

НО 
30158 2148 2360 1102 1588 1878 

128

8 

 

  Напомена:   

 У школи је реализована припремна настава  за полагање завршног испита у трајању од по 20 

часова по тесту.Ови часови су урачунати у укупан број реализованих часова  у оквиру часова 

слободних активности. 

 

 

 

  

Настава која није реализована Број часова Образложење 

РЕДОВНА НАСТАВА.   

ИЗБОРНА НАСТАВА   

ДОДАТНА НАСТАВА   

ДОПУНСКА НАСТАВА   

СЕКЦИЈА   

ЧОС   



Извештај 

Стручног већа за разредну наставу о планираним и реализованим                              

  активностима на крају  школске 2017 / 2018. године 

Чланови стручног већа за разредну наставу у потпуности су остварили план и програм 
на крају  школскe 2017/2018. годинe. 

 

                              Основна школа „Христо Ботев“ 

                                   Димитровград 

Активности   Време  
реализације 

Носиоци 
реализације 

Закључак/ коментар 
реализоване 
активности 

1.Усвајање годишњег  програма рада, израда 
годишњег плана рада, израда плана допунске, 
додатне  наставе и слободних активности, израда 
плана писаних провера, планирање стручног 
усавршавања у установи и ван установе 

 
  Септ. 
2016. 

 
СВ за 
разредну 
наставу 

 
Планиран рад за целу 
школску годину. 

2. Подршка у укључивању деце миграната у 
образовни систем- обука за наставнике у циљу 
подршке деци миграната 

 
2. и 3. 
9.2017. 

МПНТР 
ИНДИГО 
ЦОП 
УНИЦЕФ 

Укључивање деце 
миграната у образовни 
систем 

3. Пријем миграната-  програм добродошлице за 
децу мигранте у учионици бр.34. Учествовали су 
ученици од четвртог до осмог разреда. 

15. 9. 
2017. 

 
ОШ „Христо 
Ботев“ 

Ученици су овим 
програмом пожелели 
добродошлицу деци 
мигрантима 

4. Пријем првака- ученици четвртог разреда су са 
својим учитељицама и наставницама бугарског 
језика организовали приредбу као добродошлицу 
првацима. 

 
16.9. 2017. 

РВ за IV р., 
наставнице 
бугарског 
језика 

Ученици су пожелели 
добродошлицу ђацима 
првог разреда 

5. Откривање бисте Христа Ботева- На платоу испред 
Школе откривена је биста Христа Ботева, уз 
присуство Николе Селаковића, генерални секретар 
председника Републике Србије и Илијане Јотове, 
вицепрезиденткиње Републике Бугарске. Ученици 
су за ову прилику, заједно са наставницама српског 
и бугарског језика, спремили пригодан програм. 

 
18. 9. 
2017. 

 
Наставнице 
српског и 
бугарског 
језика 

 
Откривена је биста уз 
пригодан програм на 
српском и бугарском 
језику 

6.  Изложба традиционалних заната    Сајам 
балканског агробиодиверзтета 

21.9.  
  2017. 

Учитељи  Ученици упознати са 
традиционалним 
занатима 

6. Дечја недеља-  организован је хуманитарни 
јесењи базар и 

 
 
Окт. 
2017. 

 
Актив 
наставника за 
разредну 
наставу 

Ученици су кроз разне 
активности и кроз 
хуманитарни базар 
упознати са значајем 
Дечје недеље 

8. Дечје село – радионица за ученике мигранте и 
ученике 

26. 10. 
2017. 
 

Представнице 
ДЕЧЈЕГ СЕЛА 
и учитељице 
од првог до 

Ученици мигранти и 
ученици из разреда где 
су распоређени 
мигранти зједно 



четвртог 
разреда 

учествовали у 
реализацији 

9. Наставници као носиоци квалитетног образовања 
за сву децу-  Семинар у Нишу за подршку 
мигрантима 

28 и 29.10. 
2017. 

МПНТР 
ИНДИГО 
ЦОП 
УНИЦЕФ 

Наставници су обучени 
како да дају подршку 
деци мигрантима. 

10. Приредба за ђаке прваке – ПРИЈЕМ У ДЕЧЈИ 
САВЕЗ- ДОБРОДОШЛИЦА 

5.10. 
2017. 

Учит. и учени. 
III р. 

Припремљен пригодан 
програм за прваке 

11.Ден на народните будители је у школи обележен 
презентацијом наставнице Албене Котев за ученике 
осмог разреда, био је и програм организован од 
стране ученика четвртог  разреда у учионици број 
34, а други је програм био испред школе за све 
ученике, а такође је речи о том празнику било и у 
новембарској емисији „Радио Весела Школа“. 

 
 
1. 11. 2017. 

Љиља 
Соколов 
Сузана 
Станков 
Биљана 
Мицев 
Албена Котев 

Ученици упознати са 
делима народних 
просветитеља 

11. Вукову недељу смо обележили посетом вртића 
и посетом изложбе ручних радова која је 
приређена такође истим повдом 

Новембар 
2017. 

Учтељи од 
првог до 
четвртог 
разреда 

Ученици су се упознали 
и научили више о 
Вуковом животу и 
делима. 

12. Дечје село – Дан детета – Права детета 20.11. 
2017. 

Представнице 
Дечјег села и 
учитељице 

Одржана заједничка 
радионица за децу 
могранте и наше 
ученике 

13. Семинар за физичко васпитање – Значај и 
примена различитих батерија тестова за процену 
моторичких способности деце различитог узраста 

Окт. 2017. 
 

Професори из 
Ниша 
 

Семинар трајао два 
дана. Учествовали и 
ученици у вежбама. 

14.  Новогодишња приредба Дец. 
2017. 

Учитељице у 
Жељуши 

Пропремљен пригодан 
програм 

15. Програм – Основи безеднисти деце 
 

Током 
године на 
ЧОС-у 

Полиција и 
ватрогасна 
служба 

Ученици се упзнају са 
темама против 
насиља,безбедност у 
саобраћају,коришћењу 
интернета... 

16. Божићна прослава- Наставница Моника Васов 
Јовановић је са наставницама разредне наставе од 
првог до четвртог разреда у Жељуши организовала 
божићну прославу у холу школе. Ученици су 
певали и рецитовали божићне песме на српском и 
енглеском језику. 

28. 
Децембар 
2017 

Моника 
Васов 
Јовановић и 
учитељице из 
Жељуше 

Ученици су сазнали 
нешта ново о начину 
прославе католичког 
Божића 

17. Хуманитарни новогодишњи базар У ђачкој 
кухињи је одржан хуманитарни базар када је за 
ученике Милицу Васов и Страхињу Тодоров 
сакупљен новац за њихово лечење. Том приликом 
су наставнице Љиља Соколов и Албена Котев 
организовале приредбу за све посетиоце базара. 
Истог дана, у 13.00 је одржан програм ученика 
четвртог разреда који су са учитељицама и 
наставницама бугарског језика организовали кратку 
приредбу за децу запослених у школи. 

29. 12. 
2017. 

Учитељице 
од првог до 
четвртог 
разреда са 
ученицима 

Ученици су показали 
своју хуманост и имали 
прилику да одгледјау 
пригодан 
новогодишњи 
програм. 



18. Новогодишња приредба-  Новогодишња 
приредба је одржана 12. јануара 2018. године, а 
ученици 4. и 8.разреда   певали   су   и   рецитовали   
пригодне   божићне   песме   на   енглеском   језику.   
Уз пригодно послужење на крају приредбе, 
учесници и остали присутни су једни другима још 
једном пожелели све најбоље у новој години, као и 
пријатан дочек православне Нове године.   

 
 
13. Јануар 
2018. 

 
 
Сузана 
Станков 

 
Ученици су  имали 
прилику да одгледају 
представу везану за 
Нову годину и Божић 
 

19.Светосавска приредба- ученици у Жељуши 
одржали програм за ученике из централне школе – 
заједничко дружење 

27. Јануар 
2018. 

Уитељице из 
Жељуше 

Ученици су имали 
прилику да одгедају 
рецитал и да науче 
нешта више о животу и 
делу св. Саве 

20. Анализа рада Стручног већа током првог 
полугођа – Чланови Већа су анализирале рад у току 
првог полугођа и испланирале рад у другом 
полугођу. 

 
30. Јануар 
2018. 

 
СВ за 
разредну 
наставу 

Анализиран рад већа, 
истицање пропуста са 
циљем бољег рада 
наредне године 

21. Дан заљубљених- радионица 14.02. 
2018 

На нивоу 
одељења 

Израда паноа на нивоу 
одељења, на ЧОС-у 

22. Дан матерњег језика 21.02. 
2018. 

Наставнице 
буг. јез. и 
ученици 4. р. 

Пригодан програм 
ученика 4. раз. 

23. Изложба мартеница у холу школе и програм за 
ученике од 1. до 4. разреда 

01.03. 
2018. 

Актив наст.за 
буг. ј. 

Ученици од 1. до 4. 
разреда 

24. Програм поводом Дана жена  08.03. 
2018. 

Учитељи и 
ученици 

Програм одржан на 
нивоу одељења и за 
родитеље 

25. Интерактивна онлајн представа „Како да 
најлакше упропастите свој живот“ 

19.03. 
2018. 

Учит. и учен. 
4. р. и школа 
у Жељуши 

Онлајн час 

26. Ефикасно вођење педагошке документације- 
Семинар 

 24.3.-9.4. 
2018. 

Учитељи од 1. 
до 4. раз. 

На нивоу школе 

27. Међународни ликовни конкурс „България в 
моите мечти“ 

26.04. 
2018. 
 

Актив наст. за 
разредну 
наставу 

Ученици су 
учествовали на 
конкурсу 

28. Презентација нових уџбеника за први разред ИК 
„Нови логос“, „Клет“ и „Фреска“ 

18.04.-
24.04. 
2018. 
 

Актив 
наставника за 
разредну 
наставу 

Учитељи 
присуствовали 
презентацији 
уџбеничких комплета 

29. Обележавање Дана ослобођења Бугарске од 
османског ропства 

03.03. 
2018. 

Актив наст. за 
разредну 
наставу  

У сарадњи са локалном 
самоуправом 

30. Фестивал „Ризница талената“ 19.04. 
2018. 

Актив наст. за 
разредну 
наставу  

Ученици од 1. до 4. 
разреда 

31. Крос РТС-а 11.05. 
2018. 

Ученици од 
1.-4. раз. и 
учитељи 

Ученици узели учешће 

32. Манифестација „Розите на България“ 11.05. 
2018. 
  

Учтељи од 1. 
до 4. раз. и 
ученици 

У сарадњи са локалном 
самоуправом 



 

 

  

33. Пројектна настава „Дан заштите животне 
средине“ 

05.06. 
2018. 

Учитељице и 
ученици 4. 
разреда 

Час одржан у холу 
школе уз помоћ 
представника лок. 
самоуправе Д. Милева 
и Б. Рангелов 

34. Дан школе 04.06. 
2018. 

На нивоу 
школе 

Наставници и ученици 
од 1. до 8. разреда 

35. Програм – Основи безбедности деце 
 

Током 
шк.год. за 
време 
ЧОС-а 

Полиција и 
ватрогасна 
служба 

Ученици се упознају са 
темама против 
насиља,безбедност у 
саобраћају,коришћењу 
интернета... 

36. Израда плана и програма за двојезичну наставу  
април 
  

Актив 
наставника за 
разр.наст. 

План израдили 
наставници разредне 
наставе по активима 

37. Завршна приредба 4. Разреда 14.06. 
2018. 
 

Учитељи 4. 
разреда 

Ученици и учитељи 4. 
разреда 

38. Концерт Леонтине Вукомановић за крај шк. 
године 
 

13.06. 
2018. 
 

Локална 
самоуправа 
 

Ученици и учитељи 
присуствовали 
концерту 

39. Дочек председника Србије и Бугарске 22.06. 
2018. 
 

Локална 
самоуправа 
 

Ученици и учитељи 
присуствовали дочеку 

40. Анализа рада Стручног већа током другог 
полугођа – Чланови Већа су анализирале рад у току 
првог и другог полугођа. 

25.06. 2018. СВ за 
разредну 
наставу 

Анализиран рад већа, 
истицање пропуста са 
циљем бољег рада 
наредне године 

Закључак о раду и препоруке за даљи рад 
 
        Стручно веће за разредну наставу  је радило редовно,активно узело  учешћа у целокупном раду школе, 
налазило решења  за све проблеме уз  подршку и сарадњу управе школе, стручних сарадника и 
библиотекара. 
        Предложено да се још више бавимо првенствено побољшањем наставе, постизању бољих резултата 
ученика. Да се више примењује интернет у настави, више ради на мотивацији ученика, да се још  више 
усаглашавају захтеви и критеријуми наставника .  
 

                                     Председник Стручног већа за разредну наставу   
                                                                                                       Данијела Рангелов Митић 

 



 

 

 

Извештај 

Стручног већа за језик и комуникацију о планираним и реализованим                               

активностима на крају школске 2017 / 2018. године 

 

Чланови стручног већа за језик и комуникацију у потпуности су остварили план и програм 
на крају првог полугођа у школској 2017/ 2018. години. 

Успешно су радиле све секције: новинарска, литерарна и  рецитаторска . Организована 
је и успешно реализована припремна настава. 

Обележен је и већи број датума и празника, а присуствовано је и на семинарима, 
стручним скуповима, конференцијама, стручним саветовањима, промоцијама и радионицама. 

 

Активности   Време  

реализације 

Носиоци 

реализације 

Закључак/ 

коментар 

реализоване 

активности 

1.Усвајање годишњег  програма рада, 

израда годишњег плана рада, израда плана 

допунске , додатне  наставе и слободних 

активности , израда плана писаних провера , 

планирање стручног усавршавања у 

установи и ван установе 

 

 

Септембар 

2017. 

 

 

СВЈК 

 

Планиран рад за 

целу школску 

годину. 

2. Подршка у укључивању деце миграната 

у образовни систем- обука за наставнике у 

циљу подршке деци миграната 

 

2. и 3. 

Септембар 

2017. 

МПНТР 

ИНДИГО 

ЦОП 

УНИЦЕФ 

 

Укључивање деце 

миграната у 

образовни систем 

3. Пријем миграната-  програм 

добродошлице за децу мигранте у учионици 

бр.34. Учествовали су ученици од четвртог до 

осмог разреда. 

 

 

15. 

Септембар 

2017. 

 

 

ОШ „Христо 

Ботев“ 

Ученици су овим 

програмом 

пожелели 

добродошлицу 

деци мигрантима 

4. Пријем првака- ученици четвртог разреда 

су са својим учитељицама и наставницама 

бугарског језика организовали приредбу као 

добродошлицу првацима. 

 

16.Септембар 

2017. 

Разредно Веће 

за четврти 

разред, 

наставнице 

бугарског јез. 

 

Ученици су 

пожелели 

добродошлицу 

 

                              Основна школа „Христо Ботев“ 

                                       Димитровград 

  



ђацима првог 

разреда 

5. Откривање бисте Христа Ботева- На 

платоу испред Школе откривена је биста 

Христа Ботева, уз присуство Николе 

Селаковића, генерални секретар председника 

Републике Србије и Илијане Јотове, 

вицепрезиденткиње Републике Бугарске. 

Ученици су за ову прилику, заједно са 

наставницама српског и бугарског језика, 

спремили пригодан програм. 

 

 

18. 

Септембар 

2017. 

 

Наставнице 

српског и 

бугарског 

језика 

 

Откривена је 

биста уз пригодан 

програм на 

српском и 

бугарском језику 

6. Европски дан језика – Дана 26. септембра 

2017. године обележен је Европски дан језика 

радионицом са које су постери изложени у 

холу школе. 

 

26.Септембар 

2017. 

 

СВЈК 

Ученици упознати 

са значајем 

разноврсности  

језика 

7. Дечја недеља- Одржана је свечана 

седница Ђачког парламента (02.10.), 

организован је хуманитарни јесењи базар и 

емитована радио емисија. 

 

Октобар, 

2017. 

 

СВЈК 

Ученици су кроз 

разне активности 

и кроз 

хуманитарни 

базар упознати са 

значајем Дечје 

недеље 

8. Обележавање 125- годишњице од 

рођења Иве Андрића - Кроз различите 

активности, Актив наставница за српски језик 

је са ученицима на часовима и ван њих 

обележио овај значајни јубилеј, ученици су 

такође правили и плакате, паное, литерарне 

радове. 

 

Октобар, 

2017. 

 

Актив 

наставница 

српског језика 

 

Ученици су 

упознати са 

животом и делом 

Иве Андрића 

9. Ноћ вештица – Дана 27.10.2017., одржано 

је такмичење у којем су се 4 екипе надметале 

у знању   и   вештинама   на   тему ,,Ноћи   

вештица'',   а   на   крају   такмичења   сви   су   

добили пригодне награде.        

 

27. Октобар 

2017. 

Актив 

наставница 

енглеског 

језика 

Ученици су кроз 

игре и песме 

научили нешта 

више о празнику 

Ноћ вештица 

10.  Наставници као носиоци квалитетног 

образовања за сву децу-  Семинар у Нишу 

за подршку мигрантима 

28 и 

29.октобар, 

2017. 

МПНТР 

ИНДИГО 

ЦОП 

УНИЦЕФ 

Наставници су 

обучени како да 

дају подршку деци 

мигрантима. 

11. Ден на народните будители је у школи 

обележен презентацијом наставнице Албене 

Котев за ученике осмог разреда, био је и 

програм организован од стране ученика 

четвртог  разреда у учионици број 34, а други 

је програм био испред школе за све ученике, а 

 

1. Новембар 

2017. 

Љиља Соколов 

Сузана 

Станков 

Биљана Мицев 

 

 

Ученици упознати 

са делима 



такође је речи о том празнику било и у 

новембарској емисији „Радио Весела Школа“. 

Албена Котев народних 

просветитеља 

12. Вукову недељу смо у школи обележили 

прве недеље новембра презентацијом „Значај 

Вуковог рада“ у организацији наставница 

српског језика. Израђени су и панои. 

 

Новембар 

2017. 

Ивана Тасков 

Наташа 

Методијев 

Светлана 

Стојанов 

Ученици су се 

упознали и 

научили више о 

Вуковом животу и 

делима. 

13. Подршка наставнику у настави српског 

језика за ученике мигранте- Шест 

наставница је присуствовало семинару у 

циљу подршке наставнику у настави са децом 

мигрантима 

7. и 8. 

Децембар 

2017. 

МПНТР 

ИНДИГО 

ЦОП 

УНИЦЕФ 

Наставници су 

обучени како да 

подучавају децу 

мигранте. 

14. Састанак и консултација у 

Регионалном Центру  у вези образовања 

деце миграната- састанку су присуствовале 

Сузана Станков и Милена Ставров 

 

 

 

27. Oктобар 

2017. 

 

 

 

МПНТР 

ИНДИГО 

ЦОП 

УНИЦЕФ 

 

Наставници су 

добили идеје и 

разменили 

искуства како 

ефикасније да 

преносе знање 

ученицима 

мигрантима 

14. Дан захвалности- На часовима енглеског 

језика пригодним текстовима и активностима 

којима смо се подсетили на његову историју и 

значај, обележен је Дан захвалности – 

амерички породични празник.       

 

23. Новембар 

2017 

 

Сузана 

Станков 

Ученици су 

научили нешта 

више о Дану 

захвалности  

15.  "Variety as the Spice of ELT - revisited" 

Семинар за наставнике енглеског језика у 

Регионалном Центру у Нишу. 

 

 

16. Децембар 

2017. 

 

Регионални 

Центар у Нишу 

Наставнице су 

добиле корисне 

идеје како да 

дуготрајније и 

ефикасније 

преносе знање  

16. Божићна прослава- Наставница Моника 

Васов Јовановић је са наставницама 

разредне наставе од првог до четвртог 

разреда у Жељуши организовала божићну 

прославу у холу школе. Ученици су певали и 

рецитовали божићне песме на српском и 

енглеском језику. 

 

 

28. Децембар 

2017 

 

 

Моника Васов 

Јовановић 

Ученици су 

сазнали нешта 

ново о начину 

прославе 

католичког 

Божића 

17. Хуманитарни новогодишњи базар У 

ђачкој кухињи је одржан хуманитарни базар 

када је за ученике Милицу Васов и Страхињу 

Тодоров сакупљен новац за њихово лечење. 

Том приликом су наставнице Љиља Соколов 

и Албена Котев организовале приредбу за све 

 

 

 

29. Децембар 

 

 

 

Љиља Соколов 

 

Ученици су 

показали своју 

хуманост и имали 

прилику да 

одгледјау 



посетиоце базара. Истог дана, у 13.00 је 

одржан програм ученика четвртог разреда 

који су са учитељицама и наставницама 

бугарског језика организовали кратку 

приредбу за децу запослених у школи. 

2017. Албена Котев пригодан 

новогодишњи 

програм. 

18. Новогодишња приредба-  Новогодишња 

приредба је одржана 12. јануара 2018. године, 

а ученици 4. и 8.разреда   певали   су   и   

рецитовали   пригодне   божићне   песме   на   

енглеском   језику.   Уз пригодно послужење на 

крају приредбе, учесници и остали присутни 

су једни другима још једном пожелели све 

најбоље у новој години, као и пријатан дочек 

православне Нове године.   

 

 

 

13. Јануар 

2018. 

 

 

 

Сузана 

Станков 

 

Ученици су  

имали прилику да 

одгледају 

представу везану 

за Нову годину и 

Божић 

 

19. Светосавска Академија- Ученици 

старијих разреда су са  наставницама српског 

језика и наставником музичке културе 

организовали рецитал о животу и делу светог 

Саве. Истог дана , за ученике млађих разреда 

је у Жељуши одржан програм о животу и делу 

светог Саве. 

 

27. Јануар 

2018. 

Актив 

наставница 

српског језика, 

наставник 

музичке 

културе и 

учитељи 

Ученици су имали 

прилику да 

одгедају рецитал 

и да науче нешта 

више о животу и 

делу св. Саве 

20. Анализа рада Стручног већа током 

првог полугођа – Чланови Већа су 

анализирале рад у току првог полугођа и 

испланирале рад у другом полугођу. 

 

 

30. Јануар 

2018. 

 

 

СВЈК 

Анализиран рад 

већа, истицање 

пропуста са 

циљем бољег 

рада наредне 

године 

21. Дан заљубљених - изложени су панои у 

холу школе       

 

14. Фебруар 

2018. 

 

СВЈК 

Ученици су имали 

прилику да виде 

различите слике и 

постере и на тај 

начин су упознати 

са Даном 

заљубљених 

22. Дан матерњег језика- Ученици четвртог 

разреда су писали песме на задату тему, 

изложени су панои у холу школе, а чланови 

новинарске секције су спремили прилог за 

радио емисију и за часопис. Читалачки клуб је 

овај дан обележио читањем пригодних 

текстова о матерњем језику. 

 

 

21. Фебруар 

2018. 

 

 

СВЈК 

Ученици су кроз 

различите 

активности 

обележили и 

упознали се са 

Даном матерњег 

језика 

23. Програм позитивног мишљења – 

Наставница Кристина Рајковић Илић је 

присуствовала семинару у Пироту 

 

25.Фебруар 

2018 

 

Учитељско 

друштво у 

Пироту 

Неколико 

наставника  су 

присуствовала 

семинару 



24. Посета основној школи у Софији – Тим 

за промоцију школе је заједно са ученицима 

посетио основну школу у Софији и том 

приликом су пригодним програмом 

представили нашу школу. 

 

28. Фебруар 

2018. 

 

Албена Котев 

Љиља Соколов 

 

Представљање 

школе, 

упознавање и 

размена 

искустава са 

другим школама 

25. Мартенице -   У холу школе су изложени 

радови ученика на тему Баба Марта и 

Мартенице. Такође је реализован програм за 

ученике од првог до четвртог разреда. 

 

01. Март 

2018. 

 

Актив за 

бугарски језик 

Прављење 

мартеница и 

програм на тему 

Баба Марта и 

мартенице  

26. Угледни час « Мy house» - Наставнице 

енглеског језика су одржале заједнички час са 

помешаним групама ученика од првог до 

четвртог разреда и тиме представиле 

уџбенике за енглески језик представницама из 

издавачке куће « Klett». 

 

 

12. Март 

2018. 

 

 

Актив за 

енглески језик 

Представљање 

уџбеника и 

држање часа у 

помешаним 

узрасним групама 

27. Угледни час - Са представницима 

Министарства Просвете и представницима 

Школске Управе одржан је угледни час 

српског језика и одржане су и консултације са 

наставницама српског језика које раде са 

ученицима мигрантима 

 

 

 

13. Март 

2018. 

 

 

 

Актив за српски 

језик 

Наставнице 

српског језика су 

угледним часом 

представницима 

Министарства и 

Школске управе 

показале како 

раде са децом 

мигрантима. 

28. Ефикасно вођење педагошке 

документације – једнодневни семинар за све 

наставнике 

 

24. Март 

2018. 

 

Установа 

Наставници су 

упознати са 

начином рада  

GOOGLE диска 

29. Угледни час - У четвртом разреду 

наставница бугарског језика Љиља Соколов је 

одржала час на тему «Образуване на 

глаголи»  

 

28. Март 

2018. 

 

СВЈК 

Ученици су на 

занимљив начин 

упознати са 

формирањем 

глагола 

30. Образовање деце избеглица и 

миграната, размена искустава школа и 

других актера у процесу укључивања деце  

избеглица у систем образовања - излагање 

и посматрање наставница српског језика 

Светлане Стојанов и Иване Тасков 

 

 

29. Март 

2018. 

 

 

МПНТР 

ИНДИГО 

ЦОП 

УНИЦЕФ 

Образовање деце 

избеглица и 

миграната, 

размена 

искустава школа и 

других актера у 

процесу 

укључивања деце  

избеглица у 

систем 

образовања 



31. Ускршња приредба- радионица у 

организацији Сузане Станков и ученика који 

похађају секцију енглеског језика 

 

11. Април 

2018. 

 

СВЈК 

Ученици учествују 

у приредби кроз 

игре и песме 

32. MM Publications ELT Conference – 

Наставнице енглеског језика су 

присуствовале конференцији у организацији 

Дата Статуса у Београду 

 

14. Април 

2018. 

 

Data Status 

Присуство и 

учешће на 

конференцији 

33. Games, storytelling and story writing -  
Наставнице енглеског језика су 

присуствовале семинару у Регионалном 

Центру у Нишу 

22. Април 

2018. 

Регионални 

Центар у Нишу 

Присуство и 

учешће на 

семинару 

34. Манифестација „Розите на България» 

Наставнице бугарског језика су, заједно са 

наставником музичке културе и ученицима, 

спремиле пригодан програм испред школе 

 

11. Maj 2018. 

 

Локална 

заједница 

Ученици су имали 

прилику да чују 

песме и  виде  

игре    из Бугарске 

34. «Борба и обич» фестивал - Тим за 

промоцију школе учествује на међународном 

фестивалу у граду Русе 

 

18.- 21. Мај 

2018. 

 

Установа 

Учешће на 

фестивалу као и 

размена 

искустава са 

другим основним 

школама  

35. Дан Школе – Организован је програм за 

ученике од првог до осмог разреда  

 

04. Јун 2018. 

 

Установа 

Ученици су 

сазнали вишео 

животу и раду Х. 

Ботева и 

најуспешнијим 

ученицима су 

уручене награде. 

36. Угледни час – Наставница Светлана 

Стојанов је радила драматизацију дела « Да 

ли ће дамојед да заволи сладолед» Мирјане 

Стојчев у четвртом разреду  

 

07. Јун 2018. 

СВЈК и 

учитељице 

четвртог 

разреда 

Ученици су се 

упознали са 

начином рада 

наставнице која 

ће им предавати 

следеће године 

37.  Завршна приредба 8. разреда  

08. Јун 2018. 

Светлана 

Стојанов 

Ирена Гигов 

Дружење са 

ученицима осмог 

разреда 

38.  Час упознавања и презентација 

уџбеника, плана и програма за пети 

разред 

 

12. Јун 2018. 

 

СВЈК 

Ученици су се 

упознали са 

начином рада 

наставнице која ће 

им предавати 

следеће године 

39. Презентације ученика петог и шестог 

разреда из грађанског васпитања  

 

14. Јун 2018. 

 Ученици су имали 

прилику да 

представе и да 



Кристина 

Рајковић Илић 

и Милена 

Ставров 

разговором дају 

предлоге 

решавања 

проблема 

39. Израда плана наставе и учења- 

двојезични модел наставе  

 

Април 

 

СВЈК 

Израђен је план 

наставе и учења 

за двојезични 

модел 

40. Рад са ученицима мигрантима  Током целе 

године 

СВЈК Укључивање деце 

миграната у 

образовни систем 

41. Разматрање распореда такмичења, 

организација школских такмичења 

 

Фебруар 2018. СВЈК, педагог 

Школе 

Ученици 

усмерени за 

учешће на 

такмичењима 

42. Организација општинских такмичења 

 

Фебруар 

2018. 

СВЈК Солидни 

резултати ученика 

43. Учешће на окружним  и републичким 

такмичењима 

Март/ Април 

2018. 

СВЈК Солидни 

резултати ученика 

44. Анализа завршног испита 8.разреда  

 

Јун 2018. Наставнице 

српског језика 

Постигнут увид у 

знање и вештине 

ученика; 

45. Анализа рада Стручног већа током 

шк.године 

 

 

Јун 2018. 

 

 

СВЈК 

Анализиран рад 

већа, истицање 

пропуста са 

циљем бољег 

рада наредне 

године 

Наставница Ирена Гигов  је 13. јануара 2018 полагала стручни испит из педагогије и психологије.  

У току школске године редовно су се снимале  емисије Радио весела школа.  Организована су 

такмичења из српског, енглеског, шпанског и бугарског језика. 

Без обзира на отежавајуће околности због реновирања школе, све допунске наставе, додатни радови 

и секције су се реализовале редовно. Обављен је и завршни испит из српског језика на коме је 

просечан број бодова ученика 11, 50. 

Направљен је и годишњи план за пети разред да се српски изучава у двојезичној настави, са четири 

часова недељно и дат на разматрање. Током ове школске године  чланови СВЈК-а су одржали укупно 

часова: 

 

-редовне наставе – 7710 

-допунске наставе- 424  

-додатне наставе- 538  



 

 

  

-слободних активности- 669 

  

На такмичењима је узело учешћа укупно ученика: 

 

-на школским - 122 

-на општинским - 102 

-на окружним - 25 

-на републичким - 24 

 

 

Остварено је укупно   506 часова стручног усавршавања ван установе (42,16 по члану)  и   1105 

часова стручног усавршавања  у установи (92,08 по члану). 

 

Закључак о раду и препоруке за даљи рад 

 

Стручно веће за језик и комуникацију је радило редовно, активно, узело је учешћа у целокупном 

раду школе, налазило решења увек и за све проблеме, уз велику подршку и сарадњу управе школе, 

стручних сарадника и библиотекара. 

Предложено да се још више бавимо првенствено побољшањем наставе, постизању бољих 

резултата ученика. Да се више примењује интернет у настави, више ради на мотивацији ученика, да 

се још  више усаглашавају захтеви и критеријуми наставника . Договорено  је да се практична и 

теоријска предавања још брижљивије бирају и планирају, како би се још више побољшала настава. 

 

Председник Стручног већа за језик и комуникацију 

        

                                                                                                         Моника Васов Јовановић 



 

 

 

 

Извештај 

Стручног већа  природних наука,математике и технологије 

о планираним и реализованим активностима у току  школске 2017/2018. године 

 

                               

                                    Основна школа „Христо Ботев“ 

                                       Димитровград 

Активности   Време  

реализације 

Носиоци 

реализације 

 Закључак/коментар 

реализоване активности 

-Разматрање структуре 

наставника и усвајање годишњег  

програма рада, израда годишњег 

плана рада, израда плана 

допунске , додатне  наставе и 

слободних активности , израда 

плана писаних провера , 

планирање стручног 

усавршавања у установи и ван 

установе 

- планирање угледних часова и 

часова упознавања у 4.разреду 

 

 

 

 

Септембар 

2017. 

 

 

 

 

Чланови 

стручног већа 

Планиран  и  усклађен рад за 

целу школску годину, у настави 

и стручном усавршавању 

- наставници су дали предлоге 

за угледне часове и часове 

упознавања у 4. разреду 

 

-Планирање примене образовних 

стандарда у настави 

- Заједничко планирање ИОП-а ( 1 

и 2 ) 

-Договарање изједначавања 

критеријума оцењивања у оквиру 

једног предмета 

-Анализа  завршног испита  

8.разреда у јуну  

2017. и иницијалних тестирања 

ученика 5. и 7. разреда  

 

 

 

 

Септембар 

2017. 

 

 

 

 

Чланови 

стручног 

већа,  

педагог 

школе 

 

-Испланирана примена 

образовних стандарда у 

настави 

-испланирани ИОП-и  

-изједначени критеријуми 

оцењивања 

- извршена анализа и предата 

управи школе у електронској 

форми 

- упознато и наставничко веће 

Анализа опремљености учионица 

и кабинета; 

Анализа  опремљености 

наставничке библиотеке; 

 

 

Октобар 2017. 

 

 

Чланови 

стручног 

већа, педагог 

;  

 

 

Истакнута потреба за 

наставним средствима;  

Добра снадбевеност ученика ;  



Анализа  опремљености ученика 

уџбеницима и другим школским 

прибором за поједине предмете 

Израда  приручних наставних  

средстава ,због отежаних услова 

рада , око реновирања школе 

 Октобар 2017 Чланови 

стручног 

већа, 

педагог 

-Побољшана  настава , која 

јенеадекватна  због 

некоришћења кабинета 

Коришћење интернета за 

припрему наставе 

-еразмус предавање у Пироту 

 

Новембар 

2017. 

Чланови 

стручног 

већа,  

- Д.К.Пејчев 

Побољшана  настава из 

појединих предмета,  

-упутства  за  рад са мигрантима  

-реализација новог наставног 

плана из информатике и 

рачунарства 

Децембар  

2017. 

Чланови 

стручног 

већа, 

-Д. К.Пејчев 

Укључивање миграната у 

наставу 

-усавршавање наставе 

Разматрање распореда 

такмичења, 

Организација школских 

такмичења 

- Израда  плана наставе и учења 

– двојезични модел 

 

 

Јануар 2018 

 

 

Чланови 

стручног 

већа, 

 

 

 

Ученици усмерени за учешће 

на такмичењима 

- израђен пла за двојезичну 

наставу 

-Организација општинских 

такмичења 

-теоријско предавање из 

биологије  

Фебруар 

2018. 

Маја 

Петровић- 

Цветковић 

Солидни резултати ученика 

- обележен светски дан 

заштите животиња 

 

- Анализа рада стручног већа у 

првом полугодишту 

Фебруар 

2018. 

Чланови стр.   

већа 

Увид у рад стручног већа 

Учешће на окружним  и  

регионалним  такмичењима 

 

 

Март 2018. 

Чланови 

стручног већа 

Солидни резултати ученика 

на окружним и  регионалним 

такмичењима 

Обележавање Дана  броја  π  

Учешће у такмичењу ,,Мислиша" 

-угледни час биологије  

-Угледни час ТИО 

-Час са 3.  

 

 

Март 2018. 

Наставници 

математике, 

Снежана 

Пејчић, 

Бобан Геров 

Заинтересованост ученика за 

математику и историју 

математике, као и за 

међусобно такмичење 

-заинтересовани ученици за 

магнетизам и електрицитет 



 

 

 

 

 

-Теоријска предавања из 

математике, 

-Теоријско предавање из физике, 

-теоријско предавање из ТИО 

 

Април 2018. 

 

М. Милчев, Е. 

Антов,М. 

Соколов, Ј. 

Андрејевић 

-обогаћивање знања 

наставника за поједине 

области 

Пробни завршни испит за ученике 

8.разреда 

(организовање ,прегледавање) 

Април 2018. Чланови 

стручног већа 

Увид у постигнућа ученика, 

припрема ученика  за завршни 

испит 

-Анализа  уједначавања 

критеријума оцењивања , 

примена тестова знања, примена 

стандардапостигнућа 

 

 

Мај 2018. 

 Чланови 

стручног већа 

 

Уједначено оцењивање 

Бољи увид ученика и 

родитеља у постигнута знања 

 

Сарадња са осталим стручним 

већима у школи 

 

Током целе 

школске 

године 

2017/2018. 

Чланови 

стручног већа 

Ефикасност у настави и учењу  

Развијање бољих односа у 

колективу 

Писање пројекта  Шк. Д. К.Пејчев  

Анализа протеклог завршног 

испита за ученике 8.разреда 

Јуни 2018. Чланови стр. 

већа 

Увид у постигнуте резултате  

ученика 

-часови упознавања у 4. разреду 

-укључивање у припрему 

приредбе ученика 8. разреда  

Јуни 2018. М. Јоцев, 

С. Пејчић, 

Д.К.Пејчев 

- М. Јоцев 

Упознати ученици са градивом 

у 5. разреду из појединих 

предмета 

 

Анализа рада стручног већа током 

шк.године 

2017/2018. 

- израда поделе часова на 

наставнике за наредну шк.годину 

Јуни 2018. Чланови 

стручног већа 

 

Анализиран рад већа, 

истицање пропуста са циљем 

бољег рада наредне године 

-дат предлог структуре за 

наредну школску годину, за све 

чланове стручног већа 

-планирање семинара за наредну 

школску годину 

Јуни 2017. Чланови 

стручног већа 

 

Испланирано стручно 

усавршавање 



Табеларни приказ одржаних часова , броја ученика на такмичењима, часова стручног усавршавања  ( у установи и ван установе) 

 

 Наставник Број   одржаних    часова Број ученика на такмичењима Стручно 

усавршавање 

Редовне 

наставе 

Допунске 

наставе 

Додатне 

наставе 

Слободних 

активности 

Школска Општинска Окружна Републичка У 

установи 

Ван 

установе 

1. Милчев 

Милена 

576 108 72 102 8 6 3 / 58 24 

2. Антов 

Емилија 

720 72 36 36 6 6 2 / 57 24 

 

3. Јоцев 

Милка 

634 102 34 / 4 3 1 / 70 24 

4. Јелена 

Андрејевић 

160 / / / / / / / 22 / 

5. Пејчић 

Снежана 

708 36 70 36 34 10 9 / 53 24 

6. Цолев * 

Васил 

560 / / / / / / / / / 

7. Соколов 

Младенка 

716 36 72 / 20 15 7 / 49 28 

8. Цветковић 

Маја 

216 / 36 36 18 15 1 / 38 32 

9. Геров 

Бобан 

696 70 72 72 38 28 / / 63 24 

 

10. Костов 

Пејчев 

Даниела 

702 / 36 72   / / 48 / 



            

Свега:  5688 

 

424 428 354 128 83 23 / 458 180 

            

 

Закључак о раду   и препоруке за даљи рад 

 

       Стручно веће природних наука, математике и технологије је радило редовно, активно, узело је учешћа у целокупном раду школе, поред 

свих пратећих проблема, налазило решења увек и за све проблеме, уз велику подршку и сарадњу управе школе, стручних сарадника и 

библиотекара. Имајући у виду услове у којима се радило можемо бити задовољни урађеним. Наравно, да то није максимум, па је предложено 

да се још више бавимо првенствено побољшањем наставе, постизању бољих резултата ученика. Да се више примењује интернет у настави, 

више ради на мотивацији ученика,да се још  више усаглашавају захтеви и критеријуми наставника. Договорено  је да се практична и теоријска 

предавања још брижљивије бирају и планирају, како би се још више побољшала настава. Да се  настави са држањем часова упознавања у 

свим одељењима  4.разреда, из свих предмета, односно свих предметних наставника,који би евентуално предавали следеће године у 

5.разреду. Да се више сарађује са осталим стручним већима школе, са појединим тимовима. Да се још више похађају семинари уже стручни 

и  за општа питања наставе. Да се више посећују стручни скупови, предавања, презентације, да се деле искуства са наставницима других 

школа. 

                                                              

                                                              

                                                                                                 Руководилац стручног већа: 

          Милена Милчев 

  



 

Извештај 

Стручног већа друштвених наука уметности и вештина 

о планираним и реализованим активностима у току  школске 2017/2018. године 

 

                               

                                    Основна школа „Христо Ботев“ 

                                       Димитровград 

Активности   Време  

реализације 

Носиоци 

реализације 

 акључак/коментар 

реализоване 

активности 

1.Разматрање структуре наставника и 

усвајање годишњег  програма рада, 

израда годишњег плана рада, израда 

плана допунске , додатне  наставе и 

слободних активности , израда плана 

писаних провера , планирање стручног 

усавршавања у установи и ван 

установе 

Септембар 

2017. 

Чланови 

стручног већа 

Планиран  и  усклађен 

рад за целу школску 

годину., у настави и 

стручном усавршавању 

Угледни час из географије,  

 

Србија и њене природ. и друшт. одлике 

Септембар 

2017. 

С. Соколов 

Чланови 

стручног већа 

Дискусија, размена 

искустава, примена  

иновација у настави 

Анализа опремљености учионица и 

кабинета; 

Анализа  опремљености наставничке 

библиотеке; 

Анализа  опремљености ученика 

уџбеницима и другим школским 

прибором за поједине предмете 

Анализа  завршног испита  8.разреда  

Октобар 

2017. 

Чланови 

стручног већа, 

педагог ;  

Истакнута потреба за 

наставним средствима; 

родитељи и ученици 

обавештени о 

резултатима испита 

Добра снадбевеност 

ученика ;  

Угледни час из историје Октобар 

2017. 

наставник 

историје А. 

Митов и чланови 

стручног већа 

Дискусија и размена 

мишљења 

Угледни час Историје  Новембар 

2017. 

Б. Стаменов 

иЧланови 

стручног већа 

Размена искустава, 

дискусија , сарадња 

Угледни час Географије  

 

Децембар 

2017. 

Д. Митић, 

Чланови 

стручног већа 

Дискусија и размена 

мишљења 



Угледни час ликовног   

 

Децембар 

2017 

Мићо Митић 

Чланови 

стручног већа 

Дискусија и размена 

мишљења 

Сређивање учионица и кабинета 

 

Предавање на тему ,, Примери добре 

праксе"   

Децембар 

2017   

Чланови   

стручног већа 

Чланови 

стручног већа 

Наставници из 

Бабушнице 

Сређене учионице и 

кабинети 

Размена искустава и 

сарадња 

Разматрање распореда такмичења, 

Организација школских такмичења 

Јануар 2018 Чланови 

стручног већа, 

педагог 

Ученици усмерени за 

учешће на 

такмичењима 

Промоција уџбеника ,,Бигз,, Јануар 2018 Чланови 

стручног већа, 

Представници 

издавачке куће 

Наставници упознати 

са уџбеницима овог 

издавача 

Организација општинских такмичења Фебруар 

2018. 

Чланови 

стручног већа 

педагог 

Солидни резултати 

ученика 

Давање предлога  за избор уџбеника за 

наредне 3  шк. године  

Март 2018. Чланови 

стручног већа 

Библиотекар 

школе 

Састављена  листа од 

3 издавача уџбеника 

Учешће на окружним  и  регионалним  

такмичењима 

 

Март 2018. Чланови 

стручног већа 

Солидни резултати 

ученика 

на окружним и  

регионалним 

такмичењима 

Промоција уџбеника ,,Креативни 

центар"  

 

Март 2018. Представници 

Креативног 

центра -Београд 

Наставници упознати 

са уџбеницима овог 

издавача 

Спортске активности ,,угледни час 

 

Март 2018. Ивица Марков 

Чланови 

стручног већа 

Заинтересованост 

ученика за спорт 

 Обележавање Дана планете земње Март .2018.  Наставници 

географије 

Заинтересованост 

ученика за очување 

планете Земње 

Пробни завршни испит за ученике 

8.разреда 

 

 

Април 2018. 

 

Слађана 

Соколов 

Александар 

Митов 

Заинтересованост 

ученика за географију и 

историју 



 

 

 

  Чланови 

стручног већа 

Припрема ученика за 

полагање завршног 

испита 

Анализа  уједначавања критеријума 

оцењивања, 

 примена тестова знања, примена 

стандарда постигнућа 

 

Мај 2018. Чланови 

стручног већа 

Уједначено оцењивање 

Бољи увид ученика и 

родитеља у постигнута 

знања 

Учешће на републичком такмичењу из 

историје 

Мај 2018. 

 

Наставник 

Александар 

Митов 

Успех нашег ученика и 

наставника 

 

Обука за информатику  

 

 

Током другог 

полугодишта 

2017/2018 

Даниела Костов-

Пејчев 

Чланови 

стручног већа 

Боља обученост 

наставника за рад 

Развијање 

креативности у раду 

Сарадња са осталим стручним већима 

у школи 

 

 

Током целе 

школске 

године 

2017/2018 

Чланови 

стручног већа 

Ефикасност у настави и 

учењу  

Развијање бољих 

односа у колективу 

Семинар ,, Критичко мишљење " Јануар 2018. Поједини 

чланови 

стручног већ 

Стручно усавршавање 

наставника 

Анализа протеклог завршног испита за 

ученике 8.разреда 

Јуни 2018. Чланови 

стручног већа 

Увид у постигнуте 

резултате ученика 

Анализа рада стручног већа током 

шк.године  2017/2018. 

Јуни 2018. Чланови 

стручног већа 

 

Анализиран рад већа, 

истицање пропуста са 

циљем бољег рада 

наредне године 

-евидентирани 

планирани , а 

неостварени делови 

плана  

-дат предлог структуре 

за наредну школску 

годину, за све чланове 

стручног већа 



 

Током ове школске године  чланови овог стручног већа су одржали укупно часова:  

-редовне наставе – 4726    

 -допунске наставе-72  

-додатне наставе-250  

-слободних активности- 468. 

 На такмичењима је узело учешћа укупно ученика: 

-на школским- 153 

-на општинским-102 

-на окружним-57 

-на републичким-1 

Остварено је укупно   426  часова стручног усавршавања ван установе  и   19      часова стручног 

усавршавања  у установи. 

 Закључак о раду   и препоруке за даљи рад.  

Стручно веће друштвених  наука уметности и вештина је радило редовно, активно, узело је 

учешћа у целокупном раду школе, поред свих пратећих проблема, налазило решења увек и за све 

проблеме, уз велику подршку и сарадњу управе школе, стручних сарадника и библиотекара. 

Наравно, да то није максимум, па је предложено да се још више бавимо првенствено 

побољшањем наставе, постизању бољих резултата ученика.  

Да се више примењује интернет у настави, више ради на мотивацији ученика, да се још  више 

усаглашавају захтеви и критеријуми наставника . 

Договорено  је да се практична и теоријска предавања још брижљивије бирају и планирају, како 

би се још више побољшала настава. 

Да се  настави са држањем часова упознавања у свим одељењима  4.разреда, из свих премета, 

односно свих предметних наставника,који би евентуално предавали следеће године у 5.разреду. 

                                                                                                                          

                                                                                                     Руководилац 

стручног већа: 

                Слађана Соколов 

 

 

 

  



Извештај 

Стручног актива за развој школског програма 

о планираним и реализованим активностима у току  школске 2017 / 2018. године 

Активности   Време  

реализације 

Носиоци 

реализације 

      Закључак/коментар реализоване активности 

1. Израда плана 

рада за текућу 

школску годину 

 

септембар 

Сви чланови 

актива, педагог 

- Стручни актив за развој Школског програма 

донео је план рада за школску 2018 / 2019. год. и 

извршио анализу свога рада у школској 2017 / 

2018. години. 

2. Евалуација  

Школскогпрограма 

за текућу школску 

годину за прво 

полугодиште. 

 

 

фебруар 

Сви чланови 

актива, педагог, 

психолог, 

директор 

- Наставници су приликом реализације наставног 

плана и програма у првом полугодишту бележили 

у  напомени своја запажања и сугестије које ће им 

послужити код евалуације Школског програма на 

крају школске године. 

 

 

3. Избор уџбеника 

за наредну школску 

годину 

 

 

 

март 

 

 

Сви чланови 

актива, педагог 

- Наставници су прегледали одобрене уџбенике и 

извршили избор уџбеника уважавајући нови План 

наставе и учења за први и пети разред и 

препоруку Савета родитеља да се без преке 

потребе не мењају већ изабрани уџбеници како би 

се што дуже могли користити стари, те су сходно 

томе предложили које уџбенике треба набавити 

за наредну школску годину.  

4.    Одређивање 

остварености 

стандарда знања за 

сваки разред 

 

 

Мај, јун 

Сви чланови 

актива, педагог 

- Анализом тестова, писаних радова и 

интерпретација, као и постигнутим резултатима 

на пробном и завршном испиту, наставници су 

извршили процену остварености стандарда. 

 

 

 

5. - Анализа 

планова рада за 

обавезне и изборне 

наставне предмете 

   - Анализа планова 

допунске и  додатне 

наставе као и ван-

наставних 

активности  

 

 

 

 

 

 

Август. 

септембар 

 

 

 

 

 

Сви чланови 

актива, педагог 

 

-Наставници су поднели писане извештаје о 

реализованом плану и програму како редовне 

наставе, тако и додатне и допунске. 

- Посебно су разматране ван-наставне 

активности, и дати предлози за њихово 

унапређење. 

-У јуну и августу Министарство просвете 

организовало је семинаре за  учитеље и 

наставнике који ће реализовати  наставу у првом 

и петом разреду. Наставници  су  упознати са 

Правилником о плану наставе за први и други 

циклус основног образовања и васпитања  и 

Програму наставе и учења за први и пети разред 

основног образовања и васпитања, исходима и 

међу предметним компетенцијама. 

 

 

                              Основна школа „Христо Ботев“ 

                                       Димитровград 



 

Основна школа „Христо Ботев“ 

Димитровград 

Извештај 

Стручног актива за развојно планирање  

о планираним и реализованим активностима у току  школске 2017 / 2018. године 

  

Активности   Време  

реализације 

Носиоци 

реализације 

      Закључак/коментар 

реализоване активности 

1.Састанак актива 25.08.2017. Стручни актив за 
РП, директор, 
педагог психолог 

Усвојен годишњи програма рада 
Подела задужења међу 
члановима већа на 
праћењу појединих ужестручних 
проблема 

2.Састанак актива 08.09.2017. Стручни актив за 
РП, директор, 
педагог психолог 

Консултације за израду 
извештаја о реализацији ШРП, 
извештаја о планираним и 
реализованим активностима у 
току школске 2015/2016 и 
акционог плана за школску 
2016/2017 

3. Израда Акционог плана 
за школску 2017/2018 и 
презентовање 
Наставничком већу, 
Школском одбору и 
Савету родитеља 
 

Септембар, 2017 Стручни актив за 
РП 

Израђен ШРП за период 2016-
2019, Акциони плана за школску 
2016/2017, извештај о 
реализацији ШРП, извештај о 
планираним и реализованим 
активностима у току школске 
2015/2016, план рада стручног 
актива за развојно планирање за 
школску 2015/2016 

4. Праћење реализације 
Акционог плана и плана 
рада 

континуирано Стручни актив за 
РП 

Формални и неформални 
састанци и консултације 

5. Састанак актива 30.06.2018. Стручни актив за 
РП, директор, 
педагог 
психолог, 
Стручни актив за 
самовредновање 

Извештај о самовредновању 

7. Повезивање свих 
интересних група и 
стварање услова за 
њихово даље учешће у 
развојном планирању 
 

континуирано Стручни актив за 
РП 

Сарадња са стручним већима и 
активима и формална и 
неформална размена мишљења 

 

  



 

Извештај 

Стручног тима за самовредновање  

о планираним и реализованим активностима у току  школске 2017/2018. године 

 

 

 Активности   Време  

реализац

ије 

Носиоци 

реализације 

Закључак/коментар реализоване 

активности 

1. Формирање тима за 

самовредновање  

 

14. 9.  

2017. 

Директор школe, 

Наставничко веће,  

Тим за самовредновање формиран на 

седници Наставничког већа у саставу: 

 Душица Јотев –координатор, чланови: 

Наташа Методијев, Драгица Алексов и 

Милка Јоцев.  

 

2. Израда плана рада тима 

за самовредновање 

септ. Тим за 

самовредновање 

Донет план рада Стручног тима за 

самовредновање за школску  

2017. – 2018. год.  

 

3. Заједнички састанак 

Тима за     

самовредновање и  

Тима за Школско развојно 

планирање 

16. 11. 

2017. 

Директор школe, 

Тим за 

самовредновање и 

Тим за Школско 

развојно 

планирање 

На заједничком састанку Тима за     

самовредновање и Тима за Школско 

развојно планирање разматране су 

околности  до којих је довела 

реконструкција школе, везано за 

просторне и организационе могућности  

рада установе, па је у складу са тим 

донета одлука да се за школску 2018-

2019. год. вреднује прва кључна област 

„Школски програм и Годишњи план рада“. 

 

4. Анализа Школског 

програма и Годишњег 

плана рада 

јануар  

фебруар 

2018. 

-Координатор тима  

-чланови тима за 

самовредновање 

-предметни 

наставници 

Анализирани су  Школски програм и 

Годишњег план рада школе и дате мере 

за њихово побољшање. 

5. Обрада прикупљених 

података 

март, 

април, мај 

2018. 

-чланови тима за 

самовредновање 

Чланови потима за самовредновање 

обрадили су прикупљене податке и 

написали извештаје. 

 

                         Основна школа „Христо Ботев“ 

                                       Димитровград 



6. Презентовање 

добијених резултата 

самовредновања прве 

кључне области „Школски 

програм и Годишњи план 

рада“. 

15. 06. 

2018. 

 

 

Директор школe, 

Тим за 

самовредновање  

 

-Тима за     самовредновање је 

презентовао добијене резултат 

Наставничком већу и директору школе, са 

освртом на уочене слабости. 

-Пошто су излистани приоритети за 

унапређење рада установе донет је 

Акциони план за школску 2018 – 2019. 

год. 
7. Доношење Акционог 

плана о унапређењу рада 

установе, а на основу 

добијених резултата. 

10. 06. 

2018. 

8. Упознавање 

Наставничког већа, Савета 

родитеља и Школског 

одбора о добијеним 

резултатима 

самовредновања и 

предложеним 

активностима за 

унапређење вреднованих 

кључних области. 

 

01.  07. 

2018. 

 

30. 07. 

2018. 

-Координатор тима  

-чланови тима за 

Самовредновање 

-директор школе 

-Наставничко веће, Савет родитеља и 

Школски одбор упознати су са добијеним 

резултатима самовредновања и о 

планираним активностима за унапређење 

рада установе у оквиру Акционог плана за 

школску 2018 – 2019. год. 

9. Праћење реализације 

планираних активности из 

Акционог плана за 

унапређење кључне 

области „Образовна 

постигнућа ученика“ за 

школску 2017. – 2018. 

годину и подношење 

полугодишњег и годишњег 

извештаја о реализацији. 

 

Током 

године 

 

Јануар 

 

јун 

- координатор  

- чланови тима 

-Тим за самовредновање пратио је 

динамику реализације планираних 

активности и поднео Наставничком већу и 

директору школе полугодишњи и 

годишњи извештај. 

- Закључак тима је да су све планиране 

активности из Акционог плана 

реализоване. 

 

  



Извештај 

o  раду Одељењских Већа 

у току  школске 2017 / 2018. године  

Акт
ивн
ост
и   

Време  
реализације 

 

Носиоци 
реализације 

      Закључак/коментар реализоване активности 

1
.с

е
д

н
и

ц
а
 

 

20. Септембар 
2017.г. 

Одељењске 
старешине 
Предметни 
наставници 
Директор школе 
Педагог 
Психолог 

1. Опремљеност ученика уџбеницима и 
школским прибором 

2. Распоред контролих и писаних задатака 
3. Распоред допунске, додатне и осталих 

облика васпитно образовног рада 
4. Предлози за ИОП тимове 
5. Текућа питања 

2
. 

с
е
д

н
и

ц
а
 

13. Новембар 
2017.г. 

Одељењске 
старешине 
Предметни 
наставници 
Директор школе 
Педагог 
Психолог 
 

1. Реализација планова и програма свих 
васпитно-образовних активности на крају 
првог тромесечја  школске 2017/18 

2. Анализа успеха, владања и изостајања 
ученика 

3. Праћење ИОПа 
4. Припрема за родитељски састанак 
5. Текућа питања 

3
.с

е
д

н
и

ц
а
 

25. Јануар 
2018.г. 

Одељењске 
старешине 
Предметни 
наставници 
Директор школе 
Педагог 
Психолог 
 

1. Реализација наставног плана и програма на 
крају првог полугођа школске 2017/18.год. 

2. Утврђивање успеха, владања и изостајања 
ученика 

3. Вредновање ИОПа 
4. Припрема за родитељски састанак 
5. Текућа питања 

4
.с

е
д

н
и

ц
а
 

17. Април 
2018.г. 

Одељењске 
старешине 
Предметни 
наставници 
Директор школе 
Педагог 
Психолог 
 

1. Реализација наставног плана и програма на 
крају првог тромесечја другог полугођа 
школске 2017/18.г. 

2. Анализа успеха, владања и изостајања 
ученика 

3. Праћење ИОПа 
4. Припрема за родитељски састанак 
5. Текућа питања 

5
.с

е
д

н
и

ц
а
 

21. Јун 
2018.г. 

Одељењске 
старешине 
Предметни 
наставници 
Директор школе 
Педагог 
Психолог 
 

1. Реализација наставног плана и програма  на 
крају школске 2017/18.год. 

2. Утврђивање успеха, владања и изостајања 
ученика  

3. Вредновање ИОПа на крају школске 
2017/18.г. 

4. Вукове и посебне дипломе 
5. Ђак генерације 
6. Текућа питања 

 

 

 

                              Основна школа „Христо Ботев“ 

                                       Димитровград 



Извештај 
Стручног тима за инклузивно образовање  

о планираним и реализованим активностима у току  школске 2017 / 2018. године 

Активности   Време  
реализације 

Носиоци 
реализације 

      Закључак/коментар реализоване 
активности 

1.  -Идентификација и 
евидентирање ученика са 
сметњама и оштећењима 
у развоју, учењу и 
понашању 
     - Утврђивање степена 
оштећења 

од 01. 04. 
2017. год. 
до 15. 05. 
2017. год 

 
 
психолог 
педагог 

Након опсервације /тестирања ученика за 
први и пети разред дошли смо до закључка да 
је већи број првака има нечист и бебаст говор. 
- Учитељи су предложили који ученици  петог 
разреда би требало да настави да се образује 
по ИОП-у. 

2. Разматрање мера и 
активности које би 
довеле до адекватног 
укључивања ових 
ученика у образовно-
васпитни рад 

20. 08. 2017. 
год. 

психолог 
педагог 
интер-
ресорна 
комисија 

-  Преедложене су мера и активности које би 
довеле до адекватног укључивања ученика по 
ИОП-у  у образовно-васпитни рад 

3. Упознавање чланова 
разредних већа о 
евидентираним 
ученицима и њиховим 
тешкоћама 
Упознавање наставника 
са мерама и предлозима 
за адекватно 
укључивање ових 
ученика у образовно-
васпитни рад 

 
 
27. 08. 2017. 
год 
 
20. 09. 2016. 
год 

 
 
директор 
психолог 
педагог 
 

 
 
-Учитељи, одељењски старешине и 
предметни наставници упознати су са мерама 
и предлозима за адекватно укључивање ових 
ученика у образовно-васпитни рад. 

 
 
4. Сарадња са Центром 
за социјални  

Континуиран
о током 
школске 

2017-2018. 
год. 

 
 
директор 
психолог 
педагог 

Сарадња Школе и Центар за социјални рад је 
традиционално добра, а ову школску годину 
обележила су већа ангажовања  Центра око 
ученика Миланов Мартина, Дарка и 
Александре  Тошев, Елене Славов, 
Нинослава Џунаова, Јовану Ћирић, Николе и 
Немање Милошев и Анастасије Марјановић. 

5. Успостављање 
сарадње са родитељима 
ученика којима је 
потребна додатна 
подршка. 

октобар психолог 
педагог 

Сарадња родитеља и школе је углавном 
заснована на узајамном уважавању мада је 
евидентан заштитнички став родитеља и када 
је неоснован. 

6. Континуирано праћење 
развоја и напредовања 
ученика и  евидентирање 
нових случајева 
     Вођење документације 
за сваког ученика који је 
укључен у корективни 
рад 

Континуиран
о током 
школске 

2017 - 2018. 
год. 

одељењски 
старешине, 
наставници 
психолог 
педагог, 
директор 

Рад ученика којима је потребна додатна 
подршка праћен је континуирано током 
године, а документација је уредно вођена и 
чува се код психолога. 
ИОП –и су вредновани: 
13. 11. 2017. год. 
25. 01. 2018. год, 
17. 04. 2018. год  и 21. 06. 2018. год. 

 

        

                              Основна школа „Христо Ботев“ 

                                      Димитровград 



 

                              Основна школа „Христо Ботев“ 

                                       Димитровград 

 

Извештај 

Стручног тима за заштиту деце од дискриминације,насиља, злостављања и занемаривања  

школске 2017/2018.год. 

 

         У току I полугодишта школске 2017/2018.год. Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања одржао је три састанка. 

        На првом састанку  усвојен је Акциони план рада Тима за заштиту деце од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања. 

        У складу са горе наведеним планом рада реализоване су следеће активности: 

- Тим се придржавао правилника о протоколу за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања.        

- Родитељи су на родитељском састанку и савету родитеља на почетку школске године информисани о 

стању безбедности у школи, мерама за побољшање безбедности и превентивним активностима,посебно  

док трају радови на реновирању школе.Родитељима су саопштена правила која је неопходно поштовати 

у циљу безбедног боравка у школи.Упознати су са општим прописима, који се односе на безбедност 

ученика. 

- Ученици су на часовима разредног старешине и часовима одељенске заједнице стално подсећани на 

донета правила у одељењима и поштовање правила понашања у школи и кућног реда школе.Посебно је 

скренута пажња ученицима на пристојно и одговорно понашање док трају радови на реновирању школе. 

- На улазу у хол, постављена је огласна табла где родитељи благовремено добијају све потребне 

информације,а могу се информисати и преко сајта школе. 

- Ученици , родитељи, наставници и остали запослени у школи добили су у писаној форми „Извод из 

правила  понашања“ тј. Које су дужности и обавезе ученика, родитеља и наставника у циљу поштовања 

угледа школе и развијању позитивне атмосфере за рад. 

- Родитељи су долазили на индивидуалне разговоре са одељенским старешинама  на „ Дан отворених 

врата“ .  

- Током првог полугодишта редовно се сарађивало са школским полицајцем који је водио рачуна о 

безбедности деце у школи, као и са дежурним наставницима и помоћним особљем који су пратили 

понашање ученика на одморима у ходницима и дворишту.Због посебних услова за рад дежурство од 

стране наставника и помоћних радника је било повећано ради очувања безбедности ученика. 

- На часовима одељенске заједнице, часовима одељенског старешине и грађанског васпитања 

разговарало се о путевима превазилажења различитих облика насиља, решавања конфликтних 

ситуација, толеранцији, развијања културе понашања и поштовања различитости.Ученици су стално 

подсећани да воде посебно рачуна о понашању и својој безбедности у учионицама, дворишту, ходнику 

док трају радови у школи. 

- Ради подстицања кооперативних активности међу децом организоване су многобројне приредбе 

поводом пријема првака,Нове године, Светог Саве. 



-Ученици и њихови родитељи су укључени и у хуманитарним акцијама тако што су имали две продајне 

изложбе „Јесењи базар“ и „Новогодишњи базар“ где су изложили своје радове ( предмети и украси од 

јесењих плодова, икебане, честитке ,домаће колаче итд.).Новац који је сакупљен дат је за лечење наша 

два ученика  школе. 

- Ученици су укључени у велики број секција и ваннаставних активности које промовишу позитивне 

вредности и развој стваралаштва ( литерарна, новинарска, драмска, фолклорна,спортска.. ) 

- Педагог  школе је у сарадњи са одељенским старешинама евидентирао децу под ризиком(деца из 

непотпуних и разведених породица, као и деца са проблематичним понашањем.) 

-Настављена је сарадња са Тимом за Инклузију, Тимом за подршку укључивању деце избеглице у наш 

образовно-васпитни систем, Тимом за безбедност деце,Вршњачким тимом. 

-Школски полицајац и саобраћајац су за ученике првог разреда одржали предавање на тему „Безбедност 

деце у саобраћају“ и „Понашање ученика у школи и на улици“. 

-У оквиру дечје недеље предшколарци су посетили нашу школу где су домаћини били ученици 4.разреда, 

који су припремили пригодан програм за своје мале другаре. 

Четвртаци су били гости предшколарцима у оквиру обележавања Вукове недеље. 

-22.11.2017.год. На другом састанку Тима за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања, константовано је да је са учеником 8.разреда Д.Т вођен појачан васпитни рад међутим 

није било побољшања у његовом понашању,он је наставио са повредама обавеза, зато му је изречена 

васпитно-дисциплинска мера „Укор Наставничког већа“ због извршене повреде забране понашања које 

вређа углед, част и достојанство.У договору са родитељима и Центром за социјални рад ученик Д.Т од 

27.11.2017.год. похађа Основну школу са домом ученика „Добринка Богдановић“. 

-Трећи састанак одржан је 23.11.2017.год. на коме су чланови тима упознати са дописом Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја.Чланом 111.Закона о основама система образовања и 

васпитања(„Службени гласник РС“, број 88/2017) прописана је забрана насиља, злостављања и 

занемаривања. 

Ставом 1. Наведеног члана закона, у установи је забрањено физичко.психичко,социјално, сексуално, 

дигитално и свако друго насиље, злостављање и занемаривање запосленог, детета,ученика, одраслог, 

родитеља односно другог законског заступника или трећег лица у установи. 

-У складу са горе наведеним дописом на састанку су предложене следеће мере превенције: 

-Часове ОЗ допунити темама насиље и ненасиље, толеранција, сарадња,дискриминација, различитост, 

сексуално насиље, дигитално и други облици насиља.Радионице „Школа без насиља“ за децу и 

родитеље. 

-Формирање базе података ученика под ризиком. 

-Укључивање ученика пд ризиком у ваннаставне активности и спортске секције у складу са њиховим 

интересовањем. 

-У оквиру самовредновања периодично анкетирање ученика на крају  првог и другог тромесечја. 

-Предавања за родитеље на тему понашање ученика, насиље, сарадња, дискриминација, похвала и 

казна ,.. 

-Родитељи као предавачи  

-Сарадња са предшколском установом  

-Анкета ученика-( безбедна места у школи ,ризична места у школи и граду). 



-Формирати тим за допунску, додатну наставу и слободне активности. 

-Форум театар Вршњачког тима. 

-Организовати заједничке излете на задату тему (здрав живот, правилна исхрана,физичка активност, 

дружење, спортске игре...) 

-Међуодељенска такмичења 

 

ДРУГО ПОЛУГОЂЕ 

       На редовним састанцима Тима направљена је анализа стања у школи, дата су упутства за 

наставнике о текућим активностима, вођена евиденција појединих случајева и записници са одржаних 

састанака. 

       На ванредним састанцима доношене су одлуке о интервентним мерама и вођени су записници о 

истом. 

       У току другог полугодишта Тим је реализовао следеће Превентивне активности: 

       - На часовима ОЗ, Грађанског васпитања, ЧОС ученици су прикупљали материјал, вршили селекцију 

и презентовали следеће теме: „Агресивност и како је сузбити“,“ Подсмех и ругање“,“Лаж и како је 

препознати,“ „Конфликти и њихово разрешавање“, “Шта нам смета у школи“, „Није тешко бити фин“,“ 

Будимо добри другови“. 

       - На појединим часовима редовне наставе и слободних активности разговарано је о сарадњи, 

толеранцији, дискриминацији, поштовању различитости. 

       -  Ученици су учествовали у наградним конкурсима, такмичењима,приредбама, приређиване су 

изложбе ликовних радова. 

       - Обележавани су значајни датуми у којима су учествовали наставници и ученици. 

Интервентне активности: 

      -  У току другог полугодишта Тим је поступао по процедури и предузимао мере у складу са 

Правилником о протоколу за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања и то у следећим 

случајевима. 

      -  Ученик VIII/2  МН се на часу хемије непримерено понашао и после опомене наставника  он је 

наставио са испадима. Наставник хемије је пријавио случај (по процедури). 

      -  Ученик МН учестало чини лакше повреде обавеза и непримерено се понаша према 

наставницима.Ради спречавања вербалног насиља и превенције других облика насиља Тим је 

предложио појачан васпитни рад са учеником, интензивнију сарадњу Одељенског старешине са 

родитељима, као и укључивање педагога и школског полицајца у појачан васпитни рад.На часовима 

Грађанског васпитања и ЧОС-а одржати рдионице на тему сарадње и ненасилне комуникације. 

     -  Ученица IV/1  АМ се непримерено понашала на часу претила учитељици и поред молбе учитељице 

да се смири ученица АМ се није смирила већ је напустила час. Учитељица је пријавила случај Педагогу 

и Директору школе. Ученица је учинила повреду забране због чега се водио дисциплински поступак и 

појачан васпитни рад. Мајка ученице је упутила школи захтев за пребацивање ученице у одељење у 

Жељуши. Чланови Тима су се сложили да се ученица премести у Жељуши сматрајући да је то добро 

решење за ученицу с тим да се настави вођење појачаног васпитног рада укључивањем нове учитељице. 

Да се прати сарадња мајке и учитељице као и да педагог прати недељно понашање ученице у новом 

одељењу. 



     - Ученик V/2 разреда СП на часу физичког васпитања извршио је повреду обавеза ученика тиме што 

је угрозио властиту безбедност тако што је залетевши се у мрежу избио себи два зуба. Како би појачали 

поштовање правила понашања и нагласили приоритет безбедности ученика у школи директор је донела 

закључак о утврђивању одговорности ученика. Договор Тима је да се у наредном периоду направи 

анализа стања безбедности да се ефикасније води евиденција свих случајева повреда обавеза ученика 

и да се више укључе родитељи као сарадници. 

       - Ученик III/2 разреда TM je вређао и ударао лоптом друга из одељења III/1ЛВ. 

Ученик ЛВ је пријавио случај учитељици и даље се поступило по процедури. Тим је предложио мере 

заштите за ученика ЛВ у смислу оснаживања ученика за квалитетан социјални однос и јавну похвалу за 

исправан поступак. За ученика ТМ предложена је мера појачаног васпитног рада, појачана сарадња са 

родитељима, разговор педагога са родитељима, гледање филма, “Уа неправда“, медијација за ученике. 

       - Сви ови случајеви насиља били су на првом нивоу.Тим је увек реаговао на пријаву насиља. Редовно 

су се обављале консултације, настојали смо да решимо проблем насиља на што објективнији начин. У 

свим наведеним случајевима разговарали  смо са учесницима насиља у циљу ублажавања последица 

на емоционалном и социјалном плану. Разговорима и медијацијом међу ученицима спречени су даљи 

сукоби. 

      - Закључак Тима је да је ове године био повећан интензизет насиља, да су учестали дисциплински 

поступци. У циљу лакше евиденције ученика са ризичнм понашањем  Тим је направио образац за пријаву 

насиља и вођење документације о насиљу. Направљен је“ Педагошки лист“ (за праћење понашања 

ученика у одељењу кроз предузете мере), као и Наградни картон за поправљање оцене из владања на 

предлог Одељенског старешине. Ови обрасци су прослеђени свим наставницима у електронској форми, 

ради ефикаснијег прикупљања података о ученицима са ризичним понашањем. 

       -Следеће године очекује се још интензивнији рад на превентивним активностима и праћење ученика 

чије понашање Тим процени као ризично. 

  

25.06.2018.год.                                                                    Координатор Тима 

                                                                                              Весна Андрејевић 

 

  

  



 

 

Извештај 

Тима за остваривање програма културних и јавних активности школе о планираним и 

реализованим  активностима на крају школске 2017 / 2018. године 

Тим за остваривање програма културних и јавних активности школе у потпуности је 
остварио  план у школској 2017/ 2018. години. Обележен је и већи број датума и празника и 
учествовано у многим манифестацијама. 

 Културне активности школе обухватају представе, приредбе, прославе, изложбе, 
концерте, такмичења, смотре и друге активности које доприносе проширењу утицаја школе на 
васпитање ученика и културном развоју окружења школе.  Циљ укључивања ученика у културне 
активности школе јесте да науче да изразе и развију своја осећања, самосталност, способност 
и ставове; да развију говорне и изражајне способности ; да разумеју међусобне односе и 
понашање; да науче да сарађују са другима , да поштују себе и друге; да развију машту и 
подстакну креативност. При организацији културних активности школа сарађује са локалном 
самоуправом, библиотеком „Детко Петров“, Галеријом, Центром за културу, РТВ Цариброд, 
Туристичком организацијом Димитровград, Завичајним удружењем Ниша и другим установама 
и институцијама. 

 

                              Основна школа „Христо Ботев“ 

                                       Димитровград 

Активности   Време  

реализац

ије 

Носиоци 

реализације 

Закључак/ коментар 

реализоване активности 

1. Пријем првака- ученици четвртог разреда 

су са својим учитељицама и наставницама 

бугарског језика организовали приредбу као 

добродошлицу првацима. 

16. 9. 

2017. 

Разредно Веће 

за 4. раз., 

наставнице 

бугарског јез 

Ученици су пожелели 

добродошлицу ђацима 

првог разреда 

2. Откривање бисте Христа Ботева- На 

платоу испред Школе откривена је биста 

Христа Ботева, уз присуство Николе 

Селаковића, генерални секретар 

председника Републике Србије и Илијане 

Јотове, вицепрезиденткиње Републике 

Бугарске. Ученици су за ову прилику, заједно 

са наставницама српског и бугарског језика, 

спремили пригодан програм. 

 

 

 

18. 9. 

2017. 

 

 

 

Наставнице 

српског и 

бугарског језика 

 

 

 

Откривена је биста уз 

пригодан програм на 

српском и бугарском 

језику 

 

 

3. Дан општине Димитровград 21. 9. 

2017. 

Општина 

Димитровград 

Хор школе на челу са 

наст. муз.кул. 

учествовао је на 

свечаној седници 



4. Европски дан језика – Дана 26. 

септембра 2017. године обележен је 

Европски дан језика радионицом са које су 

постери изложени у холу школе. 

 

26. 9. 

2017. 

 

 

СВЈК 

Ученици упознати са 

значајем разноврсности  

језика 

5. Дечја недеља- Одржана је свечана 

седница Ђачког парламента (02.10.), 

организован је хуманитарни јесењи базар и 

емитована радио емисија. 

 

 

октобар, 

2017. 

 

 

СВЈК 

Ученици су кроз разне 

активности и кроз 

хуманитарни базар 

упознати са значајем 

Дечје недеље 

6. Обележавање 125- годишњице од 

рођења Иве Андрића - Кроз различите 

активности, Актив наставница за српски језик 

је са ученицима на часовима и ван њих 

обележио овај значајни јубилеј, ученици су 

такође правили и плакате, паное, литерарне 

радове. 

 

 

 

октобар, 

2017. 

 

 

Актив 

наставница 

српског језика 

 

 

Ученици су упознати са 

животом и делом Иве 

Андрића 

7. Ноћ вештица – Дана 27.10.2017., 

одржано је такмичење у којем су се 4 екипе 

надметале у знању   и   вештинама   на   тему 

,,Ноћи   вештица'',   а   на   крају   такмичења   

сви   су   добили пригодне награде.        

 

27.10. 

2017. 

 

Актив 

наставница 

енглеског језика 

 

Ученици су кроз игре и 

песме научили нешта 

више о празнику Ноћ 

вештица 

8. Ден на народните будители је у школи 

обележен презентацијом наставнице 

Албене Котев за ученике осмог разреда, био 

је и програм организован од стране ученика 

четвртог  разреда у учионици број 34, а други 

је програм био испред школе за све ученике, 

а такође је речи о том празнику било и у 

новембарској емисији „Радио Весела 

Школа“. 

 

 

1. 11. 

2017. 

 

Љиља Соколов 

Сузана Станков 

Биљана Мицев 

Албена Котев 

 

 

Ученици упознати са 

делима народних 

просветитеља 

9. Вукову недељу смо у школи обележили 

прве недеље новембра презентацијом 

„Значај Вуковог рада“ у организацији 

наставница српског језика. Израђени су и 

панои. 

 

Новемб.2

017. 

Ивана Тасков 

Наташа 

Методијев 

Светлана 

Стојанов 

Ученици су се упознали 

и научили више о 

Вуковом животу и 

делима. 

10. Дан примирја у Првом светском 

рату- На часовимаредовне наставе у 8. 

разреду ученици су са својим наставником 

обележили дан примирја. 

11.11. 

2017. 

Александар 

Митов 

Ученици су се упознали 

са догађајем када су 

силе Антанте потписале 

примирје са Немачком и 

тиме окончале Први 

светски рат. 



11. Дан захвалности- На часовима 

енглеског језика пригодним текстовима и 

активностима којима смо се подсетили на 

његову историју и значај, обележен је Дан 

захвалности – амерички породични празник.       

 

 

23.11. 

2017 

 

 

Сузана Станков 

 

Ученици су научили 

нешта више о Дану 

захвалности  

12. Божићна прослава- Наставница Моника 

Васов Јовановић је са наставницама 

разредне наставе од првог до четвртог 

разреда у Жељуши организовала божићну 

прославу у холу школе. Ученици су певали и 

рецитовали божићне песме на српском и 

енглеском језику. 

 

 

 

28.12. 

2017 

 

 

 

Моника Васов 

Јовановић 

 

 

Ученици су сазнали 

нешта ново о начину 

прославе католичког 

Божића 

13. Хуманитарни новогодишњи базар У 

ђачкој кухињи је одржан хуманитарни базар 

када је за ученике Милицу Васов и Страхињу 

Тодоров сакупљен новац за њихово лечење. 

Том приликом су наставнице Љиља Соколов 

и Албена Котев организовале приредбу за 

све посетиоце базара. Истог дана, у 13.00 је 

одржан програм ученика четвртог разреда 

који су са учитељицама и наставницама 

бугарског језика организовали кратку 

приредбу за децу запослених у школи. 

 

 

 

 

29.12. 

2017. 

 

 

 

 

Љиља Соколов 

Албена Котев 

 

Ученици су показали 

своју хуманост и имали 

прилику да одгледјау 

пригодан новогодишњи 

програм. 

14. Новогодишња приредба-  

Новогодишња приредба је одржана 12. 

јануара 2018. године, а ученици 4. и 

8.разреда   певали   су   и   рецитовали   

пригодне   божићне   песме   на   енглеском   

језику.   Уз пригодно послужење на крају 

приредбе, учесници и остали присутни су 

једни другима још једном пожелели све 

најбоље у новој години, као и пријатан дочек 

православне Нове године.   

 

 

 

 

13. 1. 

2018. 

 

 

 

 

Сузана Станков 

 

Ученици су  имали 

прилику да одгледају 

представу везану за 

Нову годину и Божић 

 

15.Светосавска академија- Ученици 

старијих разреда су са  наставницама ср. 

језика и наставником муз. културе 

организовали рецитал о животу и делу 

светог Саве. Истог дана , за ученике млађих 

разреда је у Жељуши одржан програм о 

животу и делу св.Саве. 

 

 

27.1. 

2018. 

Актив 

наставница 

српског језика, 

наставник 

музичке 

културе и 

учитељи 

Ученици су имали 

прилику да одгедају 

рецитал и да науче 

нешта више о животу и 

делу св. Саве 

16. Дан заљубљених - изложени су панои у 

холу школе       

 

14. 2. 

2018. 

 

СВЈК 

Ученици су имали 

прилику да виде 

различите слике и 

постере и на тај начин су 

упознати са Даном 

заљубљених 



17. Дан државности Р Србије- овај дан 

обележен је у 7. разреду    

15. 2. 

2018. 

Александар 

Митов 

Ученици су се упознали 

са најзначајнијим 

датумом у политичком, 

културном и историјском 

календару Србије. 

18. Дан матерњег језика- Ученици 

четвртог разреда су писали песме на задату 

тему, изложени су панои у холу школе, а 

чланови новинарске секције су спремили 

прилог за радио емисију и за часопис. 

Читалачки клуб је овај дан обележио 

читањем пригодних текстова о матерњем 

језику. 

 

 

21. 2. 

2018. 

 

 

СВЈК 

Ученици су кроз 

различите активности 

обележили и упознали 

се са Даном матерњег 

језика 

19. Посета основној школи у Софији – 

Тим за промоцију школе је заједно са 

ученицима посетио основну школу у Софији 

и том приликом су пригодним програмом 

представили нашу школу. 

 

 

28. 2. 

2018. 

А. Котев 

Љ.Соколов 

С. Стојанов 

Светлана 

Стојанов 

Представљање школе, 

упознавање и размена 

искустава са другим 

школама 

20. Баба Марта -   У холу школе су изложени 

радови ученика на тему Баба Марта и 

Мартенице. Такође је реализован програм за 

ученике од 1. до 4. разреда. 

 

1. 3. 

2018. 

 

Актив за 

бугарски језик 

Прављење мартеница и 

програм на тему Баба 

Марта и мартенице  

21. Дан сећања на погром на Косову 2014.- 

обележен је на часовима додатне наставе из 

историје 

17.3. 

2018. 

 

 

 

 

 

 

Александар 

Митов 

 

 

 

Ученици су кроз 

истраживачки рад дошли 

до сазнања о  највећем 

етничком злочиначки 

мотивисаном сукобу од 

старне шиптара и 

доласка међународних 

снага у српској 

покрајини. 

22. Ускршња приредба- радионица у 

организацији Сузане Станков и ученика који 

похађају секцију енглеског језика 

 

11.4. 

2018. 

 

СВЈК 

Ученици учествују у 

приредби кроз игре и 

песме 

23. Манифестација „Розите на България 

Наставнице бугарског језика су, заједно са 

наставником музичке културе и ученицима, 

спремиле пригодан програм испред школе 

 

11. 5. 

2018. 

 

Локална 

заједница 

Учленици су имали 

прилику да чују песме на 

бугарском језику као и да 

виде игре из Бугарске 



 

  

24. «Борба и обич» фестивал - Тим за 

промоцију школе учествује на међународном 

фестивалу у граду Русе 

 

18.- 21. 5. 

2018. 

 

Установа 

Учешће на фестивалу 

као и размена искустава 

са другим основним 

школама  

25. Дан Ћирила и Методија- обележен је 

читањем награђених радова на смотри 

ћириличне писмености у Тителу. 

24. 5. 

2018. 

Наставници 

српског и 

бугарског језика 

Ученици су се подсетили 

о значају рада Солунске 

браће о чему је било 

речи и у радио емисији 

Весела школа 

26. Плес са Европом 25. 5. 

2018. 

СТЦ Ученици 8. разреда су 

традиционално на 

градском тргу одиграли 

кадрил 

27. Дан школе – Организован је програм за 

ученике од првог до осмог разреда  

 

4. 6. 

2018. 

 

Установа 

Ученици су сазнали 

вишео животу и раду Х. 

Ботева и најуспешнијим 

ученицима су уручене 

награде. 

28.  Завршна приредба 8. разреда  

 

8. 6. 

2018. 

Светлана 

Стојанов 

Ирена Гигов 

Милка Јоцев 

Стојан Стојанов 

 

Дружење са ученицима 

осмог разреда 

Председник  Тима за остваривање програма културних и јавних активности школе 

Светлана Стојанов 



     

                              Основна школа „Христо Ботев“ 

                                       Димитровград 

Извештај 

Стручног тима за Професионалну орјентацију  

о планираним и реализованим активностима у току  школске  2017 / 2018. године  

 Активности   Време 

реализације 

Носиоци 

реализације 

      Закључак/коментар реализоване 

активности 

1  1. Представљање 

програма и портфолија 

за   8. разред 

18.01. 

2018 

Одељенски 

старешина, 

педагог и 

психолог 

Представљени програм 

Професионалне орјентације 

једногласно подржан од стране 

родитеља и ученика осмог разреда, 

а пошто су се сви ученици 

определили да похађају овај 

програм формиране су 3 групе, 

колико је и одељења.  

 

2. 2. У свету интересовања 

3. Графикон 

интересовања 

25.01. 

2018 

09.02. 

2018 

Одељенски 

старешина 

На радионици доминирала 

активност ученика, чиме су ученици 

посебно били задовољни 

 

3. 4. О стереотипима 29. 03.  

2018 

 

Одељенски 

старешина, 

педагог и 

психолог 

Да су стереотипи део наше 

свакодневице уверили су се и 

ученици на личном примеру. 

4. 5. У свету врлина и 

вредности 

6. Самоспознаја – То сам 

ја 

12.04. 

2018 

 

Одељенски 

старешина и 

наставник 

грађанског 

васпитања 

Радови ученика изложени су на 

паноима Професионалне 

орјентације. 

5. 7. Какав/каква сам „ На 

први поглед“ 

8. Моја очекивања 

9 Рад са ученицима / 

ученицама и 

родитељима / 

старатељима 

26.04. 

2018 

Одељењски 

старешина, 

наставник 

грађанског 

васпитања, 

психолог и 

педагог 

Ова радионица реализована је у 

једном делу на часу одељењске 

заједнице, а рад са ученицима и 

родитељима  пре игранке у 

Дружионици, што је свима изузетно 

пријало  

6. 10. Слика савременог 

света и кључне 

компоненте за занимања 

03.05. 

2018 

Наставник 

информатике 
Ученици су 03. 05. 2018. 

год.посетили Сајам прошесионалне 

орјентације у Пиротуна и 



11. Образовни профили 

у средњим школама 

прикупљене информације и 

матерјал користили су на   часовима  

информатике приликом израде 

презентација, које су касније 

презентоване ученицима у петак 

пре игранке као уводна активност. 

7. 12. Мрежа средњих 

школа 

13. Захтеви занимања – 

одговарајуће 

способности и 

контраиндикације 

19.04. 

2018 

- на часу 

информатике 

8. 14. Сазнајем са 

интернета куда после 

основне школе 

15. Путеви образовања и 

каријере 

16. Припрема  и 

спровођење интервјуа 

20. 04.  

2018 

на часу 

информатике 

активност пре 

игранке 

Ученици су позвали родитеље 

различитих занимања и са њима 

обавили интервју у Дружионици , где 

је био присутан  велики број ученика  

- активност пре игранке. 

9. 17. Опис занимања 

помоћу мапе ума 

18. Критеријум за избор 

школе 

19. Испитивање ставова 

26.04. 

2018 

-наставник 

грађанског 

васпитања 

- одељењски 

старешина 

Ученици су обрадили теме и 

направили презентацију коју су на 

часу грађанског представили својим 

друговима из других одељења. 

Пошто су представљене све 

презентације приступило се 

дискусији о „Критеријуму за избор 

школе“. Дискусију је водио 

наставник грађанског васпитања. 

10. 20. Извор занимања и 

приходи 

21. Орјентација ствара 

јасну слику 

22. Опис занимања уз 

помоћ мапе ума  

03. 05.  

2018 

- наставник 

информатике 

- наставник 

грађанског 

 

Пошто су презентацију са претходне 

радионице допунили и проширили 

на часу грађанског, ученици су их 

презентовали родитељима на 

родитељским састанцима. 

11. 23 Припремање за 

реалне сусрете 

24. Остварујемо учење 

путем реалних сусрета 

25. Документација за 

реалне сусрете 

10.05. 

2018 

- наставник 

грађанског 

- одељењски 

старешина 

Ученици су организовано посетили 

Дом здравља, Пошту, Гимназију 

Свети Кирило и Методије као  и 

Сајам  у Пироту где су школе 

представиле своје делатности.  

Школу су традиционално посетили 

представници Техничке и Млекарске 

школе из Пирота и Пољопривредно 

шумарске школе из Сурдулице. 

12. 26. Рефлескија учења 

путем реалних сусрета 

27. Обука за 

конкурисање 

17. 05.  

2018 

- одељењски 

старешина 

- наставник 

информатике 

Пошто ове теме нисмо могли да 

обрадимо у предузећима јер их 

немамо, а установе нису биле 

заинтересоване за овај вид 

сарадње наставник информатике је 



28. На разговору у 

предузећу 

активност пре 

игранке 

ученицима приказала неколико 

снимака који покривају ове теме. 

13. 29. Моја одлука о школи 

и занимању 

30. Саветодавни рад 

24. 05.  

2018  

-наставник 

грађанског 

васпитања 

- одељењски 

старешина 

- психолог 

Индив. разговор са ученицима 

обавили: наставник грађанског, 

одељењ. старешина и психолог. 

Приликом попуњавања листе жеља 

код нереалних жеља са ученицима 

и родитељима разговарали су 

педагог и дирек. 

14. 31. За 

родитеље/старатеље и 

децу стилови васпитања 

наших родитеља 

31.05. 

2018. 

- одељењски 

старешина 

 

Предавање припремили и 

реализовали одељењске 

старешине. 
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Извештај 

Школски спорт 

о планираним и реализованим активностима у току  школске 2017/ 2018. године 

Активности   Време  
реализације 

Носиоци реализације       Закључак/коментар 
реализоване активности 

Спартакијада Р Бугарска Септембар Д.Цветковић, 
И.Марков и 
Гимназија 
Димитровград 

Фудбал 2 место; 
Одбојка 3 место 

Дан града,  Пловком 
против дроге и улична 
трка 

23.Септембар Д.Нотев,Д.Цветковић, 
И.Марков и СС 
Цариброд 

Преко 200 ученика 

Такмичења (међу 
одељенска и 
међуразредна) Jесењи 
крос 

6.недеља  и  31. 
недеља X месец 
6.недеља 

Актив учитеља, 
наставници физичког, 
управа школе и 
локална самоуправа 

Сви ученици 

Здраво растимо  Новембар -Јануар Ивица Марков,  Ученици 7 раз. 

Школска такмичења 
Ст.Тенис 

Новембар Ивица Марков Учешће на републичком 
такмичењу 

Школска такмичења  Друго полугође Д.Нотев,Д.Цветковић 
и И.Марков 

Фудбал међуокружно 3 
место, Одбојка окружно 
2 место;: Атлетика 
окружно 2 место(мушка 
и женска);Појединачно 
републичко Сара 
Јеленков 3 
место;Андреа Сергијев 
5 место и Андрија 
Стоилковић 4 место 

Атлетско такмичење, 
Орјентиринг, Пешачење и 
Такмичење у мини-
рукомету 

Септембар- Јун Д.Нотев,Д.Цветковић, 
И.Марков, АК Балкан, 
СС Цариброд 

Ученици 5 раз. 

Ђурђевданска трка Мај  Д.Нотев,Д.Цветковић, 
И.Марков СС 
Цариброд и АК 
Балкан 

Око 100 ученика 

 Kрос ртс-а Мај  Д.Нотев,Д.Цветковић 
и И.Марков 

Сви ученици 

Организовање спортске 
манифестације- између 
две ватре и фудбал 
 

Јун  Ивица Марков, 
Драган Цветковић 
Учитељице 4 раз.  

Ученици 3-4 раз.                
У сарадњи са 
учитељским друштвом 
Ниш 

 



 

И З В Е Ш Т А Ј 

Тим за допунску, додатну наставу 

и слободне активности 

 

- на првој седници  септембра месеца је  конституисан тим, чланови тима на предлог директора; 
- дата су задужења члановима око доношења програма рада; 
- на следећој седници је усвојен програм рада; 
- прикупљени су од наставника и учитеља предлози термина за одржавање допунске, додатне 

наставе и слободних активности, затим су ти термини усклађени , да не буде поклапања, да се 
испоштују све педагошке норме, а у складу са отежаним условима рада, због реновирања школе; 

- чланови тима су током целог полугодишта пратили одржавање допунске, додатне наставе и 
слободних активности, сарађивали са свим наставницима и учитељима,  давали упутства ; 

- на крају полугодишта су сумирани резултати, дате препоруке за даљи рад,; 
- закључак је да ученици нису много били заинтересовани за све ове облике наставе, иако се 

наставници много труде да им помогну; 
- тражиће се начин да се ово стање поправи током другог полугодишта, да слабији ученици на крају 

имају већа постигнућа, у складу са  прописаним  стандардима , да на такмичењима се постигну 
бољи резултати, а ученици 8. разреда што боље ураде завршни испит. 

                                                 8 . разред  

1)  ДОПУНСКА НАСТАВА:  

 А) Математика: одржано је укупно  102 часа допунске наставе, обухваћено 40 ученика, неки су 

присуствовали редовно, а неки долазили по потреби.Допунска настава је била успешна, сви 

ученици постигли позитиван успех, они који су доста одсуствовали  савладали су успешно градиво. 

 Б) Хемија :  одржано је 34 часа допунске наставе, обухваћено 9ученика , којима је пружена помоћ у  

савладавању градива, сви ученици су постигли позитиван успех. 

  В) Физика :  Одржано је 17 часова, обухваћено 34 ученика, којима је пружена помоћ у  

савладавању градива, сви ученици су постигли позитиван успех. 

  Г) Енглески језик : одржано је 34 часа, обухваћено 14 ученика, на крају су сви били успешни.  

Д) Шпански језик: одржано је 34 часа, обухваћено 4 ученика, којима је пружена помоћ у  

савладавању градива, сви ученици су постигли позитиван успех.Највише им је помагано у 

савладавању граматике и правописа, јер се радило према потребама ученика. 

2) ДОДАТНА НАСТАВА:   

 А) Математика: Одржано је 34 часа додатне наставе, на којима је  присуствовало 5 ученика.Они су 

постигли добар пласман на општинском такмичењу, а једна ученица је остварила учешће на 

окружном . 

 Б) Енглески језик: одржано је 34 часа, радило се са 8 ученика, који су постигли добре резултате. 

 В) Историја: одржано је 34 часа , учествовало 10 ученика. Били су успешни на такмичењима. 

 Г) Географија: одржано је 34 часа , учествовало 10 ученика. Били су успешни на такмичењима. 
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 Д) Биологија: одржано је 34 часа , учествовало 13 ученика. Они су постигли добар пласман на 

општинском такмичењу. 

 Е) Шпански језик: одржано је 34 часа , учествовало 5 ученика.Ти часови су били усмерени на 

припреме за такмичење. 

 3) СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ:  

 А) Енглески језик: Одржано 34 часа, учествовало 8 ученика, који су показали велико 

интересовање, ангажвали се на различите начине и развијали лјубав према енглеском језику. 

  Б) Техничко и информатичко образовање: Одржано је 34 часа, ангажовано 6 ученика.  

  В) Новинарска секција: Одржано је 34 часа, ангажовано 4ученика. Били су јако успешни. 

  Г) Читалачки клуб – српски језик: Радило се са ученицима од 5. до 8. разреда, из 8. разреда 

радило је 8 ученика.  

 Д) Српски језик: у 1. полугодишту Слободне активности а у 2. полугодишту припремна настава: 

Одржано је 102 часа, обухваћено 78 ученика, који нису баш сви посећивали све часове , али добар 

број јесте. Обнављано је и утврђивано градиво, коришћена је и збирка за завршни испит,  као и 

материјал наставника од претходних година. На крају је одржано и још  20 часова припремне 

наставе, тако да је ученицима омогућено у потпуности да се што боље припреме за завршни испит, 

што су они и постигли. 

 Ђ) Математика: Рађено на исти начин као и Српски језик , па су и резултати слични. 

                                                   7. разред 

1) ДОПУНСКА НАСТАВА:  
  А) Математика: одржано је 72 часа, обухваћено 29 ученика. Помагано је ученицима који  слабије 

савладавају градиво, као и онима , који су повремено, па и дуже одсуствовали са наставе. Рађено је 

по плану, али и према потребама ученика, па су они и напредовали, свладали градиво, на крају сви 

постигли позитиван успех. 

Б) Хемија: одржано је 36 часова, обухваћено 11 ученика, којима је помагано у савладавању 

градива, па на крају сви били успешни.  

В) Српски језик: Одржано је 18 часова, обухваћено  24 ученика.Највише је рађено градиво из 

граматике и правописа, а то су ученици слабије схватали. Недовољне оцене су током године 

сведене на минимум, а накрају сви били задовољни постигнутим и сви имали позитиван успех. 

Г) Биологија: одржано је 36 часова, обухваћено20 ученика. Помагано им је у савладавању градива, 

на крају сви били успешни. 

Д) Енглески језик:  одржано је 72 часа допунске наставе, обухваћено 23 ученика.Највише им је 

помагано из граматике. Број присутних ученика на часовима је варирао, а највише је било присутних 

пред најављене контролне вежбе и писмене задатке.Ученици су углавном били задовољни. 

2) ДОДАТНА НАСТАВА:  
 А) Физика: одржано је 36 часова, обухваћено 3 ученика, који су радили редовно, остварили добар 

пласман на општинском и окружном такмичењу. 

 Б) Математика : одржано је 36 часова, обухваћено 5 ученика, који су радили редовно, остварили 

добар пласман на општинском такмичењу, а учествовали и на окружном. 

 В) Српски језик: одржано је 18 часова, обухваћено 7 ученика. Рад је био  усмерен на припрема за 

такмичења из две области: из језика и књижевности и за књижевну олимпијаду.Остварен је запажен 

пласман на општинском и окружном такмичењу. 



Г) Енглески језик: одржано је 72 часа, обухваћено 15 ученика.Рађена је највише граматика,као и 

вештина говорења, нарочито на темама које интересују ученике, као што су: другарство, 

компјутерске игрице, изласци, потешкоће у школи, комуникација са родитељима и сл.  

Д)Географија: Одржано је 36 часова, обухваћено 12 ученика.  

 Ђ) Историја. Одржано је 36 часова, обухваћено 6 ученика. 

Е) Фудбал и одбојка : Учествовало је 3 ученика  заједно са ученицима 8. разреда. 

3) СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ: 
 А)Читалачки клуб: одржано је 24 часа, обухваћено 12 ученика из 7. разреда. 

 Б) Географија: одржано 36 часова, обухваћено 8 ученика.  

 В) Ликовна секција: одржано 36 часова, учествовало 9 ученика, који су успешно учествовали на 

различитим конкурсима у Србији и иностранству и освојили завидан успех. 

                                                  6. разред 

1) ДОПУНСКА НАСТАВА: 
 А) Математика: одржано 36 часова, обухваћено 24 ученика, којима је помагано у савладавању 

појединих лекција,  такође и ученицима који су одсуствовали са наставе. Рађено је по плану, али и 

према потребама ученика, па су они и напредовали, свладали градиво, на крају сви постигли 

позитиван успех. 

      Б) Физика  : Одржано је 18 часова , обухваћено 24 ученика. Помагано је ученицима из свих области, 

а накрају сви били задовољни постигнутим. 

 Г) Српски језик: Одржано је 18 часова , обухваћено 6 ученика. Највише је рађено градиво из 

граматике и правописа, а то су ученици слабије схватали. Недовољне оцене су током године 

сведене на минимум, а накрају сви били задовољни постигнутим и сви имали позитиван успех. 

  Д) Енглески језик: одржано је 36 часова  допунске наставе, обухваћено 16 ученика.Највише им је 

помагано из граматике. Број присутних ученика на часовима је варирао, а највише је било присутних 

пред најављене контролне вежбе и писмене задатке.Ученици су углавном били задовољни. 

 Ђ) Шпански језик: одржано је 36 часова, обухваћено 4 ученика, којима је пружена помоћ у  

савладавању градива, сви ученици су постигли позитиван успех.Највише им је помагано у 

савладавању граматике и правописа, јер се радило према потребама ученика. 

2) ДОДАТНА НАСТАВА:  
 А) Математика : одржано је 36 часова, обухваћено 7 ученика, који су радили редовно, остварили 

добар пласман на општинском такмичењу, а учествовали и на окружном. 

 Б) Српски језик:  Одржано је 18 часова, обухваћено 6 ученика. Рад је био  усмерен на припрема за 

такмичења из две области: из језика и књижевности и за књижевну олимпијаду.Остварен је запажен 

пласман на општинском и окружном такмичењу. 

В) Физика: одржано је 36 часова, обухваћено 16 ученика, који су радили редовно, остварили добар 

пласман на општинском и окружном такмичењу. 

Г) Бугарски језик:  Одржано је 36 часова, обухваћено 6 ученика. Ученици радили редовно, 

развијали љубав према Бугарском језику и његовој књижевности. 

 Д) Биологија: Одржано је 36 часова, обухваћено 15 ученика . Рад са ученицима је највише био 

усмерен на припреме за такмичења, па су ученици успешно учествовали и показали велики ниво 

знања. 



 Ђ) Шпански језик: одржано је 36 часова  , учествовало 5 ученика.Ти часови су били усмерени на 

припреме за такмичење. 

3) СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ:  
 А) Историја: одржано је 36 часова  , учествовало 9 ученика.Ученици учествовали у обележавању 

разних историјских датума одговарајућим садржајем. 

 Б) Биологија: одржано је 36 часова  , учествовало 9 ученика. На часовима су израђивани панои 

различитих врста животиња и праживотиња, израђиване су различите збирке, као и једа већи 

школски инсектаријум.Организовани су квизови знања , на којима се играло , али и учило. 

5. разред 

1) ДОПУНСКА НАСТАВА  :   
 А) Математика . Одржано је 72 часа допунске наставе , обухваћено 24 ученика. којима је помагано 

у савладавању појединих лекција,  такође и ученицима који су одсуствовали са наставе. Рађено је 

по плану, али и према потребама ученика, па су они и напредовали, свладали градиво, на крају сви 

постигли позитиван успех. Присуство на часовима је варирало, па је највише било присутних на 

часовима пред писмене задатке и контролне вежбе. 

 Б) Енглески језик: Одржано је 36 часа допунске наставе , обухваћено 29  ученика, који нису увек 

били редовни, већ долазили по потреби.Највише им се помагало из граматике. Врло често су 

присуствовали ученици са врло добрим и добрим оценама, па су и они показали напредак. Сви који 

су пажљиво пратили упутства наставника, показивали су добре резултате на писменим проверима и 

пропитивањима на часовима. 

 В) Шпански језик: Одржано је 29 часа допунске наставе , обухваћено 4  ученика . радило се према 

потребама ученика. 

 Г) Српски језик: Одржано је 36 часа допунске наставе , обухваћено 15  ученика . На часовима се 

обнављало, утврђивало и увежбавало градиво, за које им је било потребно додатно објашњење.На 

тај начин су сви ученици постигли позитиван успех. 

2) ДОДАТНА НАСТАВА :  
 А) Математика: Одржано је укупно  36 часова. На почетку је радило 17 ученика, а онда је добар 

део њих одустао , кад су осетили да им је доста захтевно. Група ученика је наставила редовно да 

ради , па су показали добар успех на општинском и окружном такмичењу. 

Б) Енглески језик: Одржано је 36 часа додатне  наставе , обухваћено 11   ученика . Рађена је 

највише граматика,као и вештина говорења, нарочито на темама које интересују ученике, као што 

су: другарство, компјутерске игрице, храна, животиње, комуникација са родитељима и сл.  

 В)Биологија: Одржано је 36 часа додатне  наставе , обухваћено 19   ученика. Ученици  су постигли 

добар пласман на општинском  и окружном такмичењу. 

 Г) Српски језик: Одржано је 36 часа допунске наставе , обухваћено 10   ученика.Обнављањем и 

увежбавањем градива ученици су се припремали за такмичења, на којима су били успешни.. 

3) СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ. 
А) Биологија: Одржано је 36 часа додатне  наставе , обухваћено 19   ученика.Највише су се 

бавили биљним светом и очувањем појединих врста. 

Б) Читалачки клуб: У општој групи за све разреде, ученици из 5. разреда су били бројни, активни . 

одржано је 27 часа.( Српски језик)  

В) Хор и оркестар: Одржано је 36 часова ,  а обухваћено 25    ученика. Добро су се ангажовали, 

узели су учешће на многим приредбама и прославама, били успешни на такмичењима. 



Г) Сликање и вајање: ( Ликовна култура) .Одржано је 102 часа, ангажовано 30 ученика. Они  су 

успешно учествовали на различитим конкурсима у Србији и иностранству и освојили завидан успех. 

Д) Литерарна секција :  Одржано је 72 часа ,  а обухваћено 25    ученика. 

Ученици су правилуи паное поводом школских празника, учествовали на школским приредбама, 

писали стихове и прозне текстове, који су читани у радио емисији ,, Радио весела школа " и 

штампани у школском часопису. Пријављивали се на литерарне конкурсе и освајали награде. 

Ђ) Новинарска секција: Одржано је 72 часа ,  а обухваћено 17   ученика.Ученици су радили на 

припремању емиасија ,, Радио весела школа ". 

Е) Рецитаторска секција: : Одржано је 36 часова ,  а обухваћено 10   ученика , са којима је најпре 

рађена правилна дикција и акцентуација.Учествовалису у припремању школских приредби и 

припремању за такмичење рецитатора, па је остварен добар успех. 

 

У млађим разредима се часови допунске наставе углавном, одржавају пре почетка часова.Часови 

додатне наставе и слободних активности се одржавају као 5. или 6. час. 

     У 1. разреду одржани су по 1 час седмично часови допунске наставе из српског језика и математике. 

У току седмице одржани су и часови слободних активности и то 2 часа седмично. Допуску наставу и из 

српског језика и из математике похађало је 11 ученика. Од тога 3 ученика напредовало је мање од 

очекиваног, 5 ученика напредовало је стално али спорије , а 3 ученика напредовало је на очекиваном 

нивоу. Слободне активности ученици су похађали на нивоу одељења. 

    У 2. разреду часови допунске наставе одржавани су по 1 час седмично као и часови слободних 

активности. У 4 одељења 2. разреда допунску наставу из српског језика похађало је 12 ученика. На крају 

године постигнућа су им следећа: 5ученика показало је довољан успех, 4ученика добар успех, 2 ученика 

врло добар успех и 1 ученик одличан успех. Из математике је допунску наставу похађало 15 ученика.Од 

тога довољан успех има 6 ученика, добар успех има 8 ученика и 1 ученик је са врло добрим успехом. Сви 

ученици похађали су слободне активности. 

     У 3. разреду часови допунске наставе држани су наизменично, сваке друге седмице.Једном седмично 

држани су часови додатне наставе из математике. У 4 одељења 3.разреда 10 ученика похађало је часове 

допунске наставе из српског језика и 12 ученика из математике. На крају школске године 7 ученика  

остварило је довољан успех из српског језика , а 8 ученика из математике. Добар успех остварило је 3 

ученика из математике и 3 ученика из српског језика. На додатној настави из математике било је 26 

ученика. Сви су на крају школске године постигли одличан успех.Из енглеског језика10 ученика је редовно 

похађало допуску наставу, а неки су се ученици по потреби укључивали најчешће пред контролне 

вежбе.Рађено је по наставном плану и програму, а нарочита пажња обраћена је на читање и писање због 

специфичности писања вокабулара на енглеском језику.Заједнички рад резултирао је тиме што су, у току 

школске године, недовољне оцене на писаним проверама сведене на минимум,а ученици су охрабрени 

постигнутим успехом. Часове слободних активности у 3. разреду похађало је 12 ученика.Укупно је 

одржано 36 часова.Праћен је унапред припремљен план, али су обрађиване и додатне теме у складу са 

жељама и потребама ученика. Развијана је креативност ученика кроз израду постера и паноа,ликовних 

радова,глуму, певање ичитање разних текстова. 

   У 4.  разреду часови допунске наставе из српског језика и математике као и додатне наставе из тих 

предмета држани су наизменично, по 1 час сваке друге седмице. Укупно је 14 ученика похађало допунску 

наставу из математике и 11 ученика из српског језика. Од тога 2 ученика постигло је довољан успех из 

математике 10 ученика  постигло је добар успех и 2 ученика врло добар успех. Из српског језика 1 у ченик  

је постигао довољан успех, 10 ученика добар и један  врло добар успех. Часове додатне наставе  из 

математике похађало је 26 ученика и сви ученици су постигли одличан успех  сем једног ученика који има 



оцену врлодобар. Часове додатне наставе из српског језика похађало је 24 ученика и сви на крају 

остватили одличан успех. 

        У млађим разредима ученици редовно долазе на часове допунске  и додатне наставе. Захваљујући 

допунској настави ученици могу да постигну бољи успех јер  су наставни садржаји у потпуности њима 

прилагођени. Да би још више напредовали ученици треба више да се залажу на часу и више се ангажују 

код куће. И часови додатне наставе су допринели да ученици остваре одличан успех на крају школске 

године и веће постигнуће на такмичењима.Захваљујући часовима додатне наставе ученици могу да 

прошире своја знања, да се уче да размишљају и повезују чињенице и самостално долазе до закључка, 

да развијају радозналост и проширују своја интересовања. Да би остварили већи успех на такмичењима 

требало би још више да се ангажују код куће. 

                Остварени резултати на такмичењима 

       У 1. разреду ученици су учетвовали на такмичењу из рецитовања и 1 ученик се пласирао на окружно 

такмичење.Такође 1 ученик освојио је 1. место на окружном такмичењу у шаху. 

       У 2. разреду натакмичењу „Мислиша“ учествовало је 32 ученика и 2 ученика освојили су похвале.На 

такмичењу рецитатора 2 ученика се пласирало на општинско такмичење.У шаху је 1 ученик освојио 

1.место, а 1 ученик 2. место на окружном такмичењу и 1 ученик 6. место на републичком такмичењу. На 

такмичењу из енглеског језика одазвало се 15 ученика 2. разреда.Максималан број поена освојила су 5 

ученика а још 6 ученика је било међу боље пласиранима. 

Ученици 3.разреда учествовали су на школском и општинском такмичењу из математике. На такмичењу 

„ Миислиша“ 2 ученика су похваљена. У шаху је 1 ученик освојио друго ,а 1 ученик треће место на 

окружном такмичењу. На такмичењу“Аз обштувам с Европа“-„ Са Енглеским У Европу“ учествовало је 36 

ученика.Максималан број поена има 4 ученика, а још 4 ученика освојило је висок пласман. 

        У 4. разреду на школском такмичењу из математике учествовало је28 ученика, а на општинском 18 

ученика.На окружном такмичењу пласирала су се 5 ученика.На такмичењу „Мислиша“ учествовало је 35 

ученика.На школском такмичењу рецитатора учествовало је 8 ученика, а на општинском такмичењу 

пласирало се 4 ученика.На окружном такмичењу из 4. разреда била су 2 ученика.Од лирерарних радова 

у Тителу од 5 учесника из српског језика 1 ученик освојио је 3. место.Из бугарског језика је 1 ученик освојио 

друго, а 1 ученик треће место. На такмичењу „Аз обштивам с Европа“ учествовало је 39 ученика 4. 

разреда, а међу боље пласираним је шесторо ученика. Међу учесницима такмичења из Енглеског језика 

већина ученика не похађа часове додатне наставе, али су зато истински љубитељи енглеског језика и у 

првим су редовима када се организују разне врсте надметања. 

        Оваквим постигнућима ученика на такмичењима су свакако поред редовне наставе допринели и 

часови допунске наставе и слободних активности. 

 

 

                                                                                                           Руководилац тима  

                                                                                                             Милена Милчев 

 

 

 

  



 

Извештај 

Тима за здравствену и социјалну заштиту о планираним и реализованим                               

активностима на крају школске 2017 / 2018. године 

 

Чланови Тима за здравствену и социјалну заштиту у потпуности су остварили план и 
програм на крају првог полугођа у школској 2017/ 2018. години. 

Основна здравствена заштита наших ученика се остваривала у Дому Здравља у 
Димитровграду. Сарадња са педијатријском службом се одвијала кроз вршење редовних 
систематских прегледа, вакцинација и кроз предавања. Анализирани су подаци о здравственом 
стању ученика и на осноиву тога су предузимани кораци  превенције и корекције.  

 

 

                              Основна школа „Христо Ботев“ 

                                       Димитровград 



Активности   Време   
реализације 

Носиоци реализације Закључак/ коментар 
реализоване активности 

Лична хигијена, 
Болести прљавих 
руку-разговор 

Септембар 
/Октобар 

2017. 

Учитељи, одељењске 
старешине, педагошко 
психолошка служба 

На часовима одељењског 
старешине током године је 
разговарано са ученицима на 
ту тему. 

Правилно држање 
тела – разговор 

током 
школске 
године 

Учитељи, наставници 
физичког васпитања, 
педагошко психолошка 
служба 

Обрађене теме на часовима 
физичког васпитања 

Правилна исхрана – 
предавање 

током 
школске 
године 

Учитељи, наставници 
физичког васпитања, 
педагошко психолошка 
служба, Дом здравља 

Обрађене теме на часовима 
физичког васпитања 

Хигијена уста и 
зуба- предавање 

Октобар/ 
Новембар 
2017. 

Учитељи, одељењске 
старешине, зубар 

Редовни систематски преглед 
зуба 

Вакцинација Април/Мај 
2018. 

Учитељи, одељењске 
старешине, родитељи, 
лекар 

Редовна вакцинација ученика 

Хигијена становања 
(разговор) 

током 
школске 
године 

Учитељи, одељењске 
старешине, педагошко 
психолошка служба 

Ученици су кроз разговор 
упознати са значајем 
одржавања хигијене у стану  

Болести зависности 
и полно преносивих 
болести-. 
Предавања за 
ученике седмог и 
осмог разреда 

 
 
 

Новембар, 
2017. 

 
Одељенске 
старешине, педагошко 
психолошка служба, 
лекар 

 
Ученици су имали прилику да 
присуствују предавању лекара 
о полно преносивим 
болестима 

Одмор и рекреација  
током године 

 
Учитељи 

Ученици су кроз игре и излете 
научили нешто више о одмору 
и рекреацији 

Карактеристике 
пубертета 

 
током године 

 
Одељењске старешине, 
педагошко психолошка 
служба 

Наставници су на ЧОС-у и на 
часовима биологије објаснили 
ученицима основне 
карактеристике пубертета 

Организовање 
часова корективне 
гимнастике у оквиру 
спортских 
активности са 
циљаном групом 

 
 

током године 

 
 
Учитељи 
Наставници физичког 
васпитања 

На часовима физичког 
васпитања у оквиру спортских 
активности, посвећена је 
пажња ученицима са 
проблемима у држању 

Пано: Здравље 
највеће богаство 

 
током године 

 
учитељи,одељењске 
старешине,лекари 

Ученици су се упознали и 
научили више о здрављу и 
здравим навикама. 

 Праћење 
породичних и  
социјалних прилика 
ученика  

током целе 
школске 
године 

Одељенске 
старешине, педагошко 
психолошка служба, 
директор  

Наставници и педагошко 
психолошка служба су редовно 
пратили породичне и 
социјалне прилике ученика 



  

  

Сарадња 
(заједничке 
активности) Центра 
за социјални рад и 
школе, у решавању 
породичних 
проблема ученика  

 
 

током целе 
године 

 

Директор, педагошко -
психолoшка служба, 
одељењске старешине 
IV3, VIII2, VIII3, Центар 
за социјални рад  

Сарадња Школе и Центра за 
социјални рад у циљу 
решавања проблема ученика 

Подршка 
некомплетним 
породицама  

 
током целе 
године 

Директор, педагошко -
психолпшка служба, 
одељењски 
старешина, Центар за 
социјални рад  

Сарадња Школе и Центра за 
социјални рад у циљу 
решавања проблема ученика   

Набавка бесплатних 
уџбеника за 
најсиромашније 
ученике  

 
 

Март 2018. 

Директор, Центар за 
социјалну заштиту, 
библиотекар  

Пружена је подршка и 
организована је набавка 
уџбеника за кориснике 
социјалне помоћи  

Обезбеђивање 
бесплатне ужине за 
најсиромашније  

 
Август/ 

Септембар 
2017. 

Директор, Општина, 
Центар за социјални 
рад  

Пружена је подршка и 
обезбеђена је ужина за 
кориснике социјалне помоћи 

Побољшање 
квалитета ужине и 
њене доступности 
ученицима 
обезбеђивањем 
донација и 
новчаним учешћем 
Општине  

 
 
 
 

током године 

Директор, Општина, 
особље у ђачкој 
кухињи , педијатар 

 
Редовно се радило на 
побоњшању квалитета ужине. 

Стварање што 
повољнијих 
хигијенских услова у 
школи и њихово 
одржавање у току 
године  

 
 
 
 

током целе 
године 

Директор школе, 
надлежне општинске 
службе, санитарна 
инспекција, помоћно  
особље и сви 
наставници 

 
Упркос реконструкције школе, 
Хигијенски услови у школи су 
одржавани на највећем 
могућем нивоу. 
 

 
Председник Тима за здравствену и социјалну заштиту 

Младенка Соколов 



Извештај у вези програма заштитне животне средине 

2017/2018 
 

1.  Дана 19.09.2017 године, одржан је Агробиодиверзитет, под називом „Сајам балканског агробиодиверзитета и 

сеоског наслеђа” где су приказани ручни радови, традиционална јела као и игре и ношње нашег краја. Група 

ученика наше школе је са наставницима посетила овај сајам. Реализатор је општина Димитровград 

 

 

2.  Дана 15.12.2017. године одржана је радионица поводом светског дана чистих руку и светског дана здраве 

хране где је циљ подизање свести о здравој храни и значај одржавања личне хигијене, где су учествовали 

ученици од петог до осмог разреда. Реализатор је Дом здравља Димитровград. 

 

 

3. 05.03.2018. године одржано је чишћење кабинета и учионице биологије, где су учествовали ученици и 

наставници. 

 

4. 22.март-Дан вода где је прочитан текст на разгласу од стране ученика  „Чувајмо воде“ 

 

5. 22.април-Дан планете Земља где је прочитан текст на разгласу од стране ученика и еко поруке на тему „Како 

сачувати планету Земљу“ и урађени су плакати од стране ученика. 

У холу школе су изложени плакати ученика и направљено еко дрво, дрво са порукама ученика. 

 

6.  Дана 25.04.2018. године одржана је акција пролећног чишћења школског дворишта.У тој акцији узела је 

учешће наша школа са ученицима од петог до осмог разреда са наставницима биологије 

 

7.  22.мај-Дан биодиверзитета. Ученици осмог разреда обележили су тај дан  прављењем плаката. 

 

8.   5.јун-Дан животне средине где је прочитан текст на разгласу од стране ученика у циљу заштите и очувања 

околине. 

           

  



 

Извештај 

  о раду Наставничког већа 

у току  школске 2017 / 2018. године  

Активности   Време  
реализ
ације 

Носиоци реализације Закључак/коментар реализоване активности 

1. седница 
Наставничког 

већа 

08.9. 
2017. 

директор школе, 
педагог школе  

- припрема за родитељски састанак; 
- извештај тима за мигранте; 
- припрема за иницијално тестирање 

2. седница 
Наставничког 

већа 
 

14.9. 
2017. 

директор школе, 
координатор тима за 
самовредновање, 
председник стручног 
актива за развојно 
планирање 

-размотрен је Извештај о раду школе у 
протеклој школској години; 
-размотрен извештај о раду директора 
- размотрен Годишњи план и програм рада 
школе; 
 -размотрен извештај о самовредновању 
-размотрен Анекс Школског програма 

3. седница 
Наставничког 

већа 

16.11. 
2017. 

директор 
школе,педагог школе 

- Анализиран успех,владање и изостајање 
ученика 
-Реализација планова и програма 

4. седница 
Наставничког 

већа 
 

23.11. 
2017. 

директор школе, 
педагог 
школе,секретар 
школе,одељенски 
старешина VIII-3 

-Упознати са променама закона о основном 
образовању 
-Разговарано обезбедности ученика у школи 
током радова  
-Превенција насиља 
-Донесена је васпитно -дисциплинска мера 

5. седница 
Наставничког 

већа 

8.01. 
2018. 

директор школе -обавештење о току радова на реконструкцији 
школског објекта 
- припрема за прелазак на рад у реновирани 
део школе 
-утврђивање правила понашања 
ученика,запослених и родитеља 
-припрема ѕа израду Анекса Школског програма 
-припрема за екскурзију ученика 4. разреда 

6. седница 
Наставничког 

већа 
 

31.01. 
2018. 

директор школе, 
педагог школе 
 

-реализација планова и програма на крају првог 
полугодишта; 
-Утврђен успех,владање и изостајање уч. 
-извештај о раду школе 
-извештај о раду директора 
-извештај о реализованој екскурзији 4.раз. 

 
7. седница  

 
Наставничког 

већа 
 

 
14.02. 
2018 

 
директор 
школе,Основна школа 
из Бабушнице 
 

-давање мишљења Наставничког већа о 
увођењу двојезичног модела образовно 
васпитног рада 
- Обележавање дана погибије Васила Левског 
- Иницијатива КИЦ-а и Р Бугарске за 
обележавање 3. марта 

8. седница 
Наставничког 

већа 

2.03. 
2018 

директор 
школе,библиотекар 
школе 

- организовање манифестације „Пробуждане с 
хоро“; 
- набавка бесплатних уџбеника 

 Основна школа „Христо Ботев“ 

                                                                        Димитровград 



9.седница 
Наставничког 

већа 
 

16.3. 
2018. 

директор школе 
 

- упознавање са интернет доменом 
-On Line представа 
- позив агенције ДАБЧ за учешће на фестивалу 
у граду Русе 

10. седница 
Наставничког 

већа 
 

30.03. 
2018. 

директор школе, 
библиотекар школе 

- усвојен је пословник о раду НВ 
-донесена је одлука о покретању процедуре 
избора чланова Школског одбора 
-обавештење о посети комисије за европска 
питања Р Бугарске 
-обавештење о набавци уџбеника за 
шк.2018/2019.год. 

11. седница 
Наставничког 

већа 
 

  13.4. 
2018. 

директор школе -извештај са обављеног завршног испита 
-формирана је школска уписна комисија 
-припрема за пробни завршни испит 
-промоција уџбеника за 1. и 5.р 

12. седница 
Наставничког 

већа 
 
 

19.4. 
2018. 

директор школе, 
помоћник директора 
 

-Реализација планова и програма на крају 
првог тромесечја другог полугођа; 
- Анализа успеха,владања и изостајања 
ученика 
- припрема за родитељски састанак 

13. седница 
Наставничког 

већа 
 

26.04. 
2018. 

директор школе, 
наставник 
информатике 

 -дат је предлог НВ за чланове Школског 
одбора из реда запослених 
-анализиран пробни завршни испит-припрема 
за завршни испит 
-припрема за учешће у манифестацији 
Бугарска ружа 

14. седница 
Наставничког 

већа 

09.5. 
2018. 

директор, 
библиотекар школе 

-одлука о избору уџбеника 
-припрема за 11.мај; 
  

15. седница 
Наставничког 

већа 
 

6.6. 
2016. 

Директор, 
педагог школе 

-реализација планова и програма за 8.р 
-утврђен је успех,владање и изостајање  
- донете су одлуке о носиоцима Вукових и 
посебних диплома; 
-Донета је одлука о избору  ђака генерације за 
8.р 

16. седница 
Наставничког 

већа 

12.6. 
2018. 

Директор  -концерт Леонтине 
- Тестирање ученика 4.разреда 

17. седница 
Наставничког 

већа 

15.06. 
2018. 

Директор,педагог 
школе 

-припрема за завршни испит 
-самовредновање 
-стално стручно усавршавање 

18. седница 
Наставничког 

већа 
 

21.06. 
2018 

Директор школе - извештај о обављеном завршном испиту 
-припрема за дочек председника Р Србије  
председника р Бугарске 
 

19. седница 
Наставничког 

већа 
 

26.06. 
2018 

Директор,педагог 
школе 

-утврђен је успех,владње и изостајање ученика 
-донете одлуке о избору ђака генерације у 5. , 
6. и 7.разреду; 
-донете су одлуке о похваљивању и 
награђивању ученика 
-усвојени су Извештаји са реализованих 
екскурзија ученика 



20. седница 
Наставничког 

већа 

29.06. 
2018 

Директор,педагог 
школе 

 
-Извештај о сталном стручном усавршавању 
-Извештај о самовредновању 
-Размотрен нацрт школског програма 
-утврђивање технолошких вишкова 

 

  



 

Извештај о раду директора  

 у школској  2017/2018. години 

 

Рад директора у припреми и у току школске 2017/18.године одвијао се је у веома отежаним 

условима због радова на реконструкцији школског објекта централне школе. Планирање рада и 

организовање свих васпитно-образовних активности у 1/3 школског објекта у првом полугодишту, и 

прелазак у реновирани део уз истовремено извођење радова у вертикали изнад фискултурне сале,  

захтевало је промишљену организацију, постизање разумевања свих актера школског живота, као и  

повишену будност у циљу очувања безбедности ученика. Иако је приоритет био безбедност ученика, 

школа је остварила и више од планираних активности, постигла значајне успехе на 

такмичењима,конкурсима и смотрама,  успешно је укључила ученике мигранте, сензибилисала ученике 

и родитеље за унапређење образовања припадника бугарске националне мањине по двојезичном 

моделу, припремила бројне пројекте којима конкурише за унапређивање услова и начина рада. 

 На седницама стручних , саветодавних као и   управног органа константовано је да је организација 

рада школе била добра, да је школа реализовала све планиране активности и са врлодобрим успехом 

завршила школску годину. 

 

Подручја 
рада 

/Активности   

сарадници       Закључак/коментар реализоване активности 

1 . РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ 
 

1
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1. ШУ Ниш 
 
2. образовни 
информатор 
 
3.стручни 
сарадници 
 
4. медији 

1. присуство  свим састанцима у организацији МП и ШУ , информисање 
колектива о актуалностима у образовању 
2. упознавање са новим прописима (нови закони и подзаконска акта) 
њихово презентовање НВ, СР, ШО, подстицање на доследну примену  
3. унапређење рада наставника , пружање педагошко-инструктивне 
помоћи 
4. презентовање рада школе, афирмација постигнућа ученика 
5.Пријем првака и родитеља-подстицање на поштовање правила 
,сарадњу са учитељима, наставницима, стр.сарадницима, 
представљање постигнућа школе 
6.припрема  ученика 4 разреда за предметну наставу кроз дружење и 
праћење наставе 
7.праћење ученика 8 р. –припрема за наставак школовања 
8. укључивање ученика миграната –формирање тима за подршку, 
сарадња са МПНТР, НВО, КИРС 
8.лично стручно усавршавање-24 сати акредитованих  програма,на 
нивоу установе 43 бода,на стручним трибинама и конференцијама  15 
бода 
 

 

  Основна школа „Христо Ботев“    

 Димитровград   
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1.помоћно , 
техничко особље, 
2. школски тим за 
заштиту деце од 
НЗЗ, тим за 
безбедност 
3.Центар за 
социјални рад 
4.школски 
полицајац 
5. инспектори за 
малолетничку 
деликвенцију 
6. полицијска 
станица 
Димитровград и 
ПУ Пирот 
7. санитарна 
инспекција и 
 Завод за Јавно 
здравље Пирот 
8. школски тим за 
медијацију 
9. особље ђачке 
кухиње 
 

1. контрола систематског  одржавања хигијене и естетике школског 
простора: 
-интензивна сарадња са инвеститором, извођачем радова, надзорним 
органима на реконструкцији објекта матичне школе 
-стално настојање да се у току радова обезбеди што боља 
функционалност простора 
- појачана активност на очувању безбедности ученика на градилишту 
-појачана сарадња са родитељима ученика у циљу повећања 
безбедности и личне одговорности   
2.  - континуиране  превентивне мере  - није били ниједног случаја 
насиља на трећем нивоу 
3. усаглашено, заједничко деловање у случајевима поремећаја у 
понашању као последице поремећених породичних односа, сарадња са 
Центром за социјални рад  
4. посете одељењима 1. разреда , представљање Школског полицајца, 
развој поверења ученика  
5.периодични састанци са управом ПС, заједничко деловање у оквиру 
пројекта Безбедност у школи одрастање 
7. континуирана сарадња на превенцији хигијенских услова у школи, 
организација дезинфекције дезинсекције и дератизације, контрола рада 
ђачке кухиње 
8.учешће у раду тима за заштиту деце од насиља, злостављања и 
занемаривања-17 случајева на 1 нивоу, вођена 3 васпитно 
дисциплинска поступка 
9. укључивање  Школског тима за медијацију у 2 случаја 
10. организовање исхране ученика у ђачкој кухињи уз помоћ локалне 
управе и родитеља ( 380 корисника , 129 ученика храни се бесплатно)  
11.постављање жичаног интернета у учионице предметне наставе , 
оптимизовање  WiFi мреже у циљу повећања коришћења интернета у 
настави и припреме за увођење е-дневника 
12.организовање ванредног прегледа стања опреме и реквизита  у циљу 
повећања безбедности ученика 
13.набавка опреме за ђачку кухињу 
14.учешће у пројектима с циљем стварања бољих услова-  МПНТР, 
МОН Бугарске, ИПА 
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1.Педагошки 
колегијум 
2.Наставничко 
веће 
 

1.усаглашавање рада стручних већа и актива 
2.анализа рада школе и предузимање мера за побољшање, 
континуирано праћење остваривања плана и програма 
3. педагошко –инструктивни рад са наставницима и посете часовима 
свих облика васпитно образовног рада- 23 часа  
 4. побољшање квалитета ваннаставних  и ваншколских  активности  
( европски дан језика, Дан матерњих језика Дечја недеља,  Ден на 
народните будители, новогодишњи програм, Светосавске свечаности, 
Дан заљубљених, Баба Марта, Розите на Балгарија, Фестивал поетских 
театара, излети и екскурзије) 
5.Организовање такмичења ученика из свих наставних предмета, 
подстицање учешћа ученика на такмичењима и афирмација најбољих 
такмичара у школи и медијима 
6.организовање припреме ученика 8.р. за завршни испит кроз пробне 
тестове и припремну наставу, 
7.Организовање часова предметне наставе у разредној с циљем 
припреме ученика четвртог разреда за предметну наставу 
8. остваривање васпитних циљева: доследност у поштовању правила и 
неговање опште људских вредности, хуманости и солидарности код 
ученика и родитеља 
9. организација учешћа школе у националним тестирањима (4.и 
6.разред-математика)  
10.организација ЗИ 

1
.4

. 
 О

б
е
з
б

е
ђ

е
њ

е
 и

н
к
л

у
з
и

в
н

о
г 

п
р

и
с

т
у
п

а
 у

 о
б

р
а

з
о

в
н

о
-

в
а

с
п

и
т
н

о
м

 п
р

о
ц

е
с
у
 

 

1.Педагошки 
колегијум 
2. Наст. веће 
2.Педијатр. 
служба Дома 
здравља 
3. Општинска 
интерресорна 
комисија 
4. Удружење 
«Хендикеп» 
5. Општински тим 
за социјалну 
инклузију 

1. Побољшање инклузивне климе у школи  
3. Идентификовање и праћење укључивања деце којој је потребна 
додатна подршка 
3. ванредно одељењско веће ради израде ИОПа за С.Т. из 5/1 
4.формирање ИОП тимова и праћење остваривања њихових програма 
5. Интрересорна сарадња на нивоу локалне заједнице 
7. допринос социјализацији ученика, подршка укључивању ученика у 
активности «играонице и дневног боравка» 
8.Сарадња са специјалнимшколама на региону у циљунаставка 
школовања ученика по ИОПу2 
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 1.Промоција ученичких постигнућа у школи  и ван школе 
–избор ђака генерација, награђивање најбољих такмичара на 
општинском нивоу- Видовдански пријем 
-стварање услова за организацију и одлазак на више нивое такмичења 
2.Промоција ученичких постигнућа у локалној заједници  
-нагрђивање ђака генерација и најбољих такмичара на окружним и 
републичким такмичењима  у оквиру обележавања Дана општине  
3.Подстицање учешћа ученика на конкурсима и смотрама: ликовни, 
литерарни, међународни(из конферансе) 
4. Представљање постигнућа, креативности и вештина ученика на 
школским приредбама(пријем првака-ученици 3.р., дечја недеља- сви 
разреди,Свети Сава-и Дан школе -промоција рада слободних 
активности) 

2. ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 
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Педагошки 
колегијум 
Школски одбор 
ШУ Ниш 

Благовремено и квалитетно донети сви основни документи  
2

.2
. 
 О

р
га

н
и

з
а
ц

и
ја

 

у
с
т
а

н
о

в
е
 

 Стручни 
сарадници 
Стручни органи 
школе 

-формирање одељења 
-подела часова на наставнике ,  
подела задужења: 
  а) наставних  и ваннаставних  активности 
  б) рада педагошко- психолошке службе 
  в)рада административно-финансијске службе 
   г) рада техничке и помоћне службе 
   д)рада ђачке кухиње 
   ђ)набавке уџбеника 
   е)формирање тимова  
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 Управа школе -континуирано је оствариван  увид у функционисање постављене 
организације.  
Свакодневни контакти, уочавање недостатака и проблема резултирали 
су  побољшањима процеса рада, уз тимско одлучивање и сарадњу и 
наглашавање личне одговорности сваког појединца у оквиру његових 
компетенција. 
-Сарадња са инспекцијским службама: просветна, санитарна, 
противпожарна број прегледа, посебно са лицем за безбедност, са којим 
је сарадња била интензивна због  радова на реконструкцији 
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ШУ Ниш 
Библиотекар 
Наставник 
информатике  

-Благовремено и ефикасно обавештавање запослених путем огласних 
табли у школи, школског разгласа, фејсбук странице школе, школског 
сајта, књиге обавештења, која је активирана због демонтаже школског 
разгласа 
-Континуирана сарадња  и размена информација електронском поштом 
-праћење активности школске ФБ странице и школског сајта 
-унос података и ажурирање информационог система Доситеј 
-формирање школског  Гугл Диска у циљу ефикасног вођења педагошке 
документације 
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 Педагошки 
колегијум 
Тим за 
самовредновање 
Стручни актив за 
развој школе 

-континуирано праћење остваривања васпитно -образовног процеса (40 
седница разредних већа,   18 наставничког већа, 7 савета родитеља,11 
школског одбора) 
-Активно учешће у раду тима за самовредновање 
-Анализа резултата завршног испита 
-Анализа постигнућа ученика на такмичењима 
-кординација рада Тима за самовредновање и стручног актива за развој 
школе 
-праћење остваривања Акционог плана унапређења рада установе 
-планирање рада Тима за унапређивање квалитета образовно-
васпитног рада школе 
 
 
 



 
3.ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВAЊЕ  РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 
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Секретар, 
педагог, психолог 

  
-подршка  вероучитељу 
-приправник-стажиста 
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Педагошки 
колегијум 
Стручна већа 

 
У оквиру сталног стручног усавршавања(ССУ): 
-примена  правилника о вредновању ССУи образаца уз правилник 
-Организовани акредитовани семинари: 
„ефикасно вођење педагошке документације“, 
 -усавршавање ван установе -37 сати акредитованих програма просечно  
-усавршавање у установи - 72 сата просек по запосленом: 
 на нивоу стручних већа   
-присуство угледним часовима  
-присуство теоретским предавањима 
-праћење предметне наставе у 4.разреду  
б) на нивоу наставничког већа - , презентован сет нових прописа за НВ, 
СР,ШО, спроведене обуке дежурних, прегледача и супервизора за ЗИ, 
организоване обуке за безбедан и здрав рад 
в)учешћем у стручним трибинама 
 
-Континуирано обавештавање и подстицање запослених за учешће и на 
другим семинарима у организацији стручних друштава 
Списак семинара 
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    -Настојање да се унапређује клима у школи,  да се негује колегијалност, 

пружање  подршке и помоћи , професионално и приватно, у мери у којој  
је то компетенција директора.  
-организовање малих школских свечаности и прославе Дана просветних 
радника, Светог Саве, Дана школе, 8.марта 
-Другарско вече ученика 8 разреда  
-школска 2016/17 година донела је по први пут радно-правне спорове 
због незадовољства запослених матерјалним положајем, покренути су 
спорови у вези исплате накнаде за долазак на рад и одлазак са рада, 
велики део времена утрошен је на сарадњу са Државним 
правобранилаштвом , као заступником школе, као и локалном управом у 
циљу спречавања блокаде рада установе 
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Локална управа, 
синдикат 

 
-стварање бољих услова рада,  
-опремање наставничке канцеларије 
-пријем  наставника чији су ученици освојили прва 3 места на 
општинским такмичењима поводом Видовдана, уз присуство  
преставника општине и ресорног већника 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РЕЛЕВАНТНИМ ЛИЦИМА,УСТАНОВАМА И   ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
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   СР -Представљање изборних предмета 

-Организација екскурзија - организоване су екскурзије за све разреде 
-Едукација о безбедном одрастању 
-Сајам ПО у Пироту 
-Редовни и ванредни родитељски састанци 
-Координација пројекта бесплатни уџбеници 
-Координација остваривања права на бесплатну ужину 
-логистика за опремање ученика уџбеницима 
-кординација формирања Општинског савета родитеља 
-учешће у раду Општинског савета родитеља 
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   ШО, секретар -конституисан нов Школски одбор 

-Одржано 11  седница ШО 
-донета основна школска општа акта,  усаглашена са новим прописима 
-Синдикат прати кадровску проблематику и нема примедби на 
поступање директора, директор учествује у синдикалним активностима  
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    -Отвореност и конструктиван приступ  у сарадњи са  локалном управом 
и свим локалним установама и организацијама је трајно опедељење 
директора, 
-Свечани пријем првака и финансијска подршка ђацима првацима 
-Награде најуспешнијим такмичарима и ђацима генерација поводом 
Дана општине 
-Учешће у спортским  активностима  у организацији општине 
-Учешће у сајму агробиодиверзитета 
-подела новогодишњих пакетића за ученике од 1.-4.разреда 
-израда ускршњих јаја и ликовних радова  
-учешће у манифестацији Велигденска перашка 
-учешће у манифестацији Плес са Европом  
-стална сарадња  са ресором за финансије у циљу превенције блокаде 
рачуна школе и општине због судских спорова 
-сарадња са МПНТР-одељење за образовање мањина 
-сарадња са ЗУОВ (добијено позитивно мишљење на план и програм 
остваривања образовно-васпитног рада двојезично, на српском и 
бугарском језику) 

4
.4

. 

 С
а

р
а

д
њ

а
 с

а
 ш

и
р

о
м

 з
а

је
д

н
и

ц
о

м
  
и

 м
е

ђ
у
н

а
р

о
д

н
а

 с
а

р
а
д

њ
а
 

 

Национални савет 
ДАБЧ 
Учитељско 
друштво Ниш 
Сарадња са 
средњим 
школама из 
округа и региона  
у оквиру ПО 
Градска  
библиотека  
Црвени крст 
Дом здравља: 
Патронажна 
служба 
стоматолошка 
служба 
Педијатријска 
служба 
Музичка школа 
Завичајно 
удружење 
Цариброд 
Галерија Мизјал-
Турска 
Р Т Цариброд 
КИРС 
НВО»Индиго» 
Здружение 
Азбукари» 
МОН Бугарске 
 

-побољшање квалитета ваншколских активности 
-успостављање сарадње са КИЦ-Цариброд, потписивање споразума 
 и реализовање једнодневних екскурзија за ученике 3. и 4. разреда до 
Софије и Великог трнова 
-награђивање најбољих радова ученика поводом традиционалних 
бугарских празника 
–пројекат унапређења наставе бугарског језика –МОН Бугарске 
-конкурси у обласи ликовног и литерарног стваралаштва ученика 
 -спортски сусрети ученика из бугарске дијаспоре-Спартакијада 
-учешће у манифестацијама везаним за бугарску традицију и 
културу(пробуждане с хоро, Розите на Балгарија, Фестивал на 
поетичните театри,) 
-Предавања и презентације на тему адолесценције и ризичног 
понашања,  
Континуирана сарадња са Домом здравља -систематски  стоматолошки 
и  педијатријски прегледи, вакцинације 
Пружање комплетне логистике за рад истуреног одељења музичке 
школе које похађа 46 ученика наше школе 
--сарадња са ПУ-Вукова недеља, завршна приредба 
-сарадња са народном библиотеком-организација такмичења 
рецитатора, учлањење у библиотеку, сталне посете 
-успостављање сарадње УДНиш и СБНУ 
-континуирано извештавање јавности о свим актуелним догађајима у 
школи, афирмација ученичких постигнућа, промоција школе 
-сарадња са организацијама и удружењима ради што боље адаптације 
ученика миграната 
-унапређење услова рада кроз грант МПНТР од 120000динара за 
потребе образовања миграната 
-сарадња са удружењима и консултантима из Бугарске ради израде 
ИПА пројеката-поднето је 2 пројекта 
-садарња са МОН Бугарске-пројекта унапређења наставе бугарског 
језика 

5.ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ  УСТАНОВЕ  
 



5
.1

. 

 У
п

р
а
в

љ
а
њ

е
 

ф
и

н
а
н

с
и

јс
к
и

м
 

р
е
с

у
р

с
и

м
а

   Шеф 
рачуноводства 

Учешће у изради финансијског плана 
Сарадња са општинским руководством 
Сарадња са ШО 
Праћење и контрола финансијског пословања 
-Е-ценус , сарадња са саветником за матерјално финансијске послове 
ШУ Ниш 
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   Секретар, 
домар,  

-благовремено и ефикасно одржавање материјалних ресурса установе 
-набављање нових средстава 
-Праћење јавних набавки 
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   Секретар, 

стручни 
сарадници 

-Инсистирање на благовременом и тачном вођењу документације. 
-стално побољшавање интерних образаца и процедура, 
-Припрема законом прописаних извештаја 
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-Праћење измена законских прописа, усаглашавање разумевања и 
поступања запослених у складу са законом 
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  Секретар, ШО Благовремено доношење и усаглашавање школских докумената 
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   Секретар, 

стручни 
сарадници 

Доследно поступање у складу са законом и подзаконским прописима 
Укључување у нови информациони систем МПНТР 

7.ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 
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  УП,НВ, СР Мотивисање, сензибилизација ученика,родитеља и запослених   
- помоћ болесној ученици 
-помоћ деци из поплављених подручја 
-помоћ удружењу «хендикеп»  
-подршка волонтерским акцијама 
-издавање годишње публикације о раду школе- школски часопис Весела 
школа 
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г      Сарадња са локалним и регионалним медијима 

Сарадња са библиотекаром школе -ФБ страница 
Сарадња са информатичарем -сајт школе 
 
 
 

 

Услед свих сложених објективних околности директор школе није била у могућности да искористи 

годишњи одмор, и не само то већ је радно време трајало дуже и скоро у току свих викенда. Ипак безбедно 

завршени радови унутар објекта и висока оцена рада школе на крају школске године су довољна 

сатисфакција. 

 

  



 

Извештај 

Школског одбора  

о планираним и реализованим активностима у току  школске 2017/ 2018. године 

                       Основна школа „Христо Ботев“ 

                     Димитровград 

Активности   Време  

реализ

ације 

Носиоци 

реализације 

Реализоване активности 

 

1.  XXVIII  

седница  

      

Школског 

одбора 

 

15.09.2

017. 

 

Председник 

ШО 

Директор 

Секретар 

1. Разматрање и усвајање Извештаја о успеху, владању 
и изостајању ученика на крају школске 
2016/2017.године;  

2. Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији 
Годишњег плана рада за школску 2016/2017.годину;  

1. Разматрање и усвајање Извештаја о  раду директора 
школе за школску 2016/2017. годину; 

2. Доношење Анекса Школског програма; 
3. Доношење одлуке о Плану надокнаде изгубљених 

наставних дана; 
4. Разматрање и доношење Годишњег плана рада 

Школе за школску 2017/2018. годину; 
5. Доношење одлуке о измени Финансијског плана 

Школе за 2017. годину, (прва измена); 
6. Доношење одлуке о давању сагласности на измену 

Плана набавки за 2017. год, (прва измена); 
7. Доношење Правилника о безбедности и здрављу на 

раду; 
8. Доношење одлуке о предлогу Савета родитеља да се 

средства прикупљена од школских игранки и 
представа у школској 2017/2018. години користе за 
организовање Другарске вечери ученика VIII разреда; 

9. Разматрање и доношење одлуке о захтеву Костов 
Биљане, бр. 1177/17 од 28.08.2017. године, за 
распоређивање на радно место према радним 
способностима; 

10. Доношење одлуке о захтеву  ЗФР „ФОТО ГАЗДЕ“ 
Димитровград,бр. 1293-1 од 07.09.2017. год; 

 

2.   XXIX  

седница  

      

Школског 

одбора 

 

04.10.2

017. 

 

Председник 

ШО 

Директор 

Секретар 

1. Разматрање и доношење одлуке по приговору 
Јосифов Силвије, број 1420 од 21.09.2017. године, на 
решење директора, бр. 1303/17 од 12.09.2017.год, о 
утврђивању лица за чијим је радом престала потреба; 

   1. Разматрање и доношење одлуке по приговору 
Јосифов Силвије, број 1561 од 20.10.2017. године, на 



3.   XXX  

седница  

     Школског 

одбора 

25.10.2

017. 

 

Председник 

ШО 

Директор 

Секретар 

решење директора, бр. 1503-1/17 од 06.10.2017.год, о 
утврђивању лица за чијим је радом престала потреба; 

2. Доношење Одлуке о давању сагласности за извођење 
радова на доградњи школског објекта у селу Жељуша; 

3. Доношење одлуке о продаји и формирању Комисије за 
продају свог материјала који није за даљу употребу а 
скинутје током извођења радова на санацији објекта 
ОШ „Христо Ботев“ у Димитровграду; 

 

4.  XXXI  

седница  

    Школског   

одбора 

 

24.11.2

017. 

 

Председник 

ШО 

Директор 

Секретар 

1. Верификација мандата новоименованог члана 
Школског одбора из реда родитеља: Петров Вање; 

2. Усвајање записника са претходне, XXX седнице 
Школског одбора одржане 25.10.2017. год; 

3. Реализација свих образовно-васпитних активности у 
току I тромесечја I полугођа школске 2017/2018. 
године; 

4. Анализа успеха, владања и изостајања ученика на 
крају I тромесечја I полугођа школске 2017/2018. 
године; 

5. Измена Плана надокнаде изгубљених наставних дана 
у ОШ „Христо Ботев“ за школску 2017/2018. године; 

6. Избор заменика председника Школског одбора; 
7. Упознавање са одредбама новог Закона о основама 

система образовања и васпитања; 
8. Упознавање са изменама и допунама Закона о 

основном образовању и васпитању; 
9. Превенција насиља, посебни ризици и мере заштите 

као и реаговања у случају када се            насиље деси; 
10. Доношење одлуке о одређивању почетне цене за 

продају црепа  који је скинут са крова       школске 
зграде током извођења радова на санацији објекта 
ОШ „Христо Ботев“ у     Димитровграду; 

 

5.  XXXII 

седница 

    Школског 

одбора 

 

29.12.2

017. 

 

Председник 

ШО 

Директор                    

Секретар 

1. Доношење одлуке о измени финансијског плана ОШ 
„Христо Ботев“ за 2017. годину, (друга измена); 

2. Утврђивање предлога финансијског плана ОШ „Христо 
Ботев“ за 2018. годину; 

3. Обавештење о току радова на санацији Школе; 
4. Обавештење о пресуди Управног суда бр. П1 У. 

8884/17 од 19.10.2017. године по тужби тужиоца Ивице 
Марков из Димитровграда против туженог Школског 
одбора ради  поништаја решења Школског одбора о 
избору директора школе; 

 

6.  XXXIII 

седница  

     Школског 

одбора 

 

31.01.2

018. 

Председник 

ШО 

Директор                

Секретар 

1. Реализација планова и програма на крају I полугођа 
школске 2017/2018. године; 

2. Разматрање и усвајање Извештаја о успеху, владању 
и изостајању ученика на крају I полугођа школске 
2017/2018. године; 

3. Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе у току 
I полугођа школске 2017/2018.го; 

4. Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора у 
току I полугођа школске 2017/2018. године; 

5. Разматрање и усвајање Извештаја о извршеном 
попису комисије за попис нефинансијске имовине са 
стањем на дан 31.12.2017. године;  

6. Разматрање и усвајање Извештаја о извршеном 
попису комисије за попис финансијске имовине са 
стањем на дан 31.12.2017. године;  



7. Разматрање и усвајање Извештаја о финансијском 
пословању Школе за период јануар-децембар 2017. 
године;  

8. Доношење Финансијског плана Школе за 2018. годину; 
9. Доношење одлуке о давању сагласности на План 

јавних набавки  Школе за 2018. годину; 

 

7.  XXXIV  

седница  

     Школског 

одбора 

 

22.02.2

018. 

 

Председник 

ШО 

Директор                  

Секретар 

1. Разматрање предлога Савета родитеља, бр.  149-1/18 
од 21.02.2018. године, да се упути захтев 
Националном савету бугарске националне мањине за 
подношење Министру просвете предлога  плана и 
програма остваривања образовно-васпитног рада на 
бугарском језику и писму и српском језику. 

 

8.  XXXV  

седница  

   Школског 

одбора 

 

22.03.2

018. 

 

Председник 

ШО 

Директор                  

Секретар 

1. Доношење одлуке о давању сагласности на 
Правилник о организацији и систематизацији послова 
у ОШ „Христо Ботев“ у Димитровграду; 

2. Разматрање захтева Виденов Срђана из села Куса 
Врана, бр. 317/18 од 20.03.2018. год; 

 

9.  XXXVI  

седница  

     Школског 

одбора 

 

05.04.2

018. 

 

Председник 

ШО 

Директор                  

Секретар 

1. Доношење Статута ОШ „Христо Ботев“; 
2. Доношење Правила понашања у ОШ „Христо Ботев“; 
3. Доношење Правилника о васпитно-дисциплинској 

одговорности ученика у ОШ „Христо Ботев“; 
4. Доношење Правилника о дисциплинској и 

материјалној одговорности запослених у ОШ „Христо 
Ботев“; 

5. Доношење Правилника о мерама, начину и поступку 
заштите и безбедности ученика за време боравка у 
школи и свих активности које организује ОШ „Христо 
Ботев“; 
Доношење Пословника о раду Шкослог одбора  ОШ 

„Христо Ботев“; 

 

10.  I  

(коститутивн

а) 

      седница  

      

Школског 

одбора 

 

02.07.2

018. 

 

Председник 

ШО 

Директор                  

Секретар 

Верификација мандата нових чланова Школског одбора 
ОШ „Христо Ботев“ у Димитровграду именованих 
решењем Скупштине општине Димитровград бр. 06-
59/2018-17/24-20 од 15.06.2018. године; 

Избор председника Школског одбора; 
Избор заменика председника Школског одбора; 
Одређивање записничара Школског одбора; 
Доношење Плана рада Школског одбора за школску 

2018/2019. годину; 
6. Реализација планова и програма свих васпитно-

образовних активности на крају II полугођа школске 
2017/2018. године; 

7. Разматрање Извештаја о успеху, владању и 
изостајању ученика на крају II полугођа школске 
2017/2018. године; 

8. Разматрање и усвајање Извештаја о извођењу 
екскурзија ученика I, II, III, IV, V, VI, VII и VIII разреда у  
школској 2017/2018. години;  

9. Разматрање и усвајање Извештаја о сталном 
стручном усавршавању запослених у школи у школској 
2017/2018. години; 



 

 

  

10. Разматрање и усвајање Извештаја о сaмовредновању 
рада школе у школској 2017/2018.г 

11. Доношење Школског програма ОШ „Христо Ботев“ за 
први и други циклус основног образовања и 
васпитања на период од 2018 до 2022. године; 

12. Именовање Комисије за утврђивање запослених за 
чијим је радом престала потреба са пуним или  
непуним радним временом за школску 2018/2019. 
годину; 

13. Разматрање захтева Савета МЗ Трнски Одоровци, бр. 
453/18 од 11.04.2018. године о 
 одржавању дворишта основне школе у Трнским 

Одоровцима; 

 

11.  II 

седница  

      

Школског 

одбора 

 

31.07.2

018. 

 

Председник 

ШО 

Директор                  

Секретар 

1. Доношење одлуке о формирању групе за продужени 
боравак за ученике првог и другог разреда ОШ „Христо 
Ботев“ у Димитровграду у школској 2018/2019. години. 
 



 

                              Основна школа „Христо Ботев“ 

                                       Димитровград 

Извештај 

Педагошког колегијума 

о планираним и реализованим активностима у току  школске 2017 / 2018. године 

 

Активности   Време  

реализа

ције 

Носиоци реализације       Закључак/коментар реализоване 

активности 

1.  Губитак норме – технолошки 

вишкови  

2. Опремљеност ученика 

уџбеницима и прибором 

3. Формирање ИОП тимова за I и V 

разред 

18. 09. 

2017. 

год. 

- чланови 

одељењских већа, 

-стручна служба 

школе, 

-Наставничко веће, 

- Педагошки 

колегијум  

- Све мањи број ученика који уписује први 

разред неминовно доводи до мањег броја 

одељења, а самим тим и губитка норме 

запослених. Наставница математике остала 

је без норме, а већи број наставника 

изгубио је део норме. 

-Пројекат министарства о бесплатним 

уџбеницима је реализован и у овој школској 

години те су сви ученици солидно 

опремљени уџбеницима и школским 

прибором. 

-Формирани су ИОП тимови за за I и V 

разред 

1.  Успех ученика на крају I 

тромесечја I полугодишта 

2.  Разматрање ИОП-а 

3.Разматрање и одоношење одлуке 

о семинарима који ће понудити 

школа у оквиру стручног 

усавршавања запослених    

16. 11. 

2017. 

год. 

- директор 

- чланови Педагошког 

колегијума 

- педагошко 

психолошка служба 

-Успехом ученика можемо бити задовољни, 

мада су резултати иницијалних тестирања 

ученика четвртог и шестог разреда слабији 

од просечних оцена.  

-Одабран је семинари „Ефикасно вођење 

педагошке документације“  

1.  Разматрање успеха ученика на 

крају I полугођа 

2. Анализа реализације ИОП-а и 

евалуација истог 

3.  Професионална орјентација 

ученика 

31. 01. 

2018. 

год 

- директор 

- чланови Педагошког 

колегијума 

- педагошко 

психолошка служба 

-Програм професионалне орјентације,  

представљен је ученицима и родитељима 

VIII разреда. Сви ученици VIII разреда 

изјаснило се да похађа овај програм. 

- Анализирани су ИОП-и и разматран успех 

ученика. 

-За ученике мигранте израђен је портфолио. 

-У циљу побољшања и унапређења наставе 

урађен је двојезични модел наставе, на 

српском и бугарском језику. 

1.  Успех  ученика на крају I 

тромесечја II полугођа 

2.  Анализа реализације ИОП-а 

19. 04. 

2018. 

год 

- директор 

- чланови Педагошког 

колегијума 

-Ученици VIII разреда показали су слабији 

успех, а највећи број недовољних оцена је 

из физике и математике. 

- За ученике  VIII разреда  реализован је и  

пробни завршни испит, извршена анализа 



   

 

 

  

3. Пробни завршни испит за 

ученике VIII разреда 

- педагошко 

психолошка служба 

постигнутих резултата на пробном 

завршном испиту, предложене мере за 

унапређење и о томе обавештени ученици и 

њихови родитељи. 

1.  Разматрање успеха, владања и 

изостајања ученика на крају 

школске 2017 - 2018. год.  

2.  Стално стручно усавршавање 

наставника 

3.  Предлог поделе часова на 

наставнике за школску 2017-2018. 

год. 

28. 06. 

2016. 

год 

- директор 

- чланови Педагошког 

колегијума 

- педагошко 

психолошка служба 

-Успех ученика на  крају школске  

2017 -2018. год. врлодобар 4,19, а 

пролазност је 100%.  

-Сви запослени дали су извештај о свом 

стручном усавршавању, а Стручни активи 

предлог поделе часова на наставнике. 



 

  

Извештај 

О раду Савета родитеља 

о планираним и реализованим активностима у току  школске 2017 / 2018. године 

Активности   Време  

реализ

ације 

Носиоци 

реализације 

      Закључак/коментар реализоване 

активности 

1.седница  

- Конституисање СР 

- Избор председника и заменика 

председника СР 

- Разматрање Извештаја о 

реализацији Годишњег плана рада 

за  школску 2016/ 2017. год. 

-Разматрање Извештаја о раду 

директора за школску 2017 / 2018. 

год. 

- Разматрање предлога Годишњег 

плана рада школе за школску 2017 / 

2018 год. 

-Избор члана Школског одбора из 

реда родитеља 

-Разматрање Анекса школског 

програма 

-Укључивање ученика миграната у 

образовни систем 

- Избор чланова СР у школске 

тимове 

- Предлог Школском одбору да се 

средства прикупљена од школских 

игранки у школској 2017/2018. год. 

користе за организовање Другарске 

вечери ученика осмог разреда 

14. 09. 

2017.  

 

-Председник 

СР 

-Директор 

школе 

-Педагог 

-Секретар 

-Координатор 

Тима за 

подршку 

ученицима 

мигрантима за 

њихово 

укључивање у 

образовни 

систем 

 

- Након конституисања СР изабран је 

председник СР Ивана Лилов Игов  и 

замењеник председника СР Александра 

Пејчев. 

- Родитељи су упознати са: Извештајем  

о реализацији Годишњег плана рада и 

Извештаја о раду директора за  школску 

2016/17. год. као и са Годишњим планом 

рада и Развојним планом школе за 

школску 2017/2018. год. 

-СР донео је једногласну одлуку да 

Вања Петров буде члан Школског 

одбора из реда родитеља. 

-Због промене Плана и програма за 

ученике петог разреда донет је Анекс 

Школског програма. 

-У овој школској години 12 ученика 

миграната укључено је у образовни 

систем. 

-Ана Колев је члан Тима за 

самовредновање, Јелена Петровић члан 

стручног Актива За развој школе и Маја 

Јеленков члан Актива за развој Школског 

програма из реда СР. 

-Савет родитеља је једногласно донео 

одлуку да упути предлог Школском 

одбору да се средства прикупљена од 

школских игранки у школској 2016/2017. 

год. користе за организовање Другарске 

вечери ученика осмог разреда. 

 
                              Основна школа „Христо Ботев“ 

                                       Димитровград 



2. седница 

-Реализација планова и програма 

свих васпитно-образових области на 

крају  I тромесечја I полугођа 

школске 2016/2017. год. 

-Разматрање успеха владања и 

изостајања ученика на крају I 

тромесечја I полугођа школске 2017 / 

2018. год. 

-Упознавање чланова СР о 

променама Закона који се тичу 

образовања 

-Безбедност ученика у школи 

-Превенција насиља 

27. 11.  

2017.  

-Председник 

СР 

-Директор 

школе 

-Педагог 

-Секретар 

школе 

 

-Због реконструкције школе са наставом 

смо почели 18. септембра 2017. год, а 

након одобрења од стране  МПНТР. 

Урађен је план надокнаде изгубљених 

часова који ће се реализовати у другом 

полугођу. Секретар школе упознао је 

чланове СР са променама закона који се 

тичу образовања, а уједно и о 

безбедности ученика наше школе као и о 

активностима које школа предузима у 

превенцији насиља. 

3.седница 

-Формирање Општинског савета 

родитеља 

- Давање сагласности за сарадњу са 

КИЦ –Цариброд 

13. 12.  

2017. 

год. 

-Председник 

СР 

-Директор 

школе 

-Педагог 

 

-За чланове Општинског савета 

родитеља изабрани су: Ивана Лилов 

Игов, Вања Петров и Данијела 

Апостолов Виденов. 

-СР је дао сагласност да шклоа подпише 

уговор о сарадњи са КИЦ- Цариброд.  

4.седница 

-Реализација планова и програма 

свих васпитно-образових области на 

крају  I полугођа школске 2017/2018. 

год. 

-Разматрање успеха владања и 

изостајања ученика на крају I 

полугођа школске 2016/2017. год. 

-Доношење одлуке о сагласности СР 

да школа може, без надокнаде, да 

помогне у обезбеђивању свих 

изабраних  уџбеника за школску 

2018/2019. год. 

-Разматрање предлога модела 

двојезичне наставе 

21. 02.  

2018. 

год. 

-Председник 

СР 

-Директор 

школе 

-Педагог 

 

- И ове године МПНТР реализовало је 

пројекат Бесплатних уџбреника за 

ученике по ИОП-у и оне који су у 

социјалној потреби. 

- Родитељи су донели одлуку да се 

набавка и дистрибуција изабраних 

уџбеника за школску 2017/2018. год. 

додели П. Д. Банпром д.о.о Пирот. 

-Дато је позитивно мишљење на предлог 

модела двојезичне наставе и предлаже 

се Школском одбору да упути захтев 

Националном савету бугарске 

националне мањине за подношење 

Министарству просвете предлога плана 

и програма остваривања образовно-

васпитног рада на бугарском језику и 

писму и српском језику. 

5.седница 

-Доношење Пословника о раду 

Савета Родитеља 

-Давање сагласности на план и 

програм екскурзије 

05. 04. 

2018. 

год. 

-Председник 

СР 

-Директор 

школе 

-Педагог 

-Донет је Пословника о раду Савета 

Родитеља 

-Једногласном одлуком чланови СР 

дали су сагласност на програм 

екскурзије ученика у школске 2017/2018. 

год. 



-Доношење одлуке о висини 

дневница за наставнике – 

одељењске старешине и стручног 

вођу пута за реализацију ђачких 

екскурзија  

-Давање сагласности за реализацију 

екскурзије ученика IV разреда до 

Великог Трнова у Бугарској 

 -СР донео је одлуку о висини дневница 

за наставнике, одељењске старешине и 

стручног вођу пута за реализацију ђачке 

екскурзије 

- СР дао је  сагласности за реализацију 

екскурзије ученика IV разреда до 

Великог Трнова у Бугарско 

6.седница 

-Давање предлога три представника 

родитеља у Школски одбор 

-Реализација планова и програма 

свих васпитно-образових области на 

крају  I тромесечја II полугођа 

школске 2017/2018. год. 

-Разматрање успеха владања и 

изостајања ученика на крају I 

тромесечја II полугођа школске 

2017/2018. год. 

-Извештај о реализованом пробном  

завршном испиту 

-Упознавање са припремама за 

Завршни испит 2018. год. 

27. 04. 

2018. 

год. 

-Председник 

СР 

-Директор 

школе 

-Педагог 

-Секретар 

школе 

 

-За чланове Школског одбора из реда 

СР изабрани су: Ивана Лилов Игов, 

Далибор Глигоров и Емилија Тошев. 

-Изгубљени часови због реконструкције 

школе надокнађени су по плану 

надокнаде. 

-СР је упознат са анализом пробног 

завршног испита и мерама које су 

предузете у циљу постизања бољих 

резултата од стране ученика на 

Завршном испиту.   

7.седница 

--Давање предлога једног 

представника родитеља у Школски 

одбор 

-Доношење одлуке за родитеље 

посматраче на завршном испиту за 

ученике VIII разреда. 

 

9. 05. 

2018. 

год. 

-Председник 

СР 

-Директор 

школе 

-Педагог 

-Секретар 

школе 

 

-Далибор Глигоров је обавестио Школу 

да је у сукобу интереса и да не може да 

прихвати чланство у Школском одбору 

па је на његово место изабрана Негица 

Василева 

-СР донео је одлуку да представници СР 

неће учествовати као родитељи 

посматрачи у спровођењу завршног 

испита на крају основног образовања и 

васпитања за школску 2017/2018. год 

8.седница 

- Покретање иницијативе за 

формирање одељења продуженог 

боравка у првом циклусу 

30. 07. 

2018. 

год. 

-Пред. СР 

-Директор 

школе 

-Педагог 

СР је донео одлуку да се покрене 

иницијатива за формираењ групе 

продуженог боравка за ученике првог и 

другог разреда. 

 

  



 

                              Основна школа „Христо Ботев“ 

                                       Димитровград 

Извештај 

стручних сарадника (педагога / психолога) о планираним и реализованим активностима у току  

школске 2017. / 2018. године 

  Активности   Време  

реализац

ије 

Носиоци 

реализациј

е 

      Закључак/коментар реализоване 

активности 

1. Планирање и програмирање васпитно-

образовног рада и вредновање 

остварених резултата 

- Учествовање у изради годишњег плана 

рада установе 

- Организација самовредновања и израда 

Акционог плана у оквиру   развојног плана 

установе. 

- Учешће у изради годишњих и месечних 

планова рада наставника свих образовно - 

васпитних подручја рада. 

- Учествовање у припреми индивидуалног 

образовног плана за ученике којима је 

потребна додатна подршка. 

 

 

од 15. 

августа 

 

до 15. 

септембр

а 

 

2018. год. 

 

септемба

р 2018. 

год. 

- чланови 

тима за 

развој 

Школског 

програма,  

 -Развојног 

планирања 

Наставничк

ог већа и  

Педагошког 

колегијума,  

- директор, 

педагог 

-психолог 

- Израђени су глобални и оперативни 

планови наставника као и ИОП-и. 

-Урађен је Акциони план за укључивање 

ученика миграната у образовни систем, 

као и план подршке при превазилажењу 

језичке  баријере.  

-Због  реконструкција школе, имамо 

просторне и организационе потешкоће 

па је  у складу са тим донета одлука да 

се за школску 2018-2019. год. вреднује 

прва кључна област „Школски програм и 

Годишњи план рада“. 

2. Унапређивање васпитно-образовног 

рада и инструктивни педагошки рад са 

наставницима 

- Праћење реализације образовно-васпитног 

рада. 

- Систематско праћење и вредновање 

васпитно – образовног, односно наставног 

процеса развоја и напредовања ученика,  

анализа успеха и дисциплине ученика на 

класификационим периодима, као и 

предлагање мера за њихово побољшање. 

- Праћење и вредновање примене мера 

индивидуализације и индивидуалног 

образовног плана. 

-Учествовање у праћењу реализације 

остварености општих и посебних стандарда, 

постигнућа ученика. 

-Праћење успеха ученика у ван-наставним 

активностима, такмичењима, завршним и 

пријемним испитима за упис у средње школе. 

током 

школске 

 

2017 – 

2018. год 

 

-

наставници 

-педагог 

-психолог 

-директор 

-Континуирано је праћена реализација 

образовно-васпитног рада, као и успеха 

владања и изостајања ученика, а на 

класификационим периодима вршена је 

анализа и доношене мере за 

побољшање успеха.  

-Рад ученика за које је било потребе 

израдити ИОП праћен је континуирано, а 

ИОП-и су вредновани на крају полугођа. 

-За ученике мигранте израђен је 

портфолијо. 

-Спроведена су сва такмичења у 

организацији Министарства просвете, 

пробни и завршни испит за упис у 

средње школе. 

-Извршена анализа остварености 

општих и посебних стандарда 

постигнућа. 



3. Рад са наставницима 

- Пружање стручне помоћи наставницима на 

унапређивању квалитета наставе увођењем 

иновација и иницирањем коришћења 

савремених метода и облика рада. 

-  Анализирање реализације посећених 

часова редовне наставе, као и угледних 

предавања  и давање предлога за њихово 

унапређење. 

- Праћење начина вођења педагошке 

документације наставника. 

- Пружање помоћи наставницима у 

остваривању задатака професионалне 

оријентације и каријерног вођења и 

унапређивање тога рада, 

- Пружање помоћи наставницима у 

реализацији огледних и угледних часова, 

приправницима у процесу увођења у посао, 

као и у припреми полагања испита за 

лиценцу. 

- Пружање помоћи наставницима у 

остваривању свих форми сарадње са 

породицом. 

током 

школске 

 

2017 – 

2018. год 

педагог 

 

психолог 

- Сарадња наставника и педагошко-

психолошке служе у школској 2017 - 

2018. години била је добра, али је 

реализација угледних часова због 

реконструкције била отежана.  

Реализовано је 10 угледних предавања, 

7 теоријских предавања и 6 часа 

предметне наставе у разредној за 

ученике четвртог разред. 

- Вођење педагошке документације 

наставника праћено је приликом посете 

часовима и полугодишње. 

- План Професионалне орјентације 

реализован је за ученике осмог разред. 

-Континуирано је праћен рад ученика 

миграната, о чему су њихови родитељи 

обавештавани како на појединачним 

тако и општим родитељским састанцима 

из посредовање преводиоца и 

невладине организације „Индиго“ 

4. Рад са ученицима 

- Испитивање детета уписаног у основну 

школу, 

- Праћење дечјег развоја и напредовања, 

- Праћење оптерећености ученика (садржај, 

време, обим и врста и начин ангажованости 

детета односно ученика), 

- Саветодавни рад са новим ученицима. 

-Рад на професионалној оријентацији 

ученика и каријерном вођењу. 

-Учествовање у појачаном васпитном раду за 

ученика који врше повреду правила 

понашања у школи, односно који својим 

понашањем угрожава друге у остваривању 

њихових права. 

 

 

 

од 1. маја 

до 15. 

јуна 

2018. год. 

 

 

 

 

 

током 

школске 

2017 – 

2018. год 

психолог 

педагог 

 

 

-Извршено је тестирање деце која треба 

да крену у први разред и остварена 

сарадња са Предшколском установом  и 

васпитачицама. 

-Евидентно је ангажовање великог броја 

ученика у ван-наставним активностима: 

спортским секцијама (одбојка, кошарка, 

фудбал, стони тенис, атлетика); драмској 

и рецитаторској секцији; хору и 

фолклору. 

-Саветодавни рад са ученицима одвијао 

се на два колосека, подстицајном за 

ученике који су били активни на 

такмичењима и корективном за ученике 

који нису поштовали правила понашања 

и испуњавали своје обавезе. 

5. Рад са родитељима односно 

старатељима 

- Организовање и учествовање на општим и 

групним родитељским састанцима у вези сa 

током 

школске 

педагог 

 

психолог 

-Рад са родитељима односно 

старатељима одвијао се кроз педагошко 

инструктивни рад за родитеље ученика 

који имају потешкоћа у учењу и 

поштовању правила; пружање помоћи 



организацијом и остваривањем образовно-

васпитног рада, 

- Пружање подршке родитељима, 

старатељима у раду са ученицима са 

тешкоћама у учењу, проблемима у 

понашању, проблемима у развоју, 

професионалној оријентацији, 

- Сарадња са саветом родитеља,  

информисањем родитеља и давање 

предлога по питањима која се разматрају на 

савету 

2017 – 

2018. год 

код избора занимања за ученике осмог 

разреда као и укључивање родитеља у 

програм Професионалне орјентације и 

учешћем у рад Савета родитеља. 

6. Рад у стручним органима 

- Сарадња са директором и стручним 

сарадницима у оквиру рада стручних тимова 

и комисија и редовна размена информација 

- Сарадња са директором и стручним 

сарадницима на заједничком планирању 

активности, изради стратешких докумената 

установе, анализа и извештаја о раду школе. 

- Сарадња са директором и психологом на 

формирању одељења и расподели 

одељењских старешинстава, 

- Тимски рад на проналажењу најефикаснијих 

начина унапређивања вођења педагошке 

документације у установи, 

- Сарадња са директором и психологом на 

планирању активности у циљу јачања 

наставничких и личних компетенција, 

- Сарадња са директором и психологом по 

питању приговора и жалби ученика и његових 

родитеља, односно старатеља на оцену из 

предмета и владања. 

током 

школске 

2017 – 

2018. год 

-педагог 

-психолог 

-директор 

-

наставници 

-Сарадња директора и педагошко-

психолошке службе огледала се у 

изради свих школских докумената и 

извештаја, као и у електронској 

комуникацији са Школском управом уз 

поштовање рокова.   

-План стручног усавршавања наставника 

наслања се на њихове индивидуалне  

планове, а са циљем јачања 

наставничких и личних компетенција. 

 

 

7. Сарадња са стручним институцијама, 

друштвеном средином и стручно 

усавршавање 

- Учествовање у раду Наставничког већа 

- Учествовање у раду тима за 

самовредновање, инклузију, професионалну 

орјентацију ученика. 

- Учествовање у раду педагошког колегијума, 

савета родитеља, школског одбора, стручних 

актива за развојно планирање и развој 

школског програма 

током 

школске 

2017 – 

2018. год 

-педагог 

-психолог 

-директор 

-

наставници 

-Као координатор тима планирала сам и 

организовала рад тимова за инклузију, 

самовредновање, стручног актива за 

развој Школског програма и Педагошког 

колегијума. 

-Учествовала сам у раду Наставничког 

већа, Савету родитеља и Школског 

одбора код доношења и усвајања 

школских докумената. 

8. Сарадња са надлежним установама, 

организацијама, удружењима и јединицом 

локалне самоуправе 
током 

школске 

-психолог 

-педагог 

-директор 

-Педагошко – психолошка служба 

пружила је подршку  Дому здравља у 

реализацији систематских прегледа и 

обавезној вакцинацији ученика. 



- Сарадња са образовним, здравственим, 

социјалним, научним, културним и другим 

установама које доприносе остваривању 

циљева и задатака образовно-васпитног 

рада установе, 

- Сарадња са канцеларијом за младе и 

другим удружењима грађана и 

организацијама које се баве програмима за 

младе, 

- Учешће у раду и сарадња са комисијама на 

нивоу локалне самоуправе, које се баве 

унапређивањем положаја деце и ученика и 

услова за раст и развој. 

- Сарадња са националном службом за 

запошљавање. 

2017 – 

2018. год 

 -Перманентна  сарадња са Центром за 

социјални рад огледала се у заједничком  

раду са ученицима и родитељима којима 

је потребна додатна подршка у 

превазилажењу проблема у учењу и 

понашану. 

-Црвени крст, школа и Центар за 

социјални рад организовали су 

летовање за 25 ученика из породица у 

социјалној потреби. 

-Центар за социјални рад и Општина 

пратили си и подржали породице у 

социјалној потреби и обезбедили 

бесплатну ужину за 100 ученика.  

9. Вођење документације 

- Вођење евиденције о сопственом раду на 

дневном, месечном и годишњем нивоу. 

- Израда и чување посебних протокола, чек 

листа за праћење наставе и васпитних 

активности на нивоу школе, 

- Припрема за послове предвиђене 

годишњим програмом и оперативним 

плановима рада педагога. 

- Прикупљање података о ученицима и 

чување материјала који садржи личне 

податке о ученицима у складу са етичким 

кодексом педагога. 

- Стручни усавршавање 

током 

школске 

2017 – 

2018. год 

 

-психолог 

-педагог 

 

-Педагог – психолог израдили су свој 

план рада на годишњем и месечном 

нивоу, сачинили план стручног 

усавршавања и написали извештаје о 

реализованим активностима из ових 

области за претходну годину.  

Прикупљамо и чувамо следећу 

документацију: 

- изјаве родитеља о изборним 

предметима за текућу школску годину 

- чек листа за праћење наставе и 

васпитних активности на нивоу школе 

- планове стручног усавршавања 

наставника 

- индивидуално образовне планове 

ученика 

-податке са тестирања ученика 

-резултате са такмичења ученика 

 

 

  



 

 

                              Основна школа „Христо Ботев“ 

                                       Димитровград 

Извештај 

 школског библиотекара 

о планираним и реализованим активностима у току  школске 2017/2018. године 

Активности   Време  
реализациј

е 

Носиоци 
реализације 

      Закључак/коментар 
реализоване активности 

-Израда годишњег плана рада 
библиотеке 
-Израда програма рада школске 
библиотеке 
-Штампање верзије Летописа за 
школску 2016/2017.  
 
-Унос података и штампање 
потврда о преузимању, 
коришћењу и враћању 
бесплатних уџбеника из 
бугарског језика за школску 
2017/2018.  
-Добродошлица за ђаке прваке 
 
 
-Европски дан језика 
 
 
 
 
-Упис ученика у школску 
библиотеку 
 
 
 
 
-Формирање редакције «Весела 
школа « 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
септембар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
библиотекар, 
уитељи, 
наставници,  
ученици 
 

-Израђен  годишњи план и 
програма рада школске 
библиотеке 
 
-Одштампан  Летопис за 
школску  
2016/2017. 
- Одштампани  подаци и  
потврде о преузимању, 
коришћењу и враћању 
бесплатних уџбеника из 
бугарског језика за школску 
2017/2018.  
-Добродошлица за ђаке прваке 
је, уз пригодан програм, 
приређена у Дружионици школе 
. 
-У сардњи са Стручним већем 
за језик и комуникације, у 
просторијама школе приређен 
је програм којим је обележен 
Европски дан језика. 
-У школску библиотеку су 
уписани прваци и ученици 
петог разреда који су дошли из 
подручних школа 
-Формирана је  редакција 
«Весела школа «, која је 
припрема материјал за радио 
емисију и за школски часопис 

-Мултимедијално предавање на 
тему «Христо Ботев - лик чије 
име носи наша школа», 
 
 
 
 
 
Дечја недеља 

 
октобар 
 

библиотекар, 
уитељи, 
наставници,  
ученици, 
управа школе, 
писци за децу 
 

- У оквиру обележавања 1.. 
новембра - Денят на народните 
будители, библиотекарка је  
одржала мултимедијално 
предавање на тему «Христо 
Ботев - лик чије име носи наша 
школа», у сва  одељења 5. 
разреда. 



 Планирање, организовање и 
учешће у свим  активностима 
обележавања Дечје недеље. 

-1 ноември - ДЕН НА 
НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ 
 
 
 

новембар библиотекар, 
уитељи, 
наставници,  
ученици, 
управа школе 

-У реализацији угледног часа 
била сам координатор и 
припремила презентацију на 
тему НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ 

-Набавка књига за школску 
библиотеку 

децембар библиотекар, 
наставници,  
управа школе 

-Набављено је  26  наслова, 
односно  182 књиге. 

-Свети Сава - школска слава 
 

јануар библиотекар, 
уитељи, 
наставници,  
ученици, 
управа школе 

-У сардњи са рецитаторском 
секцијом приређен је програм 
којим је обележен  Дан Св.Саве  
 

-Упознавање првака са 
библиотеком 
 
- Обележавање  Међународног  
Дана матерњег језика 
 

фебруар библиотекар, 
уитељи, 
наставници,  
 

-Са сваким одељењем 
1.разреда одржан је час у 
библиотеци 
-Поводом обележавања Дана 
матерњег језика  актив 
наставника српског језика се је 
укључио у акцију Друштва 
школских библиотекара Србије. 
     Наиме, ученици су са својим 
наставницима и школским 
библиотекаром, у просторијама 
библиотеке, у 11:55 почели 
читање наглас омиљених 
стихова, цитата, делова  из 
одабраних књижевних дела, 
као и разговор о прочитаном. 

- Обележавање 8. марта 
 
-Такмичење рецитатора 
 
- Програм за ученике првог 
разреда 
 
 
-Избор уџбеника за први и пети 
разред 
 
 
 
 
-Пројекат Бесплатни уџбеници 

март библиотекар, 
уитељи, 
наставници,  
ученици, 
управа школе 

- У сарадњи са учитељицама 
обележили смо Дан жена 
- Учествовала сам у 
организацији школског 
такмичења рецитатора и била 
сам члан комисије 
- Са ученицима другог разреда 
припремила сам и реализовала 
у школској библиотеци програм 
о књизи и библиотеци 
-У сарадњи са представницима 
Стручних већа направила сам 
листу уџбеника за наредну 
школску годину за први и пети 
разред 
-У сарадњи са одељењским 
старешинама прикупила сам  
податке неопходне за унос у 
информациони систем Доситеј, 
за апликацију Бесплатни 
уџбеници 

-Облежен Међународни дан 
књиге за децу –2. април, -

април библиотекар, 
уитељи, 

- Са учитељицама и ученицима 
првог разреда посетили смо 



сарадња са градском 
библиотеком 
 
 

наставници,  
ученици, 
управа школе, 

градску библиотеку те су 
ученици на поклон  добили   
чланску карту градске 
библиотеке. 

- Штампање школског часописа мај Библиотекар, 
управа школе 
 

- Као технички и главни  
уредник часописа припремила 
сам и дала на штампање 
школски часопис. 

-Дан школе 
-Раздуживање са књигама на 
крају школске године 
-Сређивање библиотеке на крају 
шк. године 
-Враћање бесплатних уџбеника 
-Избор  књига за одличне  
ученике и ученике који имају 
постигнућа на такмичењима 

јун библиотекар, 
уитељи, 
наставници,  
ученици, 
управа школе, 
 

- Пригодним програмом је 
обележен Дан школе. 
-Сви уџбеници за бугарски језик 
враћени су у библиотеку . 
- Књиге су подељене одличним 
ученицима 4. и 8. разреда, као 
и ђацима генерације у 5., 6., 7. 
и 8. разреду и ученицима  који 
имају постигнућа на 
такмичењима. 

-Техничке и организационе 
припреме за почетак нове 
школске године 
-Утврђивање стања књига у 
библиотеци и поруџбина нових 
-Организовање израде  
извештаја о раду библиотеке  у 
протеклој школској години 

август библиотекар, 
управа школе 

 

-Вођење аутоматизованог 
библиотечког пословања (пл 
анирање и набавка књига, 
физичко обрађивање и 
инвентарисање, класификација 
библиотечке грађе, ажурирање 
базе чланова, издавање књига, 
отпис, задужења ученика 8. 
разреда, упис ученика 1. разреда 
и нових ученика у библиотеку,  
израда статистике) 
-Пружање информација 
релевантних за наставу и 
коришћење фонда, педагошка 
помоћ ученицима у избору 
литературе за обраду тема и 
реферата, помоћ ученицима у 
истраживачком раду у 
библиотеци уз помоћ рачунара 
- Редовно припремање за рад и 
вођење документације о раду,  
промовисање рада школске 
библиотеке и указивање на 
значај школског библиотекара 
- Администратор фејсбук стране 
библиотеке 
-Коришћење ресурса библиотеке 
у процесу наставе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

током 
године 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
библиотекар 
 

        
Програм рада школске 
библиотеке улази у заједнички 
глобални план и програм  
васпитно-образовног рада 
школе и обухвата : образовно-
васпитну делатност ;  
библиотечко-информациону 
делатност ; културну и јавну 
делатност;стручно 
усавршавање;  
остале активности.  
 
 
 
 
       Ђаци наше школе радо 
посећују библиотеку како за 
читање обавезно предвиђених  
дела школске и домаће 
лектире тако и књига које нису 
предвиђене наставним  
планом и програмом.Таквих 
књига је све више , а број деце 
која читају расте. 
      Сваке године излази 
школски лист  ,, Весела школа“. 
Уређујем блог, twitter i facebook 



и организовање наставних 
часова из појединих предмета у 
школској библиотеци.  
-Наставници су током школске 
године одржавали часове у  
библиотеци.  
-Сарадња са Библиотекарским 
друштвом Србије (члан  
Библиотекарског друштва  
Србије). 
-Сарадња са Народном 
библиотеком « Детко Петров» 
-Сарадња са наставницима свих 
наставних предмета у набавци 
литературе за ученике из разних 
области 
-Помоћ при избору литературе 
за ученике и наставнике 
-Усмеравање ученика у правцу 
интересовања  за књиге 
-Праћење стручне литературе са 
подручја библиотекарства 
-Разговор са ученицима о 
прочитаним књигама 
-Обилазак издавачких кућа, 
књижара, галерија и тд. 
-Набавка књига за одличне 
ученике осмог  и четвртог 
разреда. 
-Издавање књига  
-Рад у редакцији 
-Привикавање ученика на 
одређено понашање у 
библиотеци, на чувању и 
заштити књига 
 

страницу школе.Пишем 
школски летопис. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Информисала сам 
предметне наставнике о 
набавци уџбеника и приручника 
за поједине предмете; 
укључена сам у рад Акционог 
тима за развој школе; 
присуствовала сам угледним 
предавањима; присуствовала 
сам седницама Наставничког 
већа.  
     Планирала сам рад током 
године ; уређивала простор 
библиотеке ; сређивала  
књиге и ознаке на полицама ;  
        Редовно пратим 
педагошку и стручну 
литературу ; учествујем у 
семинарима  
и стручним саветовањима за 
школске библиотекаре ; 
сарађујем са Градском 
библиотеком. 
 
 
 
 

 

  



 

 

 

 

Извештај о сталном стручном усавршавању запослених у школској 

2017/2018. год. 

 

 

 

Назив већа Бр. 

чланова 

Број сати 

стручног 

усавршавања у 

установи 

Просечан 

број сати по 

члану 

Број сати стручног 

усавршавања ван 

установе 

Просечан 

број сати по 

члану 

Стручно веће за 

разредну наставу 
17 1 594 93,76 896 52 

Стручно веће за језик и 

комуникацију 
12 1 105 92.08 506 42.16 

Стручно веће за 

природне науке 
10 458 45,8 180 18 

Стручно веће за 

друштвене науке, 

уметност и вештине 

9 349 38,77 224 24,88 

Директор 

Стручна служба 

 (психолог, педагог, 

библиотекар) 

3 210 70,00 107 35,66 

На нивоу установе 
51 3 716 72,86 1 913 37,51 

 

 

  



 

 Извештај 

о раду Ученичког парламента  

(планиране и реализоване активности у току  школске 2017 / 2018. године) 

 

 

                              Основна школа „Христо Ботев“ 

                                       Димитровград 

Активности   Време  

реализације 

Носиоци 

реализације 

      Закључак/коментар 

реализоване активности 

1.Конституисање Ученичког 

парламента и подела 

задужења 

14. септембар 

2017. 

Ментор  Ученичког 

парламента, 

ученици чланови УП 

На основу Закона о 

основама система 

образовања и васпитања, 

конституисан је Ученички 

парламент школе. 

2. Посета чланова Ученичког 

парламента деци мигрантима 

у Прихватном центру 

15. септембар 

2017. 

Чланови Тима за 

пружање подршке 

мигрантима и две 

представнице УП-а 

Овом активношћу 

направљен је први корак у 

сарадњи УП-а са децом 

мигрантима 

3. Припрема за свечано 

откривање бисте Христа 

Ботева 

15. септембар 

2017. 

Ментор  Ученичког 

парламента, 

ученици чланови УП 

Договор чланова УП-а око 

учешћа у свечаности 

4.  Откривање бисте Христа 

Ботева 

18. септембар 

2017. 

Ментор  Ученичког 

парламента, 

ученици чланови УП 

и Вршњачког тима, 

наставници српског и 

бугарског језика и 

музичке културе, 

ученици учесници 

програма 

Чланови Ученичког 

парламента дочекали су 

државне званичнике и 

остале госте и положили 

цвеће поред бисте Христа 

Ботева 

 

 

5. Припрема за Свечану 

седницу – учешће у 

обележавању Дечје недеља 

 - Прва игранка 

29. септембар 

2017. 

Ментор Ученичког 

парламента, 

ученици чланови УП 

и  Вршњачког тима 

Чланови Ученичког 

парламента и Вршњачког 

тима су предлагали дневни 

ред седнице и припемали се 

за Дечју недељу. 

Одржана је прва игранка 

намењена ученицима осмог 

разреда. 



6. Свечана седница поводом 

почетка Дечје недеље 

2. октобар 

2017. 

Ментори Ученичког 

парламента, 

ученици чланови УП 

и ВТ, наставници 

физичког васпитања, 

чланови 

рецитаторске 

секције, хор, 

представници 

локалне 

самоуправе,медији 

Чланови Ученичког 

парламента и Вршњачког 

тима су отворили Дечју 

недељу тако што су у сали 

Скупштине општине 

одржали седницу на тему:  

,,Градимо мостове међу 

генерацијама за радост 

сваког детета,,  

7. Хуманитарна игранка 6. октобар 

2017. 

Ментор Ученичког 

парламента, 

ученици чланови УП, 

одељењске  

старешине, ученици 

од петог до осмог 

разреда 

У организацији ученика 

осмог разреда и Ученичког 

парламента одржана је 

хуманитарна игранка на којој 

су прикупљена средства за 

ученицу седмог разреда, 

М.Николов. 

8. Радионице за чланове  

Ученичког парламента и децу 

мигранте 

26.октобар 

2017. 

Чланови невладине 

организације ,,СОС 

дечја села'', чланови 

УП-а, ментор УП-а 

У циљу још боље сарадње 

међу ученицима одржане су 

радионице за чланове 

Ученичког парламента и 

децу мигранте која похађају 

пети и седми разред. 

9. Радионица ,,Сида'' 22. децембар 

2017. 

Ментор  Ученичког 

парламента, 

ученици чланови УП  

Одржана је радионица са 

циљем да се ученици боље 

упознају са последицама 

ове болести, као и да 

разговарају о негативним 

последицама 

дискриминације. 

10. Новогодишња игранка и 

хуманитарни базар 

29. децембар 

2017. 

Ученици чланови 

УП, управа школе,  

ментор Ученичког 

парламента, 

одељењске 

старешине и 

учитељи, ученици од 

првог до осмог 

разреда 

Организоване су активности 

за прикупљање новчаних 

средстава за помоћ 

ученицима Милици Васов и 

Страхињи Тодоров. 

11. Анализа рада Ученичког 

парламента на крају првог 

полугодишта 

12. фебруар 

2018. 

Ментор Ученичког 

парламента, 

ученици чланови УП 

На овом састанку сумиране 

су активности Ученичког 

парламента у протеклом 

периоду. 

12. Обележавање 145 година 

од погибије Васила Левског 

19. фебруар 

2018. 

Ментор Ученичког 

парламента, 

ученици чланови УП, 

У присуству званичника из 

Републике Србије и Локалне 

самоуправе, на платоу 



 

  

 чланови 

рецитаторске 

секције Гимназије 

Св. Св. Кирило и 

Методије 

испред зграде Општине 

обележена је годишњица 

погибије Васила Левског. 

13. Припрема за доношење 

новог Пословника о раду 

Ученичког парламента 

 

29. март 2018. Ментори Ученичког 

парламента, 

ученици чланови УП 

и ВТ 

Ученици су обавештени о 

обавези да се сва школска 

акта ускладе са новим 

Законом о школству. 

14. Доношење новог 

Пословника о раду Ученичког 

парламента 

30. март 2018. Ментор Ученичког 

парламента, 

ученици чланови УП  

Чланови УП-а донели су 

Одлуку о доношењу новог 

Пословника који је усклађен 

са новим Законом. 

15. Радионица ,,Ненасилна 

комуникација'' 

20. април 

2018. 

 

Ментор Ученичког 

парламента, 

ученици чланови УП 

Организована је радионица 

посвећена ненасилним 

видовима комуникације.  

 

16. Анализа рада Ученичког 

парламента на крају школске 

године 

 

 

30. мај 2018. 

 

 

Ментори Ученичког 

парламента, 

ученици чланови УП 

 

 

Чланови УП-а су 

анализирали рад на крају 

школске године. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА У 

ДЕЧЈОЈ НЕДЕЉИ 

(2. 10. 2017. г. – 8.10.2017.г. ) 

 

 

 

 

 



 

Мото :  „ Градимо мостове међу генерацијама за радост сваког 

детета“ 

                       
 

Дечја недеља као традиционална међународна манифестација и ове године је обележена низом 

активности у складу са предвиђеним планом и програмом. 

 

 

ПОНЕДЕЉАК – 02. 10. 2017. г.  

       

1. СВЕЧАНА СЕДНИЦА УП И ВТ 
 

Почетак Дечје недеље обележен је свечаном седницом Ученичког парламента и Вршњачког тима. 

Седница  је одржана у сали Скупштине општине, где се иначе одржавају редовне седице скупштине, 

aпратили су је локални медији и новинари радио Веселе школе. 

Ученици су искористили прилику да у складу са мотом овогодишње Дечје недеље упуте и речи 

захвалности старијима, онима који о њима брину и омогућавају им да израсту у добре и поштене људе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТОРАК – 03. 10. 2017. г. 

ТУРНИР У СТОНОМ ТЕНИСУ 

Наставници физичког васпитања, Спортско-туристички центар и Стонотениски клуб Цариброд  

организовали су турнир у стоном тенису  за ученике и ученице од првог до осмог разреда.Турнир је  

одржан у сали за физичко васпитање. Учествовало је 40 такмичара свих старосних категорија од ученика 

првог до осмог разреда. Организатори су за прва три места у свим категоријама припремили дипломе и 

захвалнице за учешће на стонотениском такмичењу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРЕДА – 04. 10. 2017. г. 

 

МЕЂУРАЗРЕДНА  ТАКМИЧЕЊА  У  ФУДБАЛУ  И  ОДБОЈЦИ 

 

         Трећи дан Дечје недеље почео је спортском активношћу. Наставници физичког васпитања, 

Спортско-туристички центар и Одбојкашки савез града организовали су турнире у фудбалу и одбојци за 

ученике и ученице од петог до осмог разреда. Турнири су трајали цело послеподне, одржани су на терену 

у школском дворишту и сали за физичко васпитање, а деца су уживала играјући и забављајући се. 

Организатори су били веома задовољни  фер-плеј игром.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСЕТА ДЕЦЕ ИЗ ПРИПРЕМНЕ ГРУПЕ УЧЕНИЦИМА ПРВОГ РАЗРЕДА 

 

 Деца из припремне групе предшколске установе са својим васпитачицама данас су посетила нашу 

школу, ученике четвртог разреда и њихове учитељице. Обишли су  школу, а затим су посетили ученике 

четвртог разреда где су заједно певали, рецитовали и уживали дружећи се. Прваци  су се потрудили да 

својим млађим другарима  представе школу на најбољи начин  како  би и они као будући ђаци школу 

доживели на прави начин и заволели је. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧЕТВРТАК  – 05. 10. 2017. г. 

 

ЖЕЉУША ( ДОБРОДОШЛИЦА,МАСКЕНБАЛ И ХУМАНИТАРНИ ЈЕСЕЊИ 

БАЗАР) 

           У току преподнева у издвојеном одељењу у Жељуши одржана  је приредба «Добродошлица 

за ђаке прваке» , маскенбал и хуманитарни јесењи базар. Присуствовали смо изузетном програму, 

усклађеним са овогодишњим мотом Дечје недеље, у коме су учествовали сви ученици.  Уживали  смо и  

дивили се  маштовитости и креативности деце, која су уз помоћ родитеља своје снове и жеље остварили 

преко маски. 

Прелепу атмосферу обогатио је и штанд на коме су се продавале ђачке рукотворине, а 
прикупљени прилог намењен је за куповину рачунара једној нашој ученици. Наиме, наша  
ученица седмог разреда  након операције тумора има знатно оштећење вида. Она је у оквиру 
пројекта Бесплатни уџбеници добила електронске уџбенике са увећаним фонтом, али нема 
рачунар. Да би јој омогућили коришћење ових уџбеника од прикупљених средстава купићемо 
јој рачунар.У Жељуши је у оквиру хуманитарне акције прикупљено 5.800,00 динара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ДОБРОДОШЛИЦА “ ЗА ЂАКЕ ПРВАКЕ 

         Пре почетка наставе у поподневној смени у просторији дружионице, за ђаке прваке централне 

школе ученици трећег разреда су, заједно са својим учитељицама, припремили програм. Програм је био 

препун лепих песмица, скечева и рецитала, којима  је   првацима пожељена добродошлица.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕТАК  – 06. 10. 2017. г. 

 

ХУМАНИТАРНИ  ЈЕСЕЊИ  БАЗАР ЗА УЧЕНИКЕ ОД ПРВОГ ДО ЧЕТВРТОГ 

РАЗРЕДА 

        После наставе одржанје  ”Хуманитарни јесењи базар”, а приход од хуманитарног програма 

намењен је за куповину рачунара нашој ученици, која због последица тешке операције има знатно 

оштећење вида. 

        На основу пројекта Министарства просвете ”Бесплатни уџбеници” она је добила електронске 

уџбенике са увећаним фонтом, али да би могла да их користи неопходан јој је рачунар. 

        Ученици од првог до четвртог разреда су на часовима ликовне културе припремили радове које 

смо  изложили на штанду испред фискултурне сале. Путем медија позвали смо родитеље и све 

заинтересоване да посете наш ”Хуманитарни јесењи базар” и да куповином  рукотворина наших ученика 

помогну акцију. Одзив наших суграђана је био велики и захваљујући томе од хуманитарног базара смо у 

централној школи прикупили 59.655,00 динара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХУМАНИТАРНИ  ЈЕСЕЊИ  БАЗАР И ИГРАНКА ЗА УЧЕНИКЕ ОД ПЕТОГ 

ДО ОСМОГ РАЗРЕДА 

  

У вечерњим часовима чланови УП и ВТ су организовали базар, а купљена рукотворина са базара је 

уједно била пропусница за игранку која је следила. Износ средстава који су они прикупили је 5.000,00 

динара, тако да на крају на нивоу школе имамо прикупљених 70.455,00 динара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУБОТА  – 07. 10. 2017. г. 

 

ЕМИСИЈА „ РАДИО ВЕСЕЛА ШКОЛА “ 

Традиционално као и сваке године о свим активностима у школи и граду,  а поводом Дечје недеље 

известили су нас ученици наше школе, чланови новинарске секције у својој емисији “Радио весела 

школа”, која се емитује на локалном радиу. О активностима је извештавала и локална телевизија РТВ 

Цариброд у свом програму тако да је цео град имао могућност  да прати наше свакодневне активности. 

У школи су направљени панои са сликама реализованих активности у оквиру Дечје недеље, како би сви 

који дођу у нашу школу могли да виде наше активности. 

 

 

 



        Деца су уживала у Дечјој недељи и показала велико интересовање и залагање у свакој организованој 

активности. 

       Својом емисијом  “Радио весела школа”, ученици наше школе заокружили су програм активности за 

овогодишњу Дечју недељу. И доказали, по ко зна који пут, да су самостални када је потребно покренути 

добру идеју, оригинални у њеној реализацији, радосни када виде позитивне исходе својих залагања. 

Овом приликом захваљујемо свима, који су допринели да ово буде испуњена и занимљива недеља.  

 

У Димитровграду  Осмислила и реализовала:  

  9.10. 2017.г.      школски библиотекар 

                                                                                                                     Јасмина Тодоров 

  



И З В Е Ш Т А Ј  

С Т Р У Ч Н О Г  В О Ђ Е  П У Т А  

о  р е а л и з о в а н о ј   е к с к у р з и ј и   ученика  I  р а з р е д а,               на релацији  

Димитровград- Пирот- Врело- Димитровград,         

                             09. јуна.2018.год.  

      Организатор путовања: Т.А.Ниш Експрес- Ниш    

Полазак је био у 8.30h испред школе.  

У Пироту смо обишли Музеј Понишавља, а затим Музеј у тврђави „Кале“. Ученици су добили потребне 

информације од кустоса. Након тога смо аутобусом отишли до излетишта Врело, где смо ручали у ресторану 

„Врело“. Ученици су имали слободно време за игру у парку, у дворишту ресторана. 

Вратили смо се у Димитровград у 17h. 

Што се тиче плана и програма све је у потпуности реализовано. 

Примедбе и сугестије: све похвале за Агенцију, водича, лекара и шофера, који су се трудили да 

све протекне у најбољем реду и да се план и програм реализује. 

            Екскурзија је протекла без проблема.  

 

Оцена екскурзије: 

(на основу анонимне анкете ученика) 

 Оцена  

Квалитет реализованог програма 4,96 

Квалитет превоза 4,81 

Квалитет исхране 4,81 

Квалитет рада наставника 5,00 

Водич – пратиоц групе 4,38 

Медицинске услуге 4,65 

Коначна оцена 5,00 

 

 

   Датум:                                                                                                 Подносилац   

 15. 06. 2018. год.                               Данијела Виденов  

 

                              Основна школа „Христо Ботев“ 

                                     Димитровград 



И З В Е Ш Т А Ј  

С Т Р У Ч Н О Г  В О Ђ Е  П У Т А  

о  р е а л и з о в а н о ј   е к с к у р з и ј и   ученика  II р а з р е д а, 

на релацији  Димитровград- Сокобања- Нишка бања- Димитровград , 10. јуна.2018.год. 

Организатор путовања: Т.А.Ниш Експрес- Ниш    

Полазак је био планиран у 8h испред школе, aли због кашњења саобраћајне полиције кренули смо 

у 8.40h.  

Направљена је једна краћа пауза на бензинској пумпи код Наиса. Настављен је пут до Сокобање- 

обишли смо шеталиште, прошли поред турског купатила Амам. Након тога ишли смо до Бањице, плаже 

на реци Моравица. Ручали смо у ресторану „Милошев конак“. 

Затим смо кренули у Нишку бању. Шетали смо..У 17.30h пошли смо за Димитровград. 

У Димитровграду смо били око 20.10h. Каснили смо због блокаде аутопута код Сићевачке клисуре. 

 

Примедбе и сугестије: Водич- пратилац групе је само ишла испред нас, није нам ништа испричала 

о местима које смо посетили ( Бањица, Амам ). Није нам рекла да се шеталиште зове Променада. 

Није било локалног водича. Ручак нам нису дали у договорено време. У ресторану смо чекали сат 

времена док нам донесу главно јело. Бистри сок од јабуке је био помешан са водом. Уместо 

десерта је било воће. Није испоштован програм екскурзије, ускратили су нам одлазак на Озрен. 

Оцена екскурзије: 

(на основу анонимне анкете ученика) 

 Оцена  

Квалитет реализованог програма 3,56 

Квалитет превоза 4,21 

Квалитет исхране 3,80 

Квалитет рада наставника 4,78 

Водич – пратиоц групе 1,97 

Медицинске услуге 4,07 

Коначна оцена 3,55 

 

 

   Датум:                                                                                                 Подносилац   

 16. 06. 2017. год.                                Слађана Иванов   

 

                              Основна школа „Христо Ботев“ 

                                       Димитровград 



И З В Е Ш Т А Ј  

С Т Р У Ч Н О Г  В О Ђ Е  П У Т А  

о  р е а л и з о в а н о ј  ј е д н о д н е в н о ј  е к с к у р з и ј и   

 ученика  III р а з р е д а, 

    ( Димитровград – Ниш – Свилајнац – Деспотовац – Ресавска пећина - Димитровград  ),  

10. јун 2018. год. агенција „ПРИМАПЛУС“  из Ниша 

Дана 10. 06. 2018. год. ученици трећег разреда ишли су на једнодневну екскурзију до Ниша, 

Свилајнца и Деспотовца.  

На екскурзију смо кренули у 7 :30 сати,  пошто је обављен преглед аутобуса од стране саобраћајне 

полиције.  

У Нишу смо обишли Ћеле Кулу и наставили пут Свилајнца . 

 У Свилајнцу смо посетили  Природњачки центар Србије са Дино парком и наставили пут 

Деспотовца где смо посетили манастир Манасију и ручали у хотелу Ресава. Након ручка посетили смо 

Ресавску пећину. 

На путу ка Димитровграду направили смо две краће паузе и у Димитровград стигли око 23:00 сата. 

План и програм екскурзије је у потпуности реализован. 

ПРЕДЛОГ 

- Програм екскурзије планирати тако да се прво посети Свилајнац , у повратку Деспотовац и на крају 
Ниш 

- У програм екскурзије уврстити обавезну вожњу возићем у Нишкој тврђави за све ученике чија ће 
цена бити интегрисана у укупну цену екскурзије 

Оцена екскурзије: 

(на основу анонимне анкете ученика) 

 Оцена  

Квалитет реализованог програма 4,92 

Квалитет превоза 4,90 

Квалитет исхране 4,78 

Квалитет рада наставника 4,96 

Водич – пратиоц групе 4,84 

Медицинске услуге 4,86 

Коначна оцена 4,96 

 

   Датум:                                                                                                 Подносилац   

13. 06. 2018.год.                                   Душица Јотев  

  

 

                              Основна школа „Христо Ботев“ 

                                       Димитровград 



И З В Е Ш Т А Ј  

С Т Р У Ч Н О Г  В О Ђ Е  П У Т А  

о  р е а л и з о в а н о ј   е к с к у р з и ј и   у ч е н и к а  IV р а з р е д а, 

на релацији  Београд , 11. јуна.2018. год.  

               Полазак је био планиран зa 6 сати испред школе и након обављеног прегледа од стране 

саобраћајне полиције кренуло се на пут.  

               Направљена је једна получасовна успутна пауза и путовање је настављено ка првој дестинацији 

– Авалском торњу. Затим смо обишли музеј Црвене звезде и  стадион ,,Рајко Митић''. Након тога смо 

обишли Храм Светог Саве. Након разгледања храма отишли смо у хотел ,,Бристол'' на ручак. После 

ручка уследио је обилазак ЗОО врта и шетња Калемегданским парком и тврђавом.  

               Током повратка за Димитровград направили смо две краће паузе, на стајалишту код Ниша брзо 

прешли у други аутобус, и у Димитровград смо стигли око 22 сата и 30 минута. 

               План и програма екскурзије је скоро у потпуности реализован. Организатор путовања била је 

туристичка агенција Примаплус из Ниша. 

Примедбе и сугестије: Посета Авалском торњу је оставила изузетан утисак на све. Докторки 

Јелени се захвањујемо на стручности и бризи, шоферима на удобној вожњи, а Агенцији, тачније 

њеном представнику, упућујемо замерку – наметање ужурбаног темпа по тропски топлом дану. 

Сматрамо да је то могући узрок што је у два-три наврата погрешио у опхођењу према деци тог 

узраста и ускратио им посету сувенирници стадиона ,,Црвене звезде''.  

На овакву дестинацију треба да пође боље припремљени пратилац Агенције.  

Оцена екскурзије: 

(на основу анонимне анкете ученика) 

 Оцена  

Квалитет реализованог програма 4,56 

Квалитет превоза 4,56 

Квалитет исхране 4,21 

Квалитет рада наставника 4,91 

Водич – пратилац групе 3,29 

Медицинске услуге 4,80 

Коначна оцена 4,39 

 

Датум:                                                                                                 Подносилац   

18. 06. 2018. год.                                 Сузана Станков  

 

                              Основна школа „Христо Ботев“ 

                                      Димитровград 



И З В Е Ш Т А Ј  

С Т Р У Ч Н О Г  В О Ђ Е  П У Т А  

о  р е а л и з о в а н о ј   е к с к у р з и ј и   ученика  V р а з р е д а, 

на релацији Источна Србија  ( Димитровград – Зајечар – Неготин – Кладово- Доњи Милановац – 

Сребрно језеро – Виминацијум - Димитровград  ),  

од 30. до 31. маја 2018. год. 

Организатор путовања била је агенција Ниш-експрес из Ниша. 

Први дан : Ученици петог разреда кренули су у среду 30. маја 2018. год. у 6:00 сати на екскурзију, 

пошто је обављен преглед аутобуса и возача  од стране саобраћајне полиције. Направљена је краћа 

пауза код Књажевца  и настављено  ка Гамзиграду, првој дестинацији где  смо посетили археолошко 

налазиште Феликс Ромулијану. У Неготину смо посетили Народни музеј, Мокрањчеву родну кућу и 

Тодорчетов конак у коме је смештен музеј Хајдук Вељка. Након пролазног  ручка у Кладову  обишли смо  

хидроелектрану Ђердап, а потом наставили пут до Доњег Милановца где смо смештени у хотелу 

Лепенски Вир. После вечере организована је дискотека. 

Други дан:  у четвртак 31. маја 2018. год. после доручка  обишли смо археолошко налазиште 

Лепенски Вир где смо разгледали експонате  једне од најзначајнијих праисторијских култура  из 

времена од 6500. до 5500. година пре нове ере, а затим наставили пут ка Сребрном језеру, где смо након 

шетње ручали. После ручка  кренули смо ка Виминацијуму где смо посетили римско археолошко 

налазиште,  Домус и музеј Вике. После тога смо кренули пут Димитровграда. Направљена је једна дужа 

пауза код Велике Плане где су се ученици освежили и забавили у парку McDonald’s, а након неколико 

краћих пауза стигли смо у Димитровград око 22:00 сата. 

План и програм екскурзије је у потпуности реализован. Ученици су добили похвале за пажњу и 

понашање на свим локалитетима које смо обишли. 

Оцена екскурзије: 

(на основу анонимне анкете ученика) 

 Оцена  

Квалитет реализованог програма 4,99 

Квалитет превоза 4,67 

Квалитет смештаја 4,24 

Квалитет исхране 4,00 

Квалитет рада наставника 4,89 

Водич – пратиоц групе 4,93 

Медицинске услуге 4,76 

Коначна оцена 4,64 

 

Примедбе и сугестије: 

-у програм путовања уврстити и посету реновираној Голубачкој тврђави.  

-размотрити могућност смештаја у Кладову. 

 

   Датум:                                                                                                 Подносилац   

 26.06. 2018.год.                               Катарина Симеонов  

 

                              Основна школа „Христо Ботев“ 

                                       Димитровград 



 

И З В Е Ш Т А Ј  

С Т Р У Ч Н О Г  В О Ђ Е  П У Т А  

о  р е а л и з о в а н о ј   е к с к у р з и ј и   ученика  VI р а з р е д а, 

на релацији  Западна Србија , од 02. до 03.јуна.2018.  

Организатор путовања била је агенција Прима плус из Ниша. 

 

Први дан : Полазак је био планиран у 5:30 сати испред школе и након обављеног прегледа од 

стране саобраћајне полиције кренуло се на пут. Направљена је једна краћа успутна пауза и настављено 

је ка првој дестинацији -цркви Лазарици и споменичког комплекса Слободиште у Крушевцу. Након тога 

обишли смо манастир Жичу. Наставили смо пут до Тополе где је био ручак, а затим и обилазак 

Опленца – Карађорђев конак, задужбина Краља Петра I ( Маузолеј Српске краљевске породице, кућа 

краља Петра и Виноградарева кућа). Затим смо отишли У Ваљево, сместили се у хотел « Бели 

нарцис», прошетали градом . После вечере организована је дискотека. 

Други дан:  После доручка отишли смо до центра Ваљева и прошетали Тешњаром, старом 

чаршијом, посетили музеје - Муселимов конак и Народни музеј. Након тога отишли смо до Бранковине 

где смо посетили гроб Десанке Максимовић, школу и музеј и,  цркву, задужбину Ненадовића.Затим смо 

отишли до Тршића и обишли родну кућу Вука Караџића Након ручка у хотелу у Ваљеву кренули смо кући. 

Правили смо једну дужу и једну краћу паузу и стигли у Димитровград око 22:00 сата. 

Што се тиче плана и програма све је у потпуности реализовано.  

 

Примедбе и сугестије:  

Треба размотрити оправданост посете Слободишту, јер је локалитет запуштен. 

Примедба на рачун водича испред агенције који је без претходног обавештења променио место 

пролазног ручка у Тополи. 

 

Оцена екскурзије: 

(на основу анонимне анкете ученика) 

 Оцена  

Квалитет реализованог програма 4,67 

Квалитет превоза 4,63 

Квалитет смештаја 4,16 

Квалитет исхране 2,83 

Квалитет рада наставника 4,96 

Водич – пратиоц групе 3,66 

Медицинске услуге 4,86 

Коначна оцена 4,29 

 

 

   Датум:                                                                                                 Подносилац   

 26.06.2018.год.                          Катарина Симеонов  

 

                              Основна школа „Христо Ботев“ 

                                       Димитровград 



И З В Е Ш Т А Ј  

С Т Р У Ч Н О Г  В О Ђ Е  П У Т А  

о  р е а л и з о в а н о ј   е к с к у р з и ј и   ученика  VII р а з р е д а, 

на релацији  Западна Србија  , од  12. до 13.  јуна 2018. год.  

Први дан : Пошто је саобраћајна полиција обавила преглед аутобуса, полазак је био у 06:30h испред 

школе. 

 Прву паузу направили смо код Појата, а затим наставили вожњу преко Крушевца, Краљева и 

Чачка до Овчарско-кабларске клисуре, уз објашњења нашег водича о настанку и знаменитостима ових 

места. Ту смо обишли православни манастир Ваведење и наставили пут ка етно комплексу „Старо село 

Сирогојно“. 

Након заједничког  ручка у ресторану „Сирогојно“ у пратњи локалног водича обишли смо овај етно 

комплекс где су ученици могли да га разгледају и упознају се са начином живота на овим просторима у 

прошлости.  

 Наставили смо пут   ка Златибору. Сместили смо се  у хотел „Планум“, а затим имали слободно 

време за шетњу и разгледање овог туристичког центра. Након вечере за ученике је организован одлазак 

у дискотеку у хотелу „Браћа Секулић“. 

Други дан: После доручка  отишли смо у до Кустуричиног етно села Дрвенград. Ту су ученици погледали 

филм „Живот је чудо“, а затим имали кратко време за шетњу и разгледање Дрвенграда.  

Након тога смо отишли  до  Мокре Горе на вожњу Шарганском осмицом, којом саобраћа познати 

туристички возић Ћира. 

Успут смо посетили и кућу-музеј Креманских пророка породице Тарабић. Ученици су могли да чују 

занимљиву причу локалног водича о тајанственом камену- Кремна и пророчанствима породице Тарабић.  

Вратили смо се на Златибор, где смо ручали у хотелу „Планум“. Наставили смо пут према 

Врњачкој Бањи. Ученици су имали слободно време за шетњу и обилазак бање. 

Након тога кренули смо кући. Успут смо правили једну паузу и у Димитровград стигли око 23h. 

План и програм екскурзије  је у потпуности реализован, а организатор путовања била је туристичка 

агенција ПРИМАПЛУС из Ниша. 

Примедбе и сугестије: Похвала за лекара који је увек био уз ученике и водича који се трудио да све 

протекне у  реду и да се план и програм реализује с обзиром на удаљеност наше школе oд планираних 

дестинација, као и број планираних посета. 

Предлажем да се у план ове екскурзије уврсти и посета куће-музеја Креманских пророка породице 

Тарабић, јер је ученицима била врло занимљива. 

Оцена екскурзије:  (на основу анонимне анкете ученика) 

 Оцена  

Квалитет реализованог програма 4,98 

Квалитет превоза 4,75 

Квалитет смештаја 4,67 

Квалитет исхране 4,06 

Квалитет рада наставника 4,98 

Водич – пратиоц групе 4,76 

Медицинске услуге 4,98 

Коначна оцена 4,95 

Датум:                                                                                   Подносилац извештаја: 

18. 06. 2018.год.                                                                      Младенка Соколов 

 

                              Основна школа „Христо Ботев“ 

                                       Димитровград 



  

И З В Е Ш Т А Ј  

С Т Р У Ч Н О Г  В О Ђ Е  П У Т А  

о  р е а л и з о в а н о ј   е к с к у р з и ј и   ученика  VIII р а з р е д а, 

на релацији  Војбодина , од 16. до 18. маја 2018.  

где смо  посетили  

Први дан : Полазак је био планиран у 5 сати испред школе и након обављеног прегледа од  

стране саобраћајне полиције кренуло се на пут. Направљена је једна краћа успутна пауза и  

настављено је ка првој дестинацији – Вршцу. Обишли  смо центар Вршца и католичку цркву, потом 

Вршачки брег где су ученици   од стране локалног водича чули најбитније информације о овом граду.  

Након ручка у хотелу „ Србија“ кренули смо пут Зрењанина.  

У Зрењанину смо посетили градску кућу, чули најважније о овом граду, обишли центар града 

и Народни музеј.Након тога смо кренули пут Новог Сада. Ноћили смо у хотелу „ Нови Сад“ где је за 

ученике организована и дискотека. 

Други дан: посетили смо Суботицу. Тамо смо обишли Градску кућу, где смо такође чули причу о 

њој од стране локалног водича, а затим разгледали град. Следеће одредиште нам је био Палић. Обишли 

смо Зоолошки врт и Палићко језеро  и ручали  у Вили Викторија. 

Након повратка у Нови Сад уследила је вечера и  дружење у  дискотеци. 

Трећи дан: уз пратњу локалног водича обишли смо Петроварадинску тврђаву и центар града где 

смо посетили  синагогу, цркву и катедралу и чули све најбитније о овом граду. Након ручка кренули смо  

пут Сремских Карловаца. Локални водич је испричала све од настанка града па до данас - о чесми четири 

лава, о патријаршији, о саборној цркви, коју смо посетили , а у гимназији, коју смо такође посетили, 

ученицима су били домаћини и водичи ученици гимназије.  

Након тога кренули смо кући. Правили смо једну дужу и једну краћу паузу и стигли у Димитровград 

око 23:00 часова. 

Што се тиче плана и програма све је у потпуности реализовано. 

Организатор путовања била је туристичка агенција НИШ  ЕКСПРЕС из Ниша. 

 

Примедбе и сугестије:  

Препорука је да се следеће године на тендеру тражи хотел у пешачкој зони како би ученици могли 

да боље упознају и доживе Нови Сад, јер је сат времена колко проведу у обилазак града у пратњи 

локалног водича мало. 

 

                              Основна школа „Христо Ботев“ 

                                       Димитровград 



Оцена екскурзије: 

(на основу анонимне анкете ученика) 

 Оцена  

Квалитет реализованог програма 3,88 

Квалитет превоза 3,88 

Квалитет смештаја 4,38 

Квалитет исхране 3,11 

Квалитет рада наставника 4,27 

Водич – пратиоц групе 3,88 

Медицинске услуге 4,16 

Коначна оцена 4,11 

 

   Датум:                                                                                                 Подносилац   

 22. 05. 2018.год.                                         Душица Јотев  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

СПИСАК УЧЕНИКА КОЈИ СУ НОСИОЦИ ВУКОВИХ И ПОСЕБНИХ ДИПЛОМА ЗА ШК. 2017/2018. год. 

 

 

Ред 

бр. 

Име и презиме 

ученика 

Посебне  дипломе Вукова  

диплома 

1 
Георгина Гогов српски језик, бугарски језик,  географија, ликовна култура, 

математика, физика историја, биолпгија 

Вукова 

диплома 

2 Јована Иванчев српски језик, шпански језик  

3 Ана Киров српски језик,  бугарски језик, шпански језик, биологија  

4 Јелена Крстев енглески језик, географија   

5 Никола Крумов физичко васпитање  

6 Лазар Манчев ликовна култура  

7 
Ива Костов српски језик, бугарски језик,  географија, физика, историја, 

биолпгија, физичко васпитање 

Вукова 

диплома 

8 Анастазија Бошковић српски језик, бугарски језик,  историја,  

9 Лазар Гигов физичко васпитање  

10 Теа Денчев физичко васпитање  

11 Лука Иванов физичко васпитање  

12 Жарко Истатков физичко васпитање  

13 Марија Миланов  историја, физичко васпитање  

14 Сања Милијев музичка култура, историја  

15 Јована Ненов српски језик  

16 Мина Пејчев српски језик   

17 Ђина Ракоћ енглески језик,   

18 Матија Рангелов физичко васпитање  

19 Страхиња Соколов физичко васпитање  

20 Матија Стојанов географија, физичко васпитање  

21 
Галина Виденов српски језик, бугарски језик,  математика, музичка култура Вукова 

диплома 

22 
Анастасија Пејчев српски језик, бугарски језик,  математика, физика, географија Вукова 

диплома 



23 
Сергеј Иванов историја Вукова 

диплома 

24 Милица Гогов музичка култура  

25 Милош Гогов физичко васпитање  

26 Лука Димитров историја  

27 Стефани Илијев физичко васпитање, музичка култура  

28 Андријана Кузев историја  

29 Вања Рангелов бугарски језик  

30 Елена Славов музичка култура  

 

 

  



Извештај о реализацији Школског развојног плана (2011-2016) 

за  школску  2016/2017. 

Школски развојни план служи као водич за остваривање жељених циљева, као средство за 

планирање развоја и као мера динамике развоја школе. За сваку од пет школских година дефинисање 

временски план, а Стручни актив за развојно планирање редовно пратио реализацију. Извештај о 

реализацији Школског развојног плана биће саставни део Извештаја о раду школе, а нови Акциони план 

за школску  2017/2018. биће саставни део Плана и програма рада школе. 

На тај начин су операционализовани циљеви из Школског развојног плана и мплементирани у 

планиране школске активности. Узимајући у обзир да су појединачни извештаји већ део школске 

документације у овом документу се разматрају циљеви и задаци развојног плана постављени на 

петогодишњем нивоу. 

Чланови Стручног актива за развојно планирање: 

- Даниела Костов Пејчев – председник актива, наставник информатике и рачунарства 
- Славица Виденов Илијев – наставник разредне наставе 
- Сузана Станков – наставник енглеског језика 
- Јасмина Тодоров – библиотекар 
- Душанка Митић – наставник географије 
- Јелена Петровић – представник родитеља (Савет родитеља) 
- Матија Стојанов – представник ученика (Ђачки парламент)  
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Побољшањ
е квалитета 
наставе 

1. Јачање компетенција 
наставника за коришћење 
иновативних метода, облика и 
активне наставе 

75% остварен план 
професионалног 
напредовања и план 
стручног 
усавршавања 
наставног кадра 

- 78% остварен 
планп 
рофесионалног 
напредовања  и 
план стручног 
усавршавања 
наставног кадра 
- одржано 30 
угледних и огледних 
часова 
- одржано 10 
стручних предавања 
у оквиру стручних 
актива и 2 
предавања у оквиру 
Наставничког већа 
-побољшан успех 
ученика у односу на 
претходну годину, 
као и резултати на 
завршном испиту 
- на крају школске 
године 75% ученика 
постигло одличан и 
врлодобар успех 

2.Примена активних, 
иновативних метода и облика у 
настави 

-60% наставника 
реализује наставу 
коришћењем 
савремених метода 
- Заинтересовани и 
мотивисани ученици 
и наставници 
- Побољшан успех 
ученика 
-60%-70% ученика 
активно учествује у 
настави 

 
 

1.Развијање   постојећих 
знања и вештина према 

Постигнућа и успех 
ученика се 

-16% ученика 
постигло успех на 



 
 
 
 
Повећање 
постигнућа 
ученика 

индивидуалним 
могућностима ученика као и 
самостално стицање 
додатних знања 

систематски прати и 
према томе утврђују 
потребе сваког 
ученика и сходно 
томе се планирају 
активности које ће 
помоћи свим 
ученицима. Свако 
напредовање  и успех 
ученика се 
похваљује. 

такмичењима, 
конкурсима и 
смотрама 
-95 похвала, 
диплома и награда 
-промоција 
успешних ученика и 
наставника вршена 
континуирано на 
родитељским 
састанцима, у 
школи и локалној 
заједници 

2.Подршка и промоција 
резултата ученика и 
наставника 

Мотивисани  
наставници и ученици 
за додатни рад и 
ваннаставне 
активности 

 
 
 
 
 
 
 
Јачање 
капацитета 
школе за 
кавалитетн
у подршку 
ученицима 

1.Унапређење рада школских 
секција и укључивање ученика 
у рад према интересовањима и 
индивидуалним способностима 

60% ученика 
учествује у раду 
секција и додатној 
настави 

- 100% ученика од 1. 
до 4. разреда 
учествује у раду 
секција и додадној 
настави, 36% 
ученика од 5 до 
8.разреда учествује 
у раду секција и 
додатној настави 
- 86% наставника 
реализовало 
додатну, допунску 
наставу и секције 
- ученицима 8. 
разреда 
представило се 7 
средњих школа 
-посета ученика 8. 
разреда Сајму 
образовања у 
Пироту 
- успешна сарадња 
са институцијама 
-По ИОП1 програму 
се образовало 24 
ученика, по ИОП2 
програму – 4 
ученика 

2.Унапређење система 
подршка деци из 
осетљивихгрупа 

У школи 
функционише 
систем подршке 
деци из осетљивих 
група. 

3.Подршка личном и 
социјалном развоју ученика 

У школи се 
подстиче лични, 
професионални и 
социјални развој 
ученика. 

4.Усклађивање програма 
професионалне орјентације са 
потребам аученика 

Ученицима су све 
време трајања 
школовања 
доступне ефикасне 
могућности за 
каријерно вођење. 

5.Повећање безбедности и 
сигурност иученика у школи 

Школа је безбедна 
средина за све 

 

 


