ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ ШКОЛЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

МИОНИЦА, 15.09.2018. год.
дел.број ________
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Реч директора
Веома сам задовољна радом школе у овој школској години. У први план су
стављени ученици, што и јесте примарни циљ. Цела школска година је била успешна,
како у остваривању наставног плана и програма, тако и у самом функционисању школе.
Посебно бих истакла рад наших секција и приредбе које су организоване у току
године, на којима се видео труд и рад наших ученика и креативних учитеља и
наставника. Били смо домаћини бројних семинара и обука. Успешно смо спровели и
завршни испит за наше осмаке. Веома сам поносна на своје ученике и колеге због свих
хуманитарних акција које смо покренули у школи и успешно реализовали. Годишњи
план рада школе је у потпуности реализован.
Своју улогу директора схватам као улогу вође који координира, усмерава и
подстиче ученике, наставнике, стручне сараднике и родитеље на сарадњу и
партнерство, јер сви имамо исти циљ, а то је што квалитетније образовање и васпитање
за нашу децу.

Директор школе: Слађана Ранковић
Задовољство је бити део колектива у којем запослени прихватају тимски рад и
сарадњу уз присуство мотивације и поверења. Сви се трудимо да креирамо подстицајну
средину за учење, од вредних, креативних и мотивисаних ученика, преко квалитетних и
ангажованих наставника и учитеља, одличних стручних сарадника и вредних помоћних
радника. Уз разноврсне активности сви заједно тежимо да нашу школу улепшамо,
развеселимо и допринесемо бољем успеху.
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Основни подаци о школи
Године 1864. школа је започела своју делатност. Као осморазредна школа ради
од школске 1954/55. године и до школске 1962/63. није имала издвојених одељења.
Одлуком Скупштине Општине Мионица, почетком школске 1962/63. укинута је
самосталност четвороразредних одељења, односно школа које се тада припајају
осморазредним матичним школама (појам матичне школе установљен је 62/63. године).
У исто време успостављени су и школски реони за пет осморазредних школа које су у
то време постојале на подручју општине, па је школски реон на подручју које обухвата
школа у Мионици изгледао овако: Варош Мионица, Село Мионица, Радобић,
Табановић, Ђурђевац, Клашнић, Шушеока, Санковић, Кључ, Паштрић, Толић,
Команице и део Маљевића. Неколико година касније потпуно су укинуте
четвороразредне школе у Санковићу и Рибници. Овако организоване школе раде све до
краја школске 75/76. године, када се спаја са Основном школом „ Милан Ракић “ из
Доње Топлице и задржава већ постојећи назив Основна школа " Драгојло Дудић ".
До нове реорганизације долази почетком школске 91/92. године, када Одлуком
610/91 Општина Мионица припаја школи у Рајковићу наша издвојена одељења у
Толићу, Кључу и Ђурђевцу, а нашој школи се припаја Основна школа "Н.Х.Лука
Спасојевић" из Горње Топлице са својим издвојеним одељењима Дучић, Струганик,
Попадић и Берковац.
Овим организационим променама школске мреже, на подручју општине
створене су две основне школе, у Мионици и Рајковићу, чиме је школска мрежа
усклађена са планом школске мреже Републике Србије.
Одлуком Скупштине Општине Мионица (бр. 610-1/2002) ОШ “Драгојло Дудић”
мења свој назив и од 25.11.2003. носи име ОШ “Милан Ракић”.
Тренутни организациони изглед мреже школе је:
Седиште Основне школе "Милан Ракић" је у Мионици са издвојеним одељењима у
следећим местима: осморазредна издвојена одељења у Доњој Топлици и Горњој
Топлици и четвороразредна издвојена одељења у Табановићу, Команицама, Дучићу,
Попадићу и Струганику. Основну школу "Милан Ракић" у Мионици похађају ученици
са две трећине територије Општине Мионица. Ову школску годину школу похађа 826
ученика распоређених у 49 одељења. У матичној школи постоје и 2 специјална
одељења за ученике са развојним сметњама. За ученике првог и другог разреда
организован је продужени боравак.
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Материјално – технички ресурси
На почетку наставне и школске године директор школе је обавио организационе
послове везане за почетак школске године, утврђивање бројног стања ученика,
кадровска питања и др. Израђен предлог организационе шеме обављања свих послова у
школи, подељена задужења и решења о радним обавезама, утврђен распоред часова за
све облике рада, као и распореда дежурства наставника, утврђен број часова редовне
наставе, допунског и додатног рада и других ваннастаних активности.
У основној школи „Милан Ракић“ у Мионици и свим припадајућим издвојеним
одељењима, све је спремно за нови почетак школске године.
Настава у матичној школи и издвојеним одељењима ће се изводити у следећим
објектима, тј. просторијама:
Рад у матичнoј школи се одвија у једдној смени, и то само у првој.
И ове школске године ученицима је обезбеђена исхрана у школској кухињи,
како у матичној школи , тако и у ИО Доња Топлица, ИО Горња Топлица, ИО Дучић и
ИО Табановић (куварице у матичној школи спремају слани и слатки намаз, који се
одвезе пре великог одмора).
И ове школске године наставља са радом продужени боравак за ученике I и II
разреда. Радно време продуженог боравка је од 11 до 16 часова. У продуженом боравку
ученицима се нуди додатни рад са учитељем на утврђивању пређеног градива, помоћ
око израде домаћих задатака, развој креативности, маштовитости и стваралаштва,
учествовање у спортским и културним активностима школе као и развијање радних и
хигијенских навика, другарских односа, упознавање са правилима понашања на
различитим местима и у различитим ситуацијама. Поред планираних активности
ученицима је обезбеђена и исхрана.
У Горњој Топлици настава ће се изводити у објекту школске зграде са девет
учионица. Ове школске године имају четири чиста одељења првог, другог,трећег и
четвртог разреда.Настава се одвија у преподневној смени.
У Доњој Топлици у функцији извођења наставе ће бити само нови школски
објекат са употребом кухиње и трпезарије у сврху учионичког простора. Изградња
новог школског објекта је у току, али и поред тога претпоставка је да ће тренутни
услови бити пратећи током целе школске године. Од ове школске године користи се
парно грејање које је обезбеђено средствима из донације. Преуређен је простор старог
Дома здравља и сви ученици похађају прву смену.
У Попадићу, Команицама, Табановићу и Струганику, настава ће се изводити у
новоизграђеним објектима, тј. санираном објекту (Струганик) где су услови рада јако
добри.
У Дучићу настава ће се изводити у објекту који је адаптиран школске 2015/2016.
године, тако да су услови за рад у овом издвојеном одељењу одлични. Ове године
имамо комбинацију другог и четвртог разреда и комбинација првог и трећег разреда.
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Школа у Берковцу се привремено угасила јер је остала без ученика.
Као што се из изложеног може видети, услови за рад школе су јако добри у свим
одељењима изузев рада у Доњој Топлици. С обзиром да су наведени радови у домену
Дирекције за обнову и развој од земљотреса, не можемо планирати њихов завршетак.
Oпремљеност матичне школе и подручних одељења наставним средствима креће
се око70%.
Конкурсон под називом „ Дигитална школа“, који је расписан након
потписивања уговора између Министарства просвете и Министарства за
телекомуникације, матична школа и свих осам издвојених одељења, добила је рачунаре
(матична школа, ИО Г.Топлица и ИО Д.Топлица), а мање школе по селима (издвојена
одељења у Табановићу, Дучићу , Команицама, Струганику, Берковцу и Попадићу),
добила је видео – бим са лап - топом,школа је опремљена и са 9 лап топова и 9 модема
за бежични интернет донација Теленора.
Школа још поседује разглас, видео надзор, фотокопир апарат, штампаче, 9
телевизора, 7 видео рекордера, графоскопе, дијапројекторе, 5 ЦД-е плејера, 2
пројекциона платна, интерактивну таблу, дигитални фотоапарат, апарат за коричење,
клавир. У прошлој школској години набављено је још пет ЦД плејера, два лап топа и
два БИМ пројектора, географске карте,…..
У оквиру програма „Спорт у школе“, пројекат „Опремање основних и средњих
школа опремом и реквизитима у оквиру затворених простора и то великих и малих
сала“, Основна школа „Милан Ракић“ Мионица је од Савеза за школски спорт Србије
добила комплет опреме и реквизита, међу којима су кошаркашке табле, мрежице за
кошарку и одбојку, лопте за фудбал, рукомет, кошарку и одбојку.
Школа ће у зависности од могућности и расположивих материјалних средстава
набављати и поправљати постојећа наставна средства у циљу осавремењавања и
модернизације наставе.

Кадровски ресурси
❖ Стање - Наставни кадар
У 2017/2018. школској години наставу изводи 27 учитеља, односно наставника и
професора разредне наставе за рад у млађим разредима, 48 наставника, односно
професора у предметној настави и 2 дефектолога за рад у специјалним одељењима.
Школа, поред наставника, има директора школе, помоћника директора, педагога,
психолога, логопеда и библиотекара. Њихов велики, заједнички циљ је да креативном и
позитивном атмосфером у школи пробуде код ученика радозналост, стваралаштво,
машту и да их охрабре да дају најбољи део себе, да схвате да је учење светлост и
да ништа није јаче од човека који знањем зрачи.
У нашој школи запослено је 112 радника и то:
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Стручна спрема

Средња

10

2

Ук. у настави

Виша

Наставно особље

Висока

наставног кадра

по областима
а)разредна наставна

14

специјална одељ.

2

2

српски језик

5

5

енглески језик

6

6

француски језик

3

3

26

б)предметна настава:

ликовна култура

2

2

музичка култура

3

3

историја

3

3

географија

3

3

физика

2

2

хемија

1

1

математика

5

5

биологија

2

техничко образовање

3

3

физичко васпитање

4

4

информатика

1

1

веронаука

1

грађанско васпитање

3

Ромски језик

1

2

3
3

1
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3

1

Свега у настави
Директор

60

16

2

1

78
1

Помоћник

1

1

Педагог

1

1

Психолог

1

1

Логопед

1

Библиотекар

1

2

Педагошки асистент
У к у п н о:

1

65

16

1

1

4

85

Са радним временом мањим од пуног, у школи ради 14 наставника. То су:
наставници енглеског језика (30% и 54,44%), наставник музичке културе (25%),
наставник ликовне културе (50%), наставник историје (50% и 35%), наставник
географије (35% и 40%), наставник техничког и информатичког образовања (20% и
60%), наставник физичког васпитања (30%) наставник грађанског васпитања (10%),
наставник француског језика (30%),наставник ромског језика (20%)

Организација рада школе у школској 2017/18. години
Школску годину почињемо са 826 ученика. Школа у овој школској години има 50
одељења.
БРОЈНО СТАЊЕ ОДЕЉЕЊА И УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018.
ГОДИНИ
Одељење

Чиста
I – IV V - VIII

Комбинована

СВЕГА

Мионица

12

13

25

Г. Топлица

4

4

8

Д. Топлица

4

4

8

Дучић

2 (I- III) (II-IV)

2

1 (I, II и III )

1

Струганик

1 ( I, II, III, IV)

1

Команице

1 (III и IV)

1

Табановић

2 (I-III ; II-IV)

2

Попадић
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Мион.-спец.
Свега
од. у школи:

20

2 ( V-VIII )
(II -IV)

2

9

50

21

У матичној школи постоји и одељење продуженог боравка које води учитељ
Марија Гачић. Нашој школи је у школској 2006/07. години одобрено једно одељење
продуженог боравка које чине ученици 1. и 2. разреда.
Бројно стање ученика на почетку школске 2017/2018. године

РАЗРЕД

I

II

III

IV

Мионица - 1

23

18

21

Мионица - 2

23

18

Мионица - 3

23

I - IV

V

VI

VII

VIII

20

20

23

22

25

20

20

21

23

23

26

19

21

20

22

24

24

27

V-VIII

I - VIII

98

184

100

186

104

164

24

24

7

Мионица – 4

/

/

/

/

Мионицаспец.
Свега
Мионица

/

1

/

1

2

1

1

1

2

5

69

55

62

60

248

64

95

70

80

309

Д. Топлица

5

9

12

11

16

17

11

21

Г. Топлица

9

17

6

10

15

29

13

19

Дучић

4

4

5

8

Попадић

2

1

/

6

Струганик

3

3

2

9

Команице

/

1

2

3

3

Табановић

2

1

3

4

10

10

УКУПНО:

94

91

93

98

376

3
1

24

37
42

557

65

102

76

118
21

21

6
9

95

141

94

За сва одељења, настава се одвија само у првој смени.
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120

450

826

Почетак прве смене у Мионици и Доњој Топлици је од 7.45 часова, У Горњој
Топлици у 7.45 часова. Прављењу оваквог распореда смена условило је, поред осталог
и прилагођавање јавном саобраћају ради што потпунијег обухвата ученика.Тачније, од
ове школске године за превоз ученика се користе три мини-буса (основне школе,
вртића и средње школе).
Трочасовни годишњи програм за предшколце у организацији Дечијег вртића
„Невен" и школе и у овој школској години изводиће се у „Невен“- у за децу из
Мионице и околине. Због непостојања техничких могућности у издвојеном одељењу у
Доњој Топлици, у овој школској години је деци пружена могућност похађања програма
у вртићу уз организован превоз. Такође, трочасовни програм је предвиђен и за
предшколце у издвојеним одељењима у Горњој Топлици и у Дучићу.
РИТАМ И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДНОГ ДАНА
Мионица
1. час
2. час
3. час
4. час
5. час
6. час
7. час

I
СМЕНА

ИО Доња Топлица

7.45 - 8.30
8.35 - 9.20
9.40 - 10.25
10.45 - 11.30
11.35 - 12.20
12.25 - 13.10
13.15-14.00

I
СМЕНА

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

7.45 - 8.30
8.35 - 9.20
9.45 - 10.30
10.35 - 11.20
11.25 - 12.10
12.15 - 13.00
13.05-13.50

ИО Горња Топлица

I
СМЕНА

1. час

7.45 - 8.30

2. час

8.35 - 9.20

3. час

9.45 - 10.30

4. час

10.35 - 11.20

5. час

11.25 - 12.10

6. час

12.15 - 13.00

7. час

13.05-13.50

Целокупни наставно - образовни рад у школи, у предметној и разредној настави
одвијће се по распореду за свако одељење. Распоред часова је направљен по школском
календару за 2017/2018. годину на бази 36 наставних седмица од 1. до 7. разреда и 34
седмице за 8. разред и не би требало да буде мењане током године с обзиром да је група
наставних радника предметне наставе који раде у две или три школе, уклопљена у
ритам часова у сва три осморазредна одељења школе.
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Свечана подела ђачких књижица на крају II полугодишта од I до VII разреда
обавиће се 28. јуна 2018. године.
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❖ Промене у бројном стању у току године
У току школске године доселила су се 5 новa ученика а одселила 2 ученика.
❖ Ученици који су се уписали у први разред школске 2017/18.год.
РАЗРЕД

I

Мионица - 1

23

Мионица - 2

23

Мионица - 3

23

Мионица-спец.
Свега

69

Мионица
9

Г. Топлица

5
Д. Топлица
Дучић

4

Попадић

2

Струганик

3

Команице

0

Табановић

2
УКУПНО:

94

❖ Здравствене, психолошке и социјалне карактеристике ученика првака
Од укупног броја уписаних првака, нема ученика са сензорним сметњама. Са
сметњама у говору је 16 ученика (нејасан изговор више гласова). Четири ученика живе
само са једним родитељем.
На основу теста зрелости за полазак у школу, ученици се могу разврстати у 3 групе:
- Натпросечни – 32 ученика
- Просечни – 56 ученика
- Испод просечни – 6 ученика
Родитељи су углавном запослени, бар једно од родитеља, али постоје и
породице у којима ни један од родитеља није у радном односу већ се издржавају од
пољопривреде. Већина родитеља је са средњим образовањем, врло мали број има
високо образовање.
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Ромске породице из села Наномир, чија деца похађају основну школу у Доњој
Топлици, живе у јако лошим стамбеним, просторно и хигијенски неадекватним
условима.
❖ Вуковци – ученици носиоци дипломе Вук Стефановић Караџић
У школској 2017/18. години, имали смо 9 ученика који су носиоци дипломе Вук
Стефановић Караџић. То су:
Ученици – носиоци дипломе Вука Караџића су: Марко Грујичић, Вукашин
Грбић, Мина Вуковић, Александра Митровић, Ђорђе Николић, Милан Рађеновић,
Немања Ђукић, Тијана Читаковић, Катарина Ристић и Сандра Вујичић.

❖ Ђак генерације
Ученица Александра Митровић је носилац дипломе Вук Стефановић Караџић,
добитник специјалних диплома из српског језика, математике, ликовне културе и
физичког васпитања. Постигла је запажене резултате на математичком такмичењу
„Кенгур без граница“. Остварила је запажене резултате на окружним такмичењима из
српског језика и математике. Учествовала у културној и јавној делатности школе.
Средљошколско образовање је наставила у Ваљевској гимназији.
Спортиста генерације је успешна каратисткиња Ива Латиновић.
Након свечане Видовданске приредбе, директорка школе Слађана Ранковић и
одељењске старешине ученика осмог разреда, уручили су похвалнице, дипломе и књиге
за одличан успех и изузетне резултате, најбољим ђацима-осмацима, Вуковцима и
Ученику генерације – Александри Митровић из Мионице.
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❖ Носиоци посебних диплома
Име и презиме ученика
Марко Грујичић 8/1
Вукашин Грбић 8/1

Посебне дипломе по наставним
предметима
Хемија
Хемија

Мина Вуковић 8/2

Енглески језик, српски језик

Ивана Јовановић 8/1
Александра Митровић 8/3

Ликовна култура
Математика, српски језик, ликовна
култура, физичко васпитање

Ђорђе Николић 8/3
Марија Радовановић 8/3

Српски језик, математика, географија,
ликовна култура
енглески језик

Немања Ђукић 8/3
Милан Рађеновић 8/3

Биологија
Историја

Јана Јеремић 8/3

Ликовна култура

Теодора Теофиловић 8/3

Физичко васпитање

Анђела Качаревић 8/3

Физичко васпитање

Ива Латиновић 8/3
Тијана Читаковић 8/4

Спортиста генерације
Биологија, ликовна култура, музичка
култура
Музичка култура и физичко васпитање

Катарина Ристић 8/4
Сандра Вујичић 8/5

Физичко васпитање, географија,
ликовна култура

Укупно : 16 ученика

Укупно: 28 посебних диплома

❖
❖ Календар најважнијих активности у току школске године
НАПОМЕНА: Све приказане активности се налазе у Летопису школе за школску
2017/18. годину. Летопис се може погледати и на сајту школе
www.osmilanrakicmionica.edu.rs
Месец

Активности
Организација рада школе
СЕПТЕМБАР 2017. године Молебан
Међуопштинско такмичење основних школа у пливању
Учешће на четвртој Учитељијади у Параћину
ОКТОБАР 2017. године

Дечија недеља од 2. до 8. октобра 2017. год.
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НОВЕМБАР 2017. године

ДЕЦЕМБАР 2017. године

Караван „Дух младости“
Панел дискусија о Дуалном образовању
Дан школе – 153 година од оснивања прве школе у
Мионици
Тродневна манифестација „Траговима песника и
дипломате Милана Ракића“
Пројекат промоције спорта и здравих стилова живота
:"Искорачи и ти! Спортски. Здраво. Безбедно."
Одржане седнице одељењских већа и Наставничког већа
за крај првог тромесечја
Угледни час на тему: "Хришћанска црква кроз личност и
дело цара Константина Великог".
Посета Фестивалу науке у Београду
Предавање Полиције на тему „Основи безбедности
ученика“
Обележавање Светског дана борбе против сиде – Црвени
крст
Промоција Средње школе „Мионица“- професионална
оријентација
Радионица "Здраво, воћно, моћно"! у сарадњи са Средњом
школом „Мионица“
Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен
Шарчевић посетио нашу школу
„Музичке караоке 2017. године“

ЈАНУАР 2018. године

ФЕБРУАР 2018. године

МАРТ 2018. године

„Новогодишња чаролија“
Школска слава – Свети Сава
Ђаци из Горње Топлице учествовали у богојављенским
свечаностима у Врујцима
Одржане седнице одељењских већа и Наставничког већа
за крај првог полугодишта
Дан заљубљених – журка
Такмичење из Веронауке
У Горњој Топлици је обележен Међународни дан
матерњег језика (21. фебруар)
Презентација Војне школе и војног позива професионална оријентација
"Мами с љубављу" - приредба за Дан жена
Осмомартовска продајна изложба
Зимски сусрети учитеља у Мионици
Премијера представе „Звездана и Уображенко“
Трибина за родитеље предшколаца "Припрема деце за
полазак у школу"
Међународно математичко такмичење "Кенгур без
граница 2018"
"Дани едукативности младих за предузетништво и
иновације"
Презентација Ваљевске гимназије - професионална
оријентација
Рекреативна настава - Сокобања 2018. године
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АПРИЛ 2018.године

Васкршње радовање
Реализација екскурзија
Посета писца Љубивоја Ршумовића
Семинари "Међупредметни приступ настави и учењу и
развој компетенција ученика" и "Улога, задаци и значај
одељењског старешине у васпитно-образовном раду".
Посета Пољопривредној школи са Домом ученика у
Ваљеву - професионална оријентација
Посета Техничкој школи у Ваљеву – професионална
оријентација
Одржане седнице Oдељењских већа и Наставничког већа
за крај трећег тромесечја
Пробни завршни испит
Донација спортске опреме и реквизита у оквиру пројекта
„Спорт у школе“
Општинска смотра рецитатора
Прва награда на фестивалу "Велика школска позорница" у
Тополи за нашу представу „Звездана и Уображенко“
Дани планете Земље и Светски дан игре

МАЈ 2018.године

Обука: "Програм обуке наставника основне школе први
циклус за остваривање програма наставе и учења
оријентисаних на процес и исходе учења".
Ђурђевданска приредба
Крос РТС-а

ЈУН 2018.године

ЈУЛ и АВГУСТ
2018.године

Првo место на Мини олимпијским играма „Доживи
Дивчибаре“
Заједнички родитељски састанак са родитељима свих
осмака
Црквена слава у Мионици - празник Вазнесења
Господњег- Спасовдана
14. Међународни фестивал дечјег драмског, филмског,
музичког, ликовног и литерарног стваралаштва „Креативна чаролија“
Матуранти 2018. – традиционални завршетак основне
школе уз трубаче и матурски плес на тргу
Матурско вече
Одржане седнице одељењских већа и Наставничког већа
за ученике осмог разреда
Завршни испит
Видовданска приредба у Културном центру Мионица
Одржане седнице одељењских већа и Наставничког већа
за крај другог полугодишта
„Миона фест“ и „Бициклистичка трка кроз Србију“
Наградно летовање за најбоље осмаке у Лептокарији –
Грчка
Одржана седница Наставничког већа за крај школске
2017/18. године и почетак школске 2018/19. године
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❖ ТАКМИЧЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ
На основу Календара такмичења ученика основних школа, током 2.
полугодишта, имали смо представнике на свим нивоима такмичења, почев од школских
до републичких. Из области редовних и ваннаставних активности, учешће на школским
такмичењима узело око 400 ученика. Од тог броја, услов за школско такмичење стекло
је 380 ученика, за општинско 172 ученика, на окружним такмичењима учествовала су
36.
Два ученика су се пласирала на републичка такмичења, и то ученица Тамара
Теофиловић - из српског језика, и Ђорђе Тодоровић на републичко такмичење из
књижевности – Књижевна олимпијада.
ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА ШК. 2017/2018. ГОДИНЕ
ПРЕДМЕТ
Историја
Географија
Хемија
Српски језик
Смотра
рецитатора
Биологија
Енглески језик
Француски језик
Физика
Математика
укупно

ШКОЛСКО
53 ученика
17 ученика
15 ученика
47 ученика
60 ученика

ОПШТИНСКО
22 ученика
9 ученика
12 ученика
35 ученика
40 ученика

ОКРУЖНО
5 ученика
/
1 ученик
4 ученика
10 ученика

РЕПУБЛИЧКО
/
/
1 ученик
/

19 ученика
18 ученика
10 ученика
11 ученика
130 ученика
380 ученика

15 ученика
7 ученика
5 ученика
9 ученика
42 ученика
172 ученика

3 ученика
1 ученик
/
/
5 ученика
36 ученика

1 ученик
/
/
/
/
2 ученика

Ученица наше школе, Николина Марковић из VII/5 одељења у Горњој Топлици,
дана 17. октобра 2017. године, освојила је Прву специјалну награду за ликовни рад на
конкурсу Завода за јавно здравље Ваљево поводом „Октобра-месеца правилне
исхране“.
Веома смо поносни на нашу ученицу Сању Милановић, која је на Сабору
фрулаша у Сопоту, освојила прво место у јуниорској конкуренцији и прво место у
дуетској конкуренцији.
Наши ученици Николина Марковић и Огњен Богдановић, ученици седмог
разреда у ИО Горња Топлица освојили су награду за дечји стрип.
Такође, 25.11.2017. године у Бору, уз подршку Министарства заштите животне
средине Републике Србије, одржано је Републичко такмичење "ЕКО-ОДРАЗ"Национална еколошка олимпијада. за ученике од 5. до 8. разреда основних школа из
Србије. Наша ученица ТИЈАНА ЧИТАКОВИЋ, ученица 8. разреда из ИО Доња
Топлица, у пратњи наставнице биологије Јелисавете Ненадовић, освојила је прво место
у Републици Србији.
Влајко Јовановић, ученик VI/3 одељења, наше школе, победио је у својој
категорији, на Трећем Интернационалном такмичњу у свирању на хармоници
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"Аккордеонфест 2017". Такмичење је одржано од 26.-27.новембра 2017. године у Грацу
у Аустрији.
Поред ученика и наши наставници постижу изузетне професионалне резултате.
Од неколико десетина хиљада номинација широм планете, према критеријумима Тhe
Global Теacher Prize за најбољег учитеља на свету, међу 50 финалиста је наша
учитељица Жељана Радојичић Лукић.
На међународном такмичењу из математике „Кенгур без граница“ учествовао је
171 ученик наше школе.
Група ученика од V до VIII разреда, 20. фебруара 2018. године, учествовала је
на такмичењу из Веронауке под покровитељством Ваљевске епархије. Такмичење је
одржано у ,,ОШ Живојин Мишић у Рајковићу. Наши ђаци из Горње Топлице освојили
су друго место.
Пет екипа наше школе узело је учешће у пројекту "Дани едукативности
младих за предузетништво и иновације". Такмичили су се у изради бизнис плана и
презентовању пословних идеја. Ученици наше школе из издвојеног одељења у Доњој
Топлици освојили су друго место.
Ученик шестог разреда наше школе Влајко Јовановић освојио је прво место на
интернационалном такмичењу у Летонији у свирању на хармоници и прво место на
Међународном фестивалу "Дани хармонике" у Угљевику, Република Српска.
Наша драмска секција наставља да ниже успехе. На фестивалу "Велика школска
позорница" у Тополи, наша Школа је освојила велики број награда и то: Повељу за
најбољу представу у целини "Уображенко и Звездана", Повељу за најбољу
сценографију, Повељу за најбољи костим, Повељу за најбољу режију, Повељу за
најбољу епизодну улогу Виктор Ђуричић, Повељу за сценски детаљ Ђорђе Ђурић.
Ученице наше школе, Ивана Савковић и Сања Остојић, постигле су одличне
резултате на Окружним такмичењима и то: Ивана Савковић, ученица 7/3 одељења у
Мионици, освојила је прво место у Округу из биологије и пласирала се на Републичко
такмичење.
Сања Остојић, ученица 7/3 одељења, освојила је друго место из биологије и
остварила пласман на Републичко такмичење, а такође постигла је изузетне резултате
из хемије где је Сања освојила прво место и пласирала се на Републичко такмичење.
Такође, честитке и за Николину Читаковић ученицу 5/4 одељења из Доње Топлице за
освојено друго место из биологије.
Ученица седмог разреда Сања Остојић у пратњи наставнице хемије Оливере
Вуковић учествовала је на Републичком такмичењу из хемије.
На Мини олимпијским играма под називом "Доживи Дивчибаре" у организацији
Туристичке организације Ваљево, наша школа, коју су представљали ученици четвртог
разреда, освојила је прво место и добила пројекционо платно, пехар и похвалнице.
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Извештаји стручних, руководећих, управних и саветодавних органа
школе:
Извештај о раду директора школе
На основу плана рада директора школе који се заснива на
функционалним, интегрисаним знањима, способностима и вештинама, а чије је
управљање, организовање и руковођење рада у ОШ „Милан Ракић“ Мионица,
усклађено са Чл. 126 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник
РС бр. 88/2017) и на основу правилника о стандардима и компетенцијама директора
установе у образовно – васпитним институцијама (Сл. Гласник РС бр. 38/2013.),
израђен је Извештај о раду директора школе за школску 2017/18. године.
На основу критеријума које утврђују стандарди компетенција директора,
обухваћене су кључне активности којима се обезбеђује унапређење квалитета рада који
доприносе остваривању општих исхода образовања и васпитања дефинисаних законом.

Кључне области рада директора школе у оквиру којих се реализује план су:
1. Руковођење васпитно-образовним процесом у школи;
2. Планирање, организовање и контрола рада установе;
3. Праћење и унапређивање рада запослених;
4. Развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања,
репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
5. Финансијско и административно управљање радом установе
6. Обезбеђење законитости рада установe

КЉУЧНА ОБЛАСТ:
1.2. РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У
ШКОЛИ

ОСТВАРЕН
СТАНДАРД

1.2.1. Развој
културе учења

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ

- Учествовање у раду Ученичког парламента и укључивање
ученика у рад тимова како бисмо обезбедили активно учешће
ученика у изради акционих планова тимова.
- Присуствовање и анализа огледних часова који су одржани у
током школске године у циљу промовисања што креативнијег и
активнијег рада са ученицима.
- Организовање активности с циљем вршњачке едукације (
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ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦ
ИЈЕ

Током
школске
године

1.2.2.Стварање
здравих и
безбедних услова
за учење и развој
ученика

1.2.3. Развој и
осигурање
квалитета
наставног и
васпитног
процеса у школи

предавања о здравим стиловима живота),предавање на тему
безбедности ученика, заштите од пожара, затим предавања на
тему заштите од насиља, злостављања и занемаривањ.
-На почетку школске године израђен план дежурства
наставника и учитеља,
- на нивоу школе и сваког одељења успостављена правила
понашања током боравка у школи и школском дворишту
- У школи формиран тим за заштиту ученика од насиља који је
урадио програм и план активности које се односе на заштиту
ученика од насиља, занемаривања и злостављања
- организоване активности у току Дечје недеље које се односе
на промовисање права и обавеза ученика и здравих стилова
живота.
- организовање приредби поводом Дана школе, Нове године,
Светог Саве, 8. марта, Светског дана Рома, Васкршњег
радовања, Видовдана…
- Учешће школе у организацији бициклистичке трке тј.
организовање полигона за такмичење.
- Израђен предлог организационе шеме обављања свих послова
у школи, подељена задужења и решења о радним обавезама,
утврђен распоред часова за све облике рада, као и распореда
дежурства наставника, утврђен број часова редовне наставе,
допунског и додатног рада и других ваннастаних активности
- Сви прописи су примењивани, а постојећи правилници и
остала акта благовремено усклађивана са новим прописима. У
школи су формирани тимови који кроз своје акционе планове
успешно остварују активности које су предвиђене. Сви тимови
су били веома активни и предали своје извештаје.
- Одржана обука за наставнике физичког и здравственог
васпитања као и наставнике који предају технику и
технологију.
- Одржана обука и свих учитељ и наставника енглеског језика на
тему пројектне наставе.
- Послати наставници српског језика, математике и биологије на
обуку за пети разред због новог наставног плана и програма.
- Организована разна културна дешавања на нивоу локалне
самоуправе.где се промовише квалитет рада у нашој установи.
- Учествовање школе у пројекту за добијање дигиталне
учионице где су четири наставника опремила своје учионице
ИКТ опремом
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Август
/септембар

Током
школске
године

Током
школске
године

1.2.4. Обезбеђење
инклузивног
приступа у
образовноваспитном
процесу

- Сарадња се посебно огледала у укључивању родитеља, у
приближавању начина рада са ученицима, специфичностима у
стицању знања, информисању
- Доста пажње се посвећује инклузивном образовању уз
коришћење расположивих људских, материјалних и
финансијских ресурса за обезбеђивање подршке деци са
посебним образовним потребама.
- У оквиру Тима за додатну подршку ученицима и у сарадњи са
Интересорном комисијом урађени потребни ИОП планови.
- праћење рада стручног сарадника – логопеда и педагошког
систента
- укључивање ученика са посебним потребама у ваннаставне
активности и њихово активно учествоцање у организованим
приредбама,манифестацијама и такмичењима
(
караоке)

1.2.5. Праћење и
подстицање
постигнућа
ученика

- Вршена анализа постигнућа ученика на крају првог
класификационог периода и крају првог полугодишта на
седницама Одељенских већа и Наставничком већу
- У септембру месецу одрађено тестирање ученика петог и
седмог разреда из предмета српски језик и математика
- Урађено иницијално тестирање на нивоу осталих разреда.
- Организован пробни завршни испит за ученике осмог
разреда, а након завршене школске године оранизован
завршни исспит у трајању од три дана када су се полагали
српски језик, математика и комбиновани тест. Ученици су
постигли просечне резултате, и што је најважније сви су
уписали средњу школу.
- Промовисање и награђивање ученика на Светосавској
академији и Видовданској приредби у Културном центру
- Организовање наградног летовања за ученике који су
носиоци Вукове дипломе.

Током
школске
године

Током
првог
полугодиш
та

КЉУЧНА ОБЛАСТ
2. ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ
ОСТВАРЕН
СТАНДАРД

2.1. Планирање рада
установе

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ

- Предлог Годишњег плана рада школе,Анекса
Школског програма за период од 4 године и извештај
о раду школе и раду директора за претходну школску
годину урађен је у сарадњи са наставницима,
стручним сарадницима и стручним службама школе.
Презентован је Наставничком већу и Савету
родитеља, и дат на усвајање Школском одбору. -
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ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Август
/септембар

2.2. Организација
установе

2.3. Контрола рада
установе

2.4. Управљање
информационим
системом установе

2.5. Управљање
системом обезбеђења
квалитета у установи

План и програм рада директора за школску 2017/2018.
годину развијен по областима и месецима и дат на
усвајање Школском одбору.
-Израда акта о систематизацији и опису радних места
-Образована стручна тела,већа,тимови и активи
- На почетку наставне и школске године директор
школе је обавио организационе послове везане за
почетак школске године, утврђивање бројног стања
ученика, кадровска питања и др.
- Подела решења о задужењу у оквиру
четрдесеточасовне радне недеље
- Уредно се попуњава програм „Доситеј“, потребан за
праћење ангажовања радника и финансирање личних
доходака.
- Припремљена и на увид дата документација за
Републичког просветног инспектора, Инспектора из
сектора за ванредне ситуације, Инспектора рада
- Школски одбор, Савет родитеља, Наставничко веће,
Педагошки колегијум упознати са извештајима и
анализама резултата рада и предузетим корективним
мерама
- Организовање процеса праћења (наставних часова,
додатне и допунске наставе, слободних активности,
рада Тимова и Стручних актива),
извештавање и анализа резултата рада школе и
предузимања корективних мера
- обука за наставнике технике и технологије
-Информисање свих запослених о важним питањима
живота и рада школе на седницама, преко огласне
табле, разгласа школе, фејсбук страници, на сајту
школе итд.
- У сарадњи са Тимом за самовредновање спровођен
ефикасан процес самовредновања рада школе
- прегледани извештаји о раду тимова у току првог
полугодишта

Август
/септембар

Током школске
године

Током првог
полугодишта

Током првог
полугодишта

КЉУЧНА ОБЛАСТ

3. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ
ОСТВАРЕН
СТАНДАРД

3.1. Планирање,
селекција и пријем
запослених
3.2. Професионални
развој запослених
3.3. Унапређивање
међуљудских односа

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ

- Обезбеђен квалитетан и стручан кадар на почетку
школске године
- Организовани стручни семинари за запослене како
би се унапредиле компетенције
-неговање и остваривање добре комуникације са
свим запосленима у циљу стварања позитивне и радне
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ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Август
/септембар
Август
/септембар
током школске
године

3.4. Вредновање
резултата рада,
мотивисање и
награђивање
запослених

атмосфере
- Промовисање рада и успеха наставника на
такмичењима
- похвала наставника на Наставничком већу,
Школском одбору, Светосавској академији и
Видовданској приредби

Током школске
године

КЉУЧНА ОБЛАСТ
4. РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА,
ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ
И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ

ОСТВАРЕН
СТАНДАРД

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

4.1. Сарадња са
- формиран тим за сарадњу са породицом.
Август
родитељима/старатељ -редовно
обилажење
породица
које
су
/септембар
има
маргинализоване и породица које имају социјалних
проблема.
- Остваривање сарадње са Центром за социјални рад
-Припремљен и одржан конститутивни састанак
Општинског савета родитеља. Касније одржавани
редовни састанци овог тела.
Током
- Израђен и истакнут на видно место распоред
школске године
одржавања дана отворених врата за родитеље.
-Учествовање у конструктивном решавању
конфликата ученика у сукобу.
4.2. Сарадња са
-Израда акта о систематизацији и опису радних места
Август
органом управљања и -Образована стручна тела,већа,тимови и активи
/септембар
репрезентативним
- На почетку наставне и школске године директор
синдикатом у
школе је обавио организационе послове везане за
установи
почетак школске године, утврђивање бројног стања
ученика, кадровска питања и др.
- Подела решења о задужењу у оквиру
четрдесеточасовне радне недеље
4.3. Сарадња са
државном управом и
локалном
самоуправом

- Уредно се попуњава програм „Доситеј“, потребан за
праћење ангажовања радника и финансирање личних
доходака.
- Припремљена и на увид дата документација за
Републичког просветног инспектора, Инспектора из
сектора за ванредне ситуације, Инспектора рада
- Школски одбор, Савет родитеља, Наставничко веће,
Педагошки колегијум упознати са извештајима и
анализама резултата рада и предузетим корективним
мерама
- Организовање процеса праћења (наставних часова,
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Током првог
полугодишта

Током школске

4.4. Сарадња са
широм заједницом

додатне и допунске наставе, слободних активности,
рада Тимова и Стручних актива),
извештавање и анализа резултата рада школе и
предузимања корективних мера
-У сарадњи са локалном самоуправом конкурисали
смо код Канцеларије за јавна улагања за
реконструкцију матичне школе и школе у ИО Горња
Топлица.
-Урађен је и пројекат за набавку школског намештаја.

године

- Одржани су састанци са скоро свим мапираним
организацијама и установама, договорена је будућа
сарадња, а поједине заједничке активности су већ
реализоване у оквиру школских активности: са
Црвеним крстом- предавање на тему ХИВ-а и
трговине људима, са МУП-ом- предавање на тему „
Безбедног учешћа деце у саобраћају“, изложбе
радова ученика, посете Градској библиотеци у оквиру
Дечје недеље.
-Захваљујући локалној самоуправи, у току дечје
недеље ученици су добили лопте и географске карте
за наставу, спорски реквизити.
-Од Министарства просвете добијена средства за
куповину књига за школску библиотеку
-У сарадњи са Културним центром ученици су имали
бесплатне представе и пројекције филмова
-Организовање хуманитарних акција, посебно помоћ
породици
-У сарадњи са локалном самоуправом укључили смо
се у пројекат „Спорт у школама“који ће изводити
наставници физичког васпитања за ученике од првог
до четвртог разреда.
-У сарадњи са Друштвом учитеља Мионица,
организовани Зимски сусрети учитеља
- присуствовање обукама у организацији Центра за
развоји образовање општине Мионица.

Током првог
полугодишта

Током школске
године

КЉУЧНА ОБЛАСТ
5. ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ
РАДОМ УСТАНОВЕ
ОСТВАРЕН
СТАНДАРД

5.1. Управљање
финансијским
ресурсима

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ

-Праћење рада на изради завршног рачуна за 2017.
годину, као и израда плана јавних набавки за 2018.
годину.
- израда плана за буџет у 2018. години
- Спроведене јавне набавке за организовање
екскурзија и рекреативне наставе, ђачке кухиње,
набавка електричне енергије,угља и горива
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ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Август
/септембар
Током школске
године

5.2. Управљање
материјалним
ресурсима

5.3. Управљање
административним
процесима

-Планирање финансијских токова: прихода и расхода,
прилива и одлива финансијских средстава
- Благовремено и тачно одобравање и потписивање
налога за плаћања и наплате.
- куповина и опремање школе потребним школским
намештајем.
- обезбеђивање основних потребних наставних
средстава за рад
- праћење спровођења јавних набавки
- Сарадња са локалном самоуправом ради обезбеђења
материјалних ресурса
-Израђена сва потребна документација предвиђена
законском регулативом
-Вршено редовно праћење процеса ажурирања
података о свим запосленима у електронск. програму
Доситеј

Август
/септембар
Током
школске године
Током школске
године

КЉУЧНА ОБЛАСТ
6. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ
ОСТВАРЕН
СТАНДАРД

6.1. Познавање,
разумевање и праћење
релевантних прописа
6.2. Израда општих
аката и документације
установе
6.3. Примена општих
аката и документације
установе

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ

Континуирано праћење законске регулативе у
области образовања, радних односа, финансија и
управног поступка и новине примењиване у пракси
Учествовање у изради општих аката и документације
у складу са законом и другим прописима и омогућена
доступност ових докумената свим запосленима у
школи
Израђени планови за унапређење рада установе на
основу стручно – педагошког и инспекцијског
надзора
Континуирано праћење законске регулативе у
области образовања, радних односа, финансија и
управног поступка и новине примењиване у пракси

Август
/септембар
Током школске
године
Током школске
године

❖ Наставничка већа
У току школске 2017/18. године одржане су 7 редовне и 1 ванредна седнице
Наставничког већа.
Датум одржавања седнице Наставничког
већа
31.08.2017.године – редовна седница за
почетак нове школске 2017/18. године

13.11.2017. године – редовна седница
поводом завршетка првог тромесечја

Дневни ред
- Распоред рада, расподела часова и
одељењских старешинстава
- Именовање координатора и чланова
школских тимова
- Разно
- Анализа успеха и дисциплине ученика
на крају првог тромесечја школске
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школске 2017/18. године
27.11.2017. год. – ванредна седница

30.01.2018. године – редовна седница

17.04.2018.године – редовна седница

05.06.2018.године – редовна седница

22.06.2018. године – редовна седница

29.08.2018. године – редовна седница

2017/18. год.
- Разно
- Измене и допуне Закона о основном
образовању
- Протокол о заштити ученика од насиља
- Круг пријатељства- пример добре праксе
- Разно
- Анализа успеха и дисциплине ученика
на крају првог полугодишта школске
2017/18.год.
- Реализација наставног плана и програма
- Разно
- Анализа успеха и дисциплине ученика
на крају трећег тромесечја школске
2017/18.год.
- Разно
- Анализа успеха и дисциплине ученика
осмог разреда
- Потврда посебних диплома, Вукове
дипломе и Ученика генерације
- Разно
- Анализа успеха и дисциплине ученика
на крају другог полугодишта школске
2017/18.године
- Разно
- Анализа успеха и дициплине ученика на
крају школске 2017/18. године, након
поправних и разредних испита
- Разно

❖ Одељењска већа
У току школске 2017/18. године одржане су 6 седнице одељењског већа, 5
редовних и 1 ванредна.
Датум одржавања одељењског
већа
13.11.2017. године – редовна
седница
21.12.2017. године – ванредна
седница Одељењског већа
29.01.2018. године – редовна
седница
13.04.2018. године – редовна
седница

Дневни ред
- Успех и дисциплина ученика као и оствареност
наставног плана и програма у току првог
тромесечја школске 2017/18.године
- Разно
- Изрицање Укора одељењског већа ученицима
из VI/2 и VII/2 одељења
- Успех и дисциплина ученика на крају првог
полугодишта школске 2017/18.год.
- реализација наставног плана и програма
- Разно
- Успех и дисциплина ученика на крају трећег
тромесечја школске 2017/18. год.
- Реализација наставног плана и програма
- Разно

- 25 -

01.06.2018. године – редовна
седница

21.06.2018. године – редовна
седница

- Успех и дисциплина ученика осмог разреда
- Предлог за Ђака генерације и Спортисту
генерације
- Додела посебних и Вукових диплома
- Разно
- Успех и дисциплина ученика као и оствареност
наставног плана и програма на крају другог
полугодишта школске 2017/18.године
- Разно
❖ Стручни активи

Стручни активи одређени Годишњим планом рада школе за школску 2017/2018.
годину, свој план и програм реализовали су током целе школске године.
План и програм стручних актива I – IV разреда чистих и комбинованих
одељења, разредни учитељи су реализовали на својим састанцима најмање једном
месечно. Најчешће теме састанака били су глобални и месечни планови рада, израда и
усклађивање распореда часова, критеријуми оцењивања и успеха ученика, задаци за
контролна и писмена испитивања, договори око посета, излета, планирања екскурзија
итд.
На активима предметне наставе, доминирала су питања око израде планова
васпитно - образовног рада, садржаја и облика рада ученичких секција и група за
додатну наставу, континуирано праћење успеха ученика и уједначавање критеријума
оцењивања, предлози за набавку нових учила и стручне литературе, припреме ученика
и организовање такмичења. Активности стручних актива предметне наставе огледале
су се ангажовањем кроз рад ученичких секција, на организовању и спровођењу
културне и јавне делатности школе, као што су обележавање значајних историјских
датума, литерарна дружења, културне смотре и такмичења ученика. Актуелна је била и
израда задатака за школска такмичења и њихово организовање, као и организовање
свих општинских, окружних и републичких такмичења.
Планирани задаци актива су остварени, а постигнути резултати кроз све нивое
такмичења, смотри и осталих видова активности су били доста добри, о чему ће више
речи бити током даљег извештаја.

РУКОВОДИОЦИ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА ЗА ШКОЛСКУ
2017/2018. ГОДИНУ
ОДЕЉЕЊЕ
Од I до IV разреда
Од V до VIII разреда
Пети разред
Шести разред
Седми разред
Осми разред

Презиме и име наставника
Анђелија Поповић
Верица Симић
Оливера Вуковић
Никола Половина
Милена Јовановић
Љиљана Бабић
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РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ШКОЛСКУ
2017/2018.ГОДИНУ
АКТИВ
Стручно веће првог разреда
Стручно веће другог разреда
Стручно веће трећег разреда
Стручно веће четвртог разреда
Стручно веће комбинованих одељења
Стручно веће специјалног одељења
Стручно веће српског језика
Стручно веће страних језика
Стручно веће математике и
информатике
Стручно веће историје и географије
Стручно веће биологије и хемије
Стручно веће физике и техничког
образовања
Стручно веће физичког васпитања
Стручно веће уметности

Презиме и име наставника
Зорица Тоскић
Гордана Маринковић
Драгана Ускоковић Ђуровић
Тања Ускоковић
Рада Рула Латинчић
Тадић Гордана
Ивановић Радојка
Бојана Сретеновић
Бранко Петковић
Јелена Павловић
Љубивоје Николић
Игњатовић Радослав
Митровић Драган
Илић Маријета

РУКОВОДИОЦИ СТАЛНИХ СЕКЦИЈА У ОКВИРУ 40-ТО
ЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ
НАЗИВ СЕКЦИЈЕ
ЛИТЕРАРНА
НОВИНАРСКА И РЕЦИТАТОРСКА
ДРАМСКА
ЛИКОВНА
БИБЛИОТЕЧКА
ХОР
ГЕОГРАФСКА
СПОРТСКА
ИСТОРИЈСКА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ НАСТАВНИКА
Радојка Ивановић
Петковић Милан
Гордана Атић
Илић Маријета
Арсић Славица
Мићић Дарко
Милена Јовановић
Ђукић Горан
Верица Симић

❖ Школски одбор
Датум одржавања Школског
одбора
15.09.2017. године

Дневни ред
- Усвајање записника са претходне седнице
Школског одбора
- Усвајање Извештаја о раду школе за школску
2016/17. годину
- Извештај о раду директора школе
- Доношење Годишњег плана рада школе за
школску 2017/18. годину
- Усвајање извештаја о извођењу екскурзија за
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25.12.2017. године

04.01.2018. године
31.01.2018. године

22.3.2018. године
04.04.2018. године

03.07.2018. године

школску 2017/18. годину
- Разно
- Усвајање записника са претходне седнице
Школског одбора
- Усвајање измена финансијског плана за 2017. год.
- Давање сагласности на Правилник о
систематизацији радних места и послова у
основној школи
- Разно
- План јавне набавке
- Усвајање записника са претходне седнице
Школског одбора
- Усвајање извештаја о пословању
- Усвајање извештаја о попису
- Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе за
претходних шест месеци
- Разматрање и усвајање полугодишњег Извештаја
о раду директора школе за претходних шест
месеци
- Разно
- Доношење Правилника о организацији и
систематизацији послова
- Усвајање записника са претходне седнице
Школског одбора
- Усаглашавање општих правних аката
- Разно
- Сагласност за отварање издвојеног одељења
Музичке школе и још једног одељења
продуженог боравка.
❖ Савет родитеља

Датум одржавања Савета
родитеља
14.09.2017. године

14.12.2017. године

Дневни ред
- Конституисање и избор председника, заменика и
записничара Савета родитеља
- Извештај о раду школе за школску 2016/17. годину
- Извештај о раду директора за школску 2016/17.
годину
- Годишњи план рада школе за шк.2017/18. годину
- Извештај о реализованим екскурзијама и настави у
природи за школску 2016/17. годину
- Програм екскурзија и наставе у природи за
школску 2017/18. годину
- Осигурање ученика
- Разно
- Организовање екскурзије и наставе у природи за
ученике I-VIII разреда у школској 2017/18. години
у складу са законским одредбама
- Доношење одлуке о висини дневнице
наставницима за екскурзије и наставу у природи за
шк.2017/18. годину
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25.05.2018. год.

- Презентовање и разматрање Анализе успеха и
дисциплине ученика на крају првог тромесечја
школске 2017/18. год.
- Разно
- Информације о пројекту Набавка уџбеника и
других наставних средстава за ученике основних
школа – Бесплатни уџбеници за школску 2018/19.
годину
- Презентовање и разматрање Анализе постигнућа
ученика осмог разреда на пробном завршном
испиту школске 2017/18. год.
- Разно

❖ Завршни испит
У ОШ " Милан Ракић" у Мионици, 13. и 14. априла 2018. године одржан је
пробни завршни испит за 120 осмака из матичне школе и издвојених одељења из Горње
и Доње Топлице. У петак, 13. априла 2018. године ученици су полагали тест из
математике а у суботу, 14. априла, прво тест из српског језика а затим комбиновани
тест. Све је организовано као што ће бити и на правом завршном испиту.
Након матурске вечери, осмаци су се посветили припреми за полагање завршног
испита. То је један од првих, важних испита у њиховом животу. Школа је одрадила све
организационе припреме и завршни испит је спроведен у матичној школи за ученике из
Мионице, Горње и Доње Топлице. Ова генерација броји 120 осмака. У понедељак, 18.
јуна полагао се тест из српског језика, у уторак, 19. јуна - тест из математике а у среду,
20. јуна 2018. године – комбиновани тест. Ученици попуњавају листе жеља, према
Календару уписних активности, 29. и 30. јуна 2018. године. Надамо се да је већина
ученика уписало жељену школу и занимање.
❖ Анализа резултата завршног испита ученика 8. разреда - јун 2018.
год
Резултати на нивоу школе, односно ученика из свих 5 одељења:
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Завршни испит је полагало 118 ученика из редовне наставе и 2 ученика са
сметњама у развоју. 113 ученика је распоређено у средње школе у првом уписном кругу
и у већини случајева на смеру који су навели као прву жељу на листи жеља, док је 5
ученика распоређено у другом уписном кругу а 2 ученика није наставило даље
школовање..

Укупна оцена реализације Годишњег плана рада школе
Готово да је у подпуности остварен Годишњи план рада школе за школску
2017/18. годину.
Трудили смо се да будемо вредни, да поред наставних, организујемо пуно
ваннаставних активности, да понудимо ученицима занимљиве садржаје, мотивишемо
их за учење, позитиван однос према школи, развијемо добре међудругарске односе,
наградимо њихове успехе.
Висок ниво квалитета је остварен у погледу: регулисаних међуљудских односа у
школи, безбедности коју школа пружа нарочито у смислу превентивних активности и
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функционисања мреже за решавање евентуалних проблема насиља, у погледу подршке
и промовисања резултата које постижу ученици и наставници, као и у погледу
развијености сарадње на свим нивоима између свих актера који учествују у животу и
раду школе. Добар ниво квалитета рада је остварен и у погледу уређености школског
простора и амбијента и његове прилагођености потребама свих у школи.
Задовољни смо протеклом годином и обећавамо да ћемо се потрудити да нам
следећа, 2018/19. година буде још успешнија!

Закључак
Задовољни смо оствареним резултатима, реализацијом активности које су
планиране Годишњим планом рада и акционим плановима бројних школских тимова у
школској 2017/18.години.
Трудићемо се да наредне 2018/19. године задржимо квалитет рада у областима
које су одлично организоване и унапредимо квалитет рада и постигнућа ученика и
наставника у областима у којима је то потребно.

Одлука о усвајању
На састанцима Школског одбора и Савета родитеља, који су одржани
15.09.2018. године, приказан је Извештај о раду школе за школску 2017/18. годину и
једногласно усвојен.

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ:
______________________
Слађана Ранковић
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