
ЗАПИСНИК СА 

САСТАНКА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

 

Датум састанка: 10. фебруар 2017. 

Састанак је трајао у временском периоду од 10
00 

до 12
00

 сати. 

 

Састанку су присуствовали: 

 Дамир С. Живковић, директор 

 Јелена Вејновић, руководилац Стручног већа природних наука 

 Нена Најденов Божилов, руководилац Стручног већа за област друштвених наука 

 Игор Радовановић, заменик руководиоца Стручног већа за разредну наставу 

 Ненад Јанчић, руководилац Стручног већа уметности и вештина 

 Бојана Маринковић, руководилац Стручног тима за самовредновање 

 Анђелка Васиљевић, испред Стручног тима за Професионалну оријентацију 

 Љиљана Гашић, испред Стручног тима за инклузивно образовање 

 Бојан Стојадиновић, испред Стручног тима за заштиту ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања 

 

Предложени дневни ред: 

1. Оцена успеха и владања ученика на крају првог полугодишта, анализа 

постигнутогнапретка код ученика који раде по ИОП-у 

2. Проблематика савладавања градива код ученика са слабијим успехом 

3. Договор о мерама за побољшање успеха (додатни рад, допунска настава, 

ваннаставне активности) 

4. Учињени кораци у процесу самовредновања 

5. Распоред организације часова припремне наставе за Завршни испит 

6. Утврђивање распореда стручних предавања на седницама Наставничког већа 

представника стручних већа (доставити предлог тема и излагаче) 

7. Обележавање Дана школе 2017. 

8. Текућа питања 

 

ЗАКЉУЧЦИ: 

1. Оцена успеха и владања ученика на крају Првог полугодишта, анализа 

постигнутог напретка код ученика који раде по ИОП-у 

Анализиран је успех ученика на крају Првог полугодишта уз закључак да се он битно не 

разликује од успеха у исто време протекле школске године. Истовремено је примећено и 

да је успех бољи него на крају 1. Класификационог периода. Значајних проблема по 

питању дисциплине и владања ученика нема тј. нису забележени, а појединачни случајеви 

биће решавани укључивањем свих интересних група (ученик, родитељ, наставник).  

Ученици, који наставу похађају по ИОП-у, раде по предвиђеном плану и постигли су 

резултате у складу са својим могућностима. Примећено је да извештаји код појединих 

наставника ипак не осликавају реалне могућности и стање и неопходно је на стручном 

тиму ревидирати исте. Уједно је неопходно проверити планове и постигнућа ученика. 

2. Проблематика савладавања градива код ученика са слабијим успехом 

Код ученика, који су забележили слабији успех на крају Првог полугодишта и имају 

известан број недовољних оцена, неопходно је кренути са израдом индивидулних планова 

који би били у складу са њиховим могућностима. За поменуте ученике искључена је 

потреба писања ИОП-а, већ је неопходно да настава буде индивидуализована. Одређени 



помаци код ученика постоје као резултат помоћи код куће (Немања Адамовић), а 

наставница Љиљана Гашић је истакла да нарочито систем похваљивања има утицаја на 

квалитетнији рад код ученика Немање Стевановића. Наставница Јелена Вејновић је 

истакла проблематику код ученика Кристијана Јанковића због нередовног похађања 

наставе. Директор је упознао чланове да истоветна проблематика постоји код свих ученика 

те породице у свим разредима које тренутно похађају. 

3. Договор о мерама за побољшање успеха (додатни рад, допунска настава, 

ваннаставне активности) 

Општи став свих на састанку је да се интензивира рад на одржавању часова допунске 

наставе и појачан индивидуални рад са ученицима. Тамо где је потребно биће укључени и 

родитељи (старатељи) ученика. 

4. Учињени кораци у процесу самовредновања 

Представник Тима за самовредновање Бојана Маринковић је упознала чланове 

Педагошког колегијума о учињеним корацима рекавши да је анкетирање, у оквиру области 

ЕТОС, ученика, наставника и родитеља спроведено. Резултати су приказани схематски, а 

следећи корак је детаљна анализа добијених резултата. Примећена је велика разлика у 

односу «важно-тачно» нарочито код одговора наставника, а који се тичу самог Етоса у 

оквиру колектива. Директор је нарочито нагласио да би било пожељно искористити 

позитивну климу и поверење које родитељи имају према школи, а што су показали 

резултати анкете. Игор Радовановић је усменим путем говорио о области «Настава и 

учење» нагласивши да је управо ова област показала значајне мањкавости и приликом 

Спољашњег вредновања рада школа. 

Извештај за област «РЕСУРСИ» достављен је у писаном формату и саставни је део овог 

записника. За остале области Самовредновања нису достављени резултати те је неопходно 

исте у најскоријем времену доставити. 

5. Распоред организације часова припремне наставе за Завршни испит 

Директор је чланове Педагошког колегијума обавестио да је на састанку са наставницима, 

који су задужени за одржавање часова Припремне наставе, донет распоред и термини 

одржавања часова. Распоред се налази у прилогу записника. 

6. Утврђивање распореда стручних предавања на седницама Наставничког већа 

представника стручних већа  

На предлог директора усвојен је предлог одржавања Наставничких већа једном месечно до 

краја Другог полугодишта. На сваком, од планираних Наставничких већа, биће одржано 

предавање представника једног од Стручних већа као вид интерног усавршавања 

наставника у школи. Наставничка већа биће одржавана након наставе. Детаљан распоред 

одржавања предавања биће усвојен на почетку Другог полугодишта. Планирано је 

одржавање 5 Наставничких већа и то:  

28. фебруара (уторак), 24. март (петак), 12. априла (среда) које ће уједно бити и 

Наставничко веће на крају 3. Класификационог периода, 1. јуна (четвртак) које ће уједно 

бити и Наставничко веће на крају 2. полугодишта за ученике 8. разреда, и 19. јуна 

(понедељак) које ће уједно бити и Наставничко веће на крају 2. полугодишта за ученике од 

1. до 7. разреда. 

7. Обележавање Дана школе 2017. 

Овогодишње обележавање у вези са Даном наше школе биће у седмици од 18. до 21. 

априла. Биће оформљени тимови који ће се кретати у оквиру својих поља деловања. Биће 

организоване спортске и културне активности, радионице у вези са темом, а биће и 

репризирана представа «Тамо далеко на Крфу и Виду». Потврђено је и гостовање 

Александре Нинковић Ташић која ће одржати предавање о Михајлу Пупину и Николи 



Тесли. Приредба за ученике наше школе биће одржана 21. априла у 12 сати, а Свечана 

академија истог дана у 18 сати. У оквиру обележавања биће организован и наградни 

литерарни конкурс у две категорије (млађи разреди, старији разреди) и ликовни конкурс за 

све ученике наше школе. Овогодишња тема гласи «Ћирилица у Отаџбини» 

8. Текућа питања 

 Чланови Педагошког колегијума су дали позитиван одговор на организацију 

дводневног семинара у нашој школи под називом Методе и облици ефикасне 

наставе и учења – базични ниво (бр. 407 у Каталогу) Центра за образовање и 

професионални развој из Београда. Будући да цена семинара износи 60000 

динара+трошкови смештаја и исхране, а да у буџету има опредељено 50000 динара за 

стручна усавршавања, неопходно ће бити да заинтересовани наставници 

суфинансирају. У другој половини фебруара биће конкретизован датум одржавања 

семинара и висина котизације, коју би наставници платили. Семинар је акредитован 

на 16 бодова. 

 Игор Радовановић је упознао чланове са организацијом семинара у ОШ „Олга 

Милошевић“ у вези са оснаживањем безбедности у школи од стране Друштва 

учитеља Србије, а наша школа има могућност да на семинар пошаље два 

представника. Договорено је да то буде по један представник из предметне и 

разредне наставе. 

 Директор је обавестио чланове Педагошког колегијума о позивном писму за обуку 

учитеља са подручја ШУ Пожаревац, која ће се одржати у ОШ „Доситеј Обрадовић“ 

у Пожаревцу 18. фебруара 2017. године, са почетком у 16 часова. Програм стручног 

усавршавања носи назив „Покренимо нашу децу“, а наша школа има могућност да 

пошаље једног професора (наставника) разредне наставе. За оба поменута стручна 

усавршавања биће одређени представници на почетку Другог полугодишта. 

 Чланови Педагошког колегијума су упознати са разговором директора у Школској 

управи Пожаревац у вези са ученицама које су дошле из Руске федерације 

(Анастасија и Владлена Архипкина). Став господина начелника Јоксимовића јесте 

инсистирање на оснаживању ученица кроз систем подршке у смислу учења језика без 

инсистирања на оценама. Ово се нарочито односи на старију девојчицу Владлену 

која похађа завршни разред у нашој школи. 

 На састанку је било говора и о нацрту новог ЗОСОВ-а о чему ће бити више речи када 

поменути Закон уђе у јавну расправу. 

 

Састанак је закључен у 12
00

 сати. 

Записничар 

Игор Радовановић 

___________________________ 

 

Директор 

Дамир С. Живковић 

___________________________ 

  



РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ 

У периоду Другог полугодишта: 

Српски језик- 24 часа: уторком (12 двочаса) 

Математика- 24 часа: уторком (12 двочаса) 

Историја-10 часова: петком (5 двочаса)  

Географија-8 часова: петком (3 двочаса) и 1 двочас уторком 

Биологија-8 часова: петком (3 двочаса) и 1 двочас уторком 

Физика+хемија- 8 часова: петком (1 двочас), четвртком (2 двочаса) и 2 часа средом 

У периоду након завршеног Другог полугодишта (1-13. јун): 

Српски језик- 12 часова  

Математика- 12 часова  

Историја-8 часова  

Географија-10 часова  

Биологија-10 часова  

Физика+хемија- 10 часова  

Укупно часова припремне наставе за Завршни испит: 

Српски језик- 36 часова  

Математика- 36 часова  

Историја-18 часова  

Географија-18 часова  

Биологија-18 часова  

Физика+хемија- 18 часова  
 

ЧАСОВИ СЕ ОДРЖАВАЈУ У ПЕРИОДУ ОД 13
00

 ДО 14
30

 ЧАСОВА. 
 

 фебруар март април мај 

Српски језик 

(уторак) 
14. 28. 7. 14. 21. 28. 4. 18. 25. 9. 16. 25. 

Математика  

(четвртак) 
---- 2. 9. 16. 23. 30. 6. 13. 20. 27. 4. 11. 25. 

Историја 17. (петак) 17. (петак) 28. (петак) 
19. (петак) 

26. (петак) 

Географија 24. (петак) 24. (петак) 11. (уторак) 5. (петак) 

Биологија 21. (уторак) 3. 31. (петак) ---- 12. (петак) 

Физика+хемија 
22. (среда, 8. час) 

23. (четвртак) 
10. (петак) 5. (среда, 8. час) 18. (четвртак) 

 

Основна школа „Радомир Лазић“ у Азањи има релативно млад наставни кадар, 

стручно заступљен. Од 27 наставника, осморо је са завршеним вишим образовањем, док је 

19 са високим. Испит за лиценцу није положило седам наставника, али је њихов процес 

увођења у посао и спремања за полагање испита за лиценцу у потпуности завршен и 

очекују се позиви за полагање од стране ресорног Министарства (осим у случају 

наставника историје, који је тек од октобра месеца започео процес припреме). 



ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ- ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА:  (7) РЕСУРСИ 

Особе задужене за област: Иван Матејић и Биљана Живковић 

Време: новембар-јануар 2017. године 

 

У погледу радног стажа, највећи број наставника је са радним стажом између 10 и 

20 година, нешто мање је млађих (шест наставника са радним стажом до 10 година), док је 

најмањи број наставника са стажом преко 20 година (5). Једна наставница има радни стаж 

од 37 година. 

Сви наставници имају адекватно образовање, у складу са Правилником о степену и 

врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (Сл. гласник  

Р.Србије-Просветни гласник 11/2012) 

Ред.

број 
Презиме и име Предмет 

Стручна 

спрема 
Лиценца 

Године 

рада 

1. Каловић Слађана Математика VII Да 8 

2. Гашић Љиљана Математика VI Да 29 

3. Стојковић Владимир Географија VII Да 13 

4. Јанчић Ненад Физичко васпитање VII Да 14 

5. Јелић Р. Слађана Српски језик VII Да 21 

6. Марковић Љиљана Биологија VI Да 37 

7. Матејић Иван Физика, хемија VII Не 8 

8. Вејновић Јелена Техн. и инф. обр. VII Да 18 

9. Самарџић Сава Историја, СЖуП VII Не 3 

10. Васиљевић Анђелка Српски језик VII Не 20 

11. 
Младеновић 

Агатоновић Јелена 
Ликовна култура VI Да 13 

12. Луковић Бранислав Немачки језик VII Да 11 

13. Радоњић Мајa Немачки језик VII Не 12 

14. Најденов Божилов Нена Енглески језик VII Да 13 

15. Цветковић Иван Музичка култура VI Да 15 

16. Стојадиновић Бојан Верска настава VI Не 9 

17. Ћосић Милина Разредна настава VII Да 19 

18. Јанчић Сузана Разредна настава VII Да 22 

19. Кељаћ Виолета Разредна настава VI Да 25 

20. Ђорђевић Весна Разредна настава VII Да 23 

21. Петровић Стана Разредна настава VI Да 18 

22. Марковић Весна Разредна настава VI Да 19 

23. Маринковић Бојана Разредна настава VII Да 16 

24. Радовановић Игор Разредна настава VII Да 18 

25. Матејић Јелена Енглески језик VII Не 7 

26. Богдановић  Јелена Француски језик VII Не 3 

27. Јелић Слађана Ж. Разредна настава VII Да 19 



 

 Школа има једног стручног сарадника-педагога, са адекватним образовањем и 14 

година радног стажа. Такође, високо образовање има и секретар школе. Обоје су 

положили стручне испите. 

 Шеф рачуноводства има средње образовање сходно Правилнику уз одговарајуће 

образовање. 

 Директор школе има високо образовање, 11 година радног стажа и положен испит за 

лиценцу (за наставника). 

 Што се тиче помоћно-техничког особља, школа има два домара, сервирку и пет 

хигијеничарки. Њихов број и квалификације су такође у складу са нормативима. 

Сви наставници редовно испуњавају обавезе стручног усавршавања, иако има великих 

разлика у броју остварених сати (често се објашњава и неадекватним облицима стручног 

усавршавања за поједине предмете или неиспуњавањем обавезе локалне самоуправе да 

финансира стручно усавршавање запослених). Нешто „тањи“ досијеи стручног 

усавршавања запослених често се правдају и постојањем документације у другим школама 

у којима наставници раде. 

Школа има План стручног усавршавања, који се у одређеној мери поштује и испуњава. 

Последњих година Школа организује бар по један семинар годишње за своје запослене и 

заинтересоване из других школа чиме се бар минимално испуњава предвиђени План. 

Анализом педагошке документације уочено је да је прошле, али и ове школске године, 

број одржаних угледних часова нешто мањи у односу на раније периоде (у току првог 

полугодишта ове школске године само два), чиме се стиче утисак да се овај вид 

усавршавања у оквиру установе полако запоставља. Такође, број одржаних стручних 

предавања у оквиру појединих  стручних већа нешто је мањи односу на период до пре две 

године. 

Стиче се утисак да се последњих година полако „топи“ ентузијазам наставника и 

потреба да се искуства проширују и размењују. Ово је делом могуће објаснити и 

чињеницом да одређени број наставника ради у две, али и три школе, што у великој мери 

отежава ангажовање наставника у некој другој области ван наставе (рад у тимовима, 

секције, припреме за такмичења). Треба узети у обзир и проблеме са грејањем ове, али и 

претходних година, што је довело до скраћења редовних часова и многих ваннаставних 

активности. 

Сарадња међу наставницима је у већој мери присутна у оквиру стручних већа, док је 

повезивање ван стручних већа ређе. Наставници предметне наставе реализују часове у 

разредној настави, што је за сваку похвалу. 

На стручним већима постинут је договор да се новостечена знања са семинара 

презентују колегама, што се повремено и реализује. 



Приправници се уводе у посао у складу са програмом увођења приправника у посао.  

Што се тиче материјално-техничких ресурса, школа има бројне предности у односу на 

друге, али и мане. Сама школска зграда грађена је 1903. године  и одише присном 

„домаћинском“ атмосфером, веома лепим амбијентом и на спољашњем и унутрашњем 

плану. Сам школски простор задовољава здравствено-хигијенске услове, уз све текуће 

проблеме (честа неисправност воде, проблеми са грејањем), који су пролазног карактера. 

Школски простор је у потпуности довољан за постојећи број ученика, тако да школа већ 

трећу годину ради у једној смени (с једне стране тиме је омогућена уштеда у огреву и 

другим енергентима, али и показатељ да се број деце немилосрдно смањује). Школа 

поседује велико игралиште са травнатим и асфалтним спортским површинама, а испред 

школе налази се велики парк. Велики проблем  представља неограђеност школског 

простора, првенствено јер се велики број паса луталица често налази у простору где су и 

школска деца. 

Од наставних средстава школа поседује један пројектор, лап топ и дигиталну 

учионицу са 20 умрежених рачунара, што свакако нису задовољавајуће потребе за школу и 

наставу у 21.веку. Дигитална учионица се, и поред бројних обука и апела и даље користи 

искључиво за наставу информатике и техничког образовања. 

Некадашњи кабинети биологије, физике, хемије, географије и техничког образовања 

услед недостатка наставних средстава потпуно су изгубили своју функцију. 

Од ове школске године осмишљен је и организован простор за рад са пројектором 

(посебна учионица). 

Недостатак материјалних средстава је у великој мери узроковао овакво стање, које 

траје дужи низ година. Школа је више пута конкурисала при разним пројектима управо за 

опремање кабинета, али нажалост, то није уродило плодом (до сада). 

На основу свега наведеног можемо извести збирну оцену ове области: 3. 

Ова оцена је изведена на основу оцене људских ресурса (4), док материјално технички 

ресурси заслужују оцену (2). 

Школа је већ предузела низ мера да се ова област значајно унапреди, првенствено 

другачијом и бољом организацијом коришћења простора (дигитална учионица, учионица 

са пројектором), а такође је и обновљена обавеза стручних предавања, која су са стручних 

већа пренета и на ниво Наставничког већа. 

Руководство школе наставиће да конкурише за пројекте који буду расписивани 

првенствено за набавку савремених наставних средстава и унапређивања наставе. 

Наредних дана, у договору са осталим члановима Тима за самовредновање, биће 

урађен детаљан Акциони план за унапређивање ове области, а који ће бити 

имплементирани и у нови Развојни план. 
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