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1.УВОД 
 

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА у школској 2018/2019. години 
 

Рад Школе заснован је на Закону о основама система образовања и васпитања / Сл. 
гласник РС бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013 /и Законом о основном образовању и васпитању/ Сл. 
Гласник РС бр. 55/2013/, Школском програму, усвојеном у јуну 2018. године,  Школском развојном 
планирању, усвојеном од фебруара 2018. године, свим  важећим правилницима које је донело 
Министарство просвете, објављеним у Просветном гласнику, а  којима је ближе одређен рад 
школе, Статуту  и важећим правилницима школе. 

Прва основна школа  краља Петра II у свом саставу има: 
                      -Матичну школу 
                      -Издвојено одељење у Качеру – четвороразредно 
                      -Издвојено одељење у Стапарима – осморазредно 
Рад у издвојеним одељењима био је усклађен у свим елементима са радом у матичној школи. 

2.МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ  
 

2.1. МАТИЧНА ШКОЛА 
Назив школе: ОШ „Прва основна школа краља Петра II“ 
Димитрија Туцовића 171, Ужице 
Тел/фах: 031/ 513-467; 513-679 
Просторни услови рада: 

Школа је смештена  у центру града, располаже са 3003 м2 корисне површине школске 
зграде,  1119 м2 дворишта и спортског полигона, што задовољава потребе ученика. 
У школској 2018/2019.год. наставу је похађало: 
 

Разред Број одељења 
I 4 
II 5 
III 5 
IV 6 
V 5 
VI 5 
VII 6 
VIII 6 

СВЕГА 42 
 
У школи су радиле три предшколске групе са 54 деце; организован је и продужени боравак са две  
групе ученика I и II разреда -  редовно га је похађало 78 ученика, а повремено још 45 ученика. 

Одељења разредне наставе користила су 10 учионица опште намене, као  и једну 
специјализовану учионицу – Мултимедијалну. Предшколске групе користиле су две учионица, а 
продужени боравак једну велику учионицу за учење и игру, посебну просторију за учење, као и 
једну мању просторију као трпезарију.  
Предметна настава је користила 7 кабинета и  6 специјализованих учионица  за све предмете и то: 
          « две учионице за српски језик 
          « две учионице за стране језике 
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          « један кабинет за музичку културу 
          « један кабинет за ликовну културу 
          « један кабинет за физику и хемију 
          « два кабинета за математику 
          « један кабинет за биологију 
          « један кабинет за наставу техничког образовања и инфроматике у ком се налази 12 рачунара 
 / из бившег кабинета за информатику /. Преко централног сервера омогућен је стални 
 приступ Интернету  
          « једна мања учионица за наставу инфроматике и рачунарстав 
          « кабинет за наставу ИТО и инфроматике  

Настава физичког и здравственог васпитања обавља се у фискултурној сали,  као и на 
спортском терену са два кошаркашка терена и по једним тереном за одбојку и рукомет.  
 Постоји још 12 просторија специјалне намене и то су:  канцеларије директора, секретара, 
стручних сарадника, рачуноводства, административног радника, архива, наставничка канцеларија 
и просторије за ложача и помоћно особље. У посебаном простору смештене су библиотека и  
зубна амбуланта.  
 

2.2. ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ КАЧЕР 
Тел. 571-682 
 
Ово издвојено одељење удаљено је 7 километара од Матичне школе, а наставу су похађала 
четири  одељења разредне наставе – комбинација I-III и II-IV. Није постојала одвојена 
предшколска група, па је троје деце похађало предшколски програм са комбинацијом I-III 
разреда.  
Просторни услови рада: 

Издвојено одељење у Качеру располаже са четири учионице опште намене /две су 
користила комбинована одељења, а једна је служила као фискултурна сала у зимском периоду, 
док се у другој одвијала настава страног језика/.Посебно је опремљена радна соба за 
предшколску групу, али ове године није било деце која су похађала овај програм. Испред  школе 
налази се цветњак, воћњак и веома лепо уређен школски полигон, који се користи за наставу 
физичког васпитања. У дворишту је постављен парк пријатељства са љуљашкама, клацкалицама и 
клупама. Постоји нов мокри чвор у школској згради, као и дворишни са четири кабине.  

У школи се налази и наставничка канцеларија. Пошто одељење нема библиотеку, овде је 
смештено неколико комплета обавезне лектире за све разреде, које је уступила библиотека 
Матичне школе. 

 

2.3. ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ СТАПАРИ 
Тел. 807-030 
 
 Ово издвојено одељење удаљено је 15 километара од Матичне школе и осморазредно је. 
Прошле године  наставу су похађала два комбинована одељења - комбинација I-III и II-IV, а није 
постојала одвојена предшколска група, па је двоје деце похађало предшколски програм са 
комбинацијом I-III разреда.  
У предметној настави радило је по једно одељење од V доVIII разреда.  
Просторни услови рада: 

Настава је реализована у  шест учионица – једна опште намене  за разредну наставу, 
четири кабинета за предметну наставу / по два или три предмета у једном кабинету /, као и једна 
специјализована учионица  за наставу физичког васпитања у  зимском периоду. Постоји посебна  
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просторији за рад предшколске групе, која ове године није коришћена. Наставници су користили 
велику канцеларију, а у мањој су  смештене  библиотека са 2800 наслова и наставна средства. У 
школи је наставнички и мокри чвор за ученике. Око школе је воћњак и мањи цветњак, а спортски 
полигон површине 2100 м2  користи се за извођење наставе физичког васпитања. И ово издвојено 
одељење има парк пријатељства са љуљашкама, клацкалицама и клупама. Укупна површина 
школске зграде је 1040 м2, што далеко надмашује потребе ученика. Залагањем и учешћем 
родитеља, школа има централно грејање.  

 

2.3.1.ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ 
 Према средствима којима школа располаже  у току године извршена је скромна набавка 
наставних средстава. У октобру су набављена два зидна пројекциона платна / вредност 14.130,00 
динара / и огласна табла, постављена испред школе / 16.000,00 динара /.  
 Наша школа је међу првим у граду набавила рачунарску опрему, која је већ добрим делом 
неупотрбљива. Зато је приоритет у опремању био управо у набавци рачунарске опреме. Највећа 
набавка била је куповина 7 нових рачунара у новембру / 151.897,00 динара /. МП је у децембру 
набавило књиге обавезне лектире за све усзрасте за школску библиотеку, вредности 40.000,00 
динара. У фебруару, од преосталих средстава из донације Лала Срефановића, купљена је 
рачунарска опрема: 5 рачунара, 6 монитора и један таблет, вредност 141.082,00 динара. Једна 
учитељица и једна наставница енглеског језика реализатори су у пројекту МП 2000 дигиталних 
учионица, а обе су добиле вредну опрему - лаптоп, пројектор, сталак и интренет за рад. У јуну и 
августу још 23 учитеља и наставника прошли су обуку за Дигиталне учионице, тако да се очекује 
иста опрема и за њих. У августу је школа добила реализацију пројекта „Паметна школе“,  укупна 
вредност око 24.800,00 динара. У оквиру тог пројекта Школа ће добити  12 интерактивних табли, 
које ће бити инсталиране до краја првог полугодишта наредне школске године.  
 Две учитељице и три наставника географије за учешће на пројекту добиле су лаптоп. 
 Учитељица Нине Вукић поново је учествовала на конкурсу у оквиру пројекта „Покренимо нашу 
децу“ за ученике разредне наставе и поново је школа добила корисне и занимљиве реквизите. 
 
Процентуална опремљеност по предметима дата је у табели. Табела је дата за опремљеност 
обавезних предмета,а пројектна настава, слободне наставне активности и изборни предмети 
користе исту опрему.  
 

Редни  
број 

Предмет Матична 
школа 

ИО  
Качер 

ИО 
Стапари 

1.  Српски језик и књижевност и Српски 
језик 

50 40 35 

2.  Страни језик-енглески  70 20 50 

3.  Страни језик- немачки 40 - - 

4.  Страни језик- руски - - 30 

5.  Ликовна култура 30 20 30 

6.  Музичка култура 50 30 30 

7.  Природа и друштво 30 25 25 

8.  Свет око нас 30 25 20 

9.  Историја 20 - 25 

10.  Географија 60 10 50 

11.  Физика 70 10 30 
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12.  Математика 50 50 60 

13.  Биологија 50 - 50 

14.  Хемија 50 - 30 

15.  Техника и технологија и Техничко и 
информатичко образовање 

80 - 60 

16.  Информатика и рачунарство 80 50 50 

17.  Физичко и здравствено васпитање и 
Физичко васпитање 

30 35 35 

 
Велики број учионица и кабинета опремљено је рачунаром и пројектором, што обезбеђује 
примену ИКТ у настави. Међутим,  Школа не поседује довољно средстава за обнављање ове 
опреме, па се дешава да она повремено није у функцији. Проблем је и њено комплетно 
обнављање, које је после одређеног времена, неопходно. У другом полугодишту школске 
2018/2019. године уведен је електронски дневник као прелазна фаза /користио се и класични 
дневник /. Од наредне године у употреби ће бити само електронски дневник.  

 
2.3.2.РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА РАДА 

За ИО Стапари купљено је 8 школских клупа-једноседа и 8 столица, донација ИМПОЛ 
Севојно, вредности 47.500,00 динара. Општинским средствима у фебруару је плаћено увођење 
нове савремене и квалитетне опреме за Интернет /подршка увођењу електронског дневника /, 
вредност 199.088,60 динара. Нови интренет постављен је у јулу. Фондација Live Rich обезбедила је 
адаптирање трпезарије за продужени боравак и предшколске групе. Донације је уплатило и 
неколико радних организација / „Флук“; ЈКП Дубоко и ЈКП Градска топлана /, а укупна вредност 
радова је скоро 50.000,00 

Из школских средстава током летњег распуст окречен је низ учионица и холова, хоблован 
и лакиран паркет у једној учионици разредне наставе.   

 
3.КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 

 

3.1.НАСТАВНИ КАДАР ( наставници и васпитачи ) 
У односу на прошлу школску годину, број одељења у Матичној школи смањен  је за два - 

по једно одељење у разредној и предметној настави. У разредној настави је завршило пет 
одељења четвртог разреда, а уписана су четири одељења првог разреда. У предметној настави 
завршило је шест одељења осмог разреда, а у 5. разред  дошло је пет одељења . Тако је у 
разредној настави у овој години било 20 одељења, а у предметној 22, - укупно у Матичној школи 
42 одељења. У  Матичној школи су радиле три групе припремног предшколског програма, док су 
продужени боравак похађале две групе. У продуженом боравку били су ученици 1. и 2. разреда. 
Један васпитач је технолошки вишак, а  ове школске године преузета је на годину дана у другУ 
школу. Није било довољно ученика за рад предшколских група у ИО Качер и у ИО Стапари. Они су 
предшколски програм похађали са разредном наставом у комбинованом одељењу 1. и 3. разреда.   
У наредној табели приказан је укупан број наставника који реализују часове / не према проценту 
ангажовања/. Неки наставници су  реализовали  два предмета, али су у табели евидентирани  
само једном.  

 

МАТИЧНА ШКОЛА ВШС ВСС НЕСТРУЧНО УКУПНО 
РАЗРЕДНА 3 17 - 20 
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НАСТАВА 
ПРЕДМЕТНА 
НАСТАВА 

2 45 3 50 

ПРЕДШКОЛСКЕ ГРУПЕ 3 - - 3 
ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 1 1 - 2 
-ГРАЂАНСКО  ВАСПИТАЊЕ 
-ПРАВОСЛАВНА ВЕРОНАУКА   
 

- 2 
2 

- 2    
3 

УКУПНО 
 

9 67 3 80 

Наставници и фондови: 

Наставник радно место  %,  ИО и друга школа 

Марина Баковић  васпитач 100% 

Драгица Чолић васпитач 100% 

Биљана Николић васпитач 100% 

Љиљана Николић  1-1 100% 

Гордана Бућић 1-2 100% 

Нада Радојичић  1-3 100% 

Гордана Никовић  1-4 100% 

Вера Пековић  2-1 100% 

Невена Марјановић  2-2 100% 

Милуника Полић  2-3 100% 

Верица Гогић 2-4 100% 

Милица Николић  2-5 100% 

Аница Лојаница 3-1 100% 

Цмиљана Јанковић 3-2 100% 

Радмила Шуљагић 3-3 100% 

Зора Стевановић 3-4 100% 

Љубинка Мијатовић 3-5 100% 

Бијана Меденица 4-1 100% 

Славица Ристовић 4-2 100% 

Добрила Тешић 4-3 100% 

Нина Вукић 4-4 100% 

Мирела Лазић 4-5 100% 

Биљана Богдановић 4-6 100% 

Латинка Паљак продужени боравак 100% 

Оливер Човић продужени боравак 100% 

Весна Шекељић српски језик 100% 

Јулија Филиповић српски језик 100% 

Владица Родаљевић  
/замена/ 

српски језик 22,22% и библиотека50% 

Биљана Кнежевић српски језик 100% 

Љиљана Јелисавчић српски језик 100% 

Марија Буквић српски језик 100% 

Емина Јеремић Мићовић енглески језик 100% 

Оливера Дробњаковић енглески језик 100% 
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Јелена Максимовић енглески језик 100% 

Ивана Јовичић енглески језик 100% 

Данијела Несторовић енглески језик 11,10% матична,64,44% 
Стапари и  и изборни 
грађанско 5%,  

Јасмина Живадиновић енглески језик 40%, остало друга школа 

Бојана Весовић немачки језик 66,66%% 

Марина Марјановић немачки језик 100% 

Ана Ђокић немачки језик 77,78% 

Зорица Николић ликовна култура 100% 

Драган Вићентић ликовна култура, 
цртање,сликање,вајање... 

40%, остало друга школа 

Филип Баралић цртање,сликање,вајање... 
ликовна култура, 

цртање,сликање 65%, 
ликовна култура 25%Стапари 

Јасминка Гајић музичка култура 100% 

Ања Караклајић музичка култура 40% матична , 25% Стапари, 
остало друга школа 

Миломир Максимовић историја, грађанско 
васпитање  

95% историја, 5% грађанско 

Биљана Антонијевић историја, грађанско 
васпитање 

85% историја, 15% грађанско 

Ивана Јанковић историја,грађанско 
васпитање 

15% историја и 25% грађанско 
матична и  35% историја 
Стапари, остало друга школа 

Милош Рацић историја, грађанско 
васпитање 

5% грађанско и 10% 
свакодневни живот у 
прошлости  ,остало друга 
школа 

Госпава Топаловић географија  100% 

Стевка Жунић географија, грађанско 
васпитање 

95% географија,  
5% грађанско васпитање 

Горан Максимовић грађанско васпитање, 
географија 

грађанско 10% матична, 
географија Стапари 35%, 
помоћник директора 15% 

Весна Димитријевић физика 100% 

Иван Жунић физика 40%, остало друга школа 

Јелена Дејовић физика 30%,  остало друга школа 

Небојша Чумић математика 100% 

Оливера Ђокић математика 100% 

Бранко Мићовић математика 100% 

Саша Јевтовић математика 100% 

Милка Зарић математика  89% 

Јасна Радосављевић биологија 100% 

Бранка Кремић биологија  100% 

Милева Рогић биологија и чувари природе 30% биологија 

Катарина Савић хемија , домаћинство 90%хемија, 10% домаћинство 

Светлана Буквић хемија, домаћинство 20% матична,  хемија Стапари 
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20%, остало друга школа 

Александар Милосављевић ТТ,ТИО и информатика и 
рачунарство 

100%  /10% информатика / 

Оливера Крстић ТТ,ТИО и информатика и 
рачунарство 

100% /10% информатика / 

Биљана Бојовић ТТ,ТИО и информатика и 
рачунарство 

40%  ТТ, 60% инфроматика 

Горан Бојовић инфроматика 100% матична 

Кристина Ђорђевић Љубичић физичко и здравствено 
васпитање 

100% 

Никола Мићевић физичко и здравствено 
васпитање 

100% 

Марина Јовановић физичко и здравствено 
васпитање 

100% 

Ана Иркић физичко и здравствено 
васпитање и изабрани 
спорт  

45% 

Ненад Вукајловић веронаука 90% + 10% ИО Качер 

Владимир Бановић веронаука 45%, остало друга школа 

 
У разредној настави, одељење 2-4 до децембра је водио Радомир Радојичић, а од 

децембра Верица Гогић, док је комбинацију 1. и 3. разреда и предшколско водила до децембра 
Верица Гогић, а од децембра Десимир Поповић. У табели су приказани подаци на крају школске 
године. У матичној школи до априла је радила приправница у разредној настави. У одељењима 1-
4 и 7-5 два ученика су имала личног пратиоца. У Матичној школи  нестручно је била заступљена 
настава немачког језика са 140% и настава физике 30%, а у последњем кварталу и настава 
математике /89%/ ради боловања наставнице. Преостале промене огледале су се у краћим 
заменама ради одсуства наставника.  
 

КАЧЕР 
 

ВШС ВСС НЕСТРУЧНО УКУПНО 

РАЗРЕДНА 
НАСТАВА 

         -       2            - 2 

ПРЕДМЕТНА 
НАСТАВА 

        -       2            - 2 

УКУПНО -       4 - 4 
 
 

Наставник радно место  % матична и друга школа 

Александар Лојаница  1 и 3. разред  и предшколско 100% 

Марија Негројевић 2. и 4. разред 100% 

Данка Ковачевић енглески језик 20%, остало у другој школи 

Ненад Вукајловић веронаука 10%, остало у матичној 

 
 
 

СТАПАРИ ВШС ВСС НЕСТРУЧНО УКУПНО 
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РАЗРЕДНА 
НАСТАВА 

      -         2          -          2 

ПРЕДМЕТНА 
НАСТАВА 

      1       10          2        13 

УКУПНО        1       12          2        15 
 

Наставник радно место  % матична и друга школа 

Весна Радојичић 1. и 3. разред  и 
предшколско 

100% 

Десимир Поповић 2. и 4. разред 100% 

Биљана Црнић српски језик 93% 

Данијела Несторовић енглески језик 54,44% , остало  матична 

Јелица Лучић математика, физика 66,67% математика, 10% 
физика, помоћник директора 
10% 

Филип Баралић  ликовна култура 25%, остало матична школа 

Ања Караклајић музичка култура 25%, остало матична школа 

Ивана Јанковић историја 35% Стапари , остало  
матичнаи друга школа 

Горан Максимовић географија 35% Стапари,,  остало матична 

Весна Ковачевић руски језик руски језик 44%, математика 
22%, физика 20% 

Ивана Поњавић биологија, чувари природе  биологија 40% , чувари 5%, 
остало  друга школа 

Светлана Буквић хемија 20% Стапари, остало матична и 
друга школа   

Радивоје Ђокић ТИО  40%, остало друга школа 

Александар Петровић физичко васпитање  60%, остало друга школа  

Мирко Јанковић веронаука 30% 

 
У Стапарима је разредна настава у комбинацији, а предшколци су у комбинацији са првим 

и трећим разредом.  У овом издвојеном одељењу 6 наставника ради и у матичној школи. Такође, 
шесторо наставника ради и у другој школе /двоје и у матичној и у другој школи /. Нестручно је 
била заступљена настава математике са 89%, руски језик са 44%  и  физика са 30%.  
 

3.2.ВАННАСТАВНИ КАДАР 
У школи су радили: директор, два помоћника директора / један са пуном нормом и један 

са 15%/, три стручна сарадника - два педагога и психолог, два библиотекара /један са 50%/, 
секретар школе, шеф рачуноводства, један рачуноводствени радник, један административни 
радник /са 60%/, домар, ложач и 10 помоћних радника /у матичној школи седам, у Качеру један,  у 
Стапарима два помоћна радника /. 

Један ложач је технолошки вишак са  15%.  У току школске године дошло је до промене 
директора. Никола Бацетић је по истеку мандата одлучио да се врати у наставу, на конкурсу је 
изабран кандидат из школе, али је Министар просвете одбио његово именовање и поништио 
конкурс. Никола Бацетић је по истеку мандата био в.д. директора до избора новог. После 
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расписаног конкурса и предвиђених процедура изабран је нови директор школе Данијел Радевић, 
који  је ступио на дужност ступио 25.јуна 2019. године. 

 

Име и презиме  радно место  Матична, ИО проценат 

Никола Бацетић, до 
25.06.2019.г. 
Данијел Радевић од 
25.06.2019.г и даље 

директор школе Школа 100% 

Слободан Алексић помоћник директора Школе 100% 

Јелица Лучић помоћник директора Школе   15% 

Весна Ешпек Дебељевић стручни сарадник, 
педагог 

Школе 100% 

Александра Поповић стручни сарадник, 
психолог 

Школе 100% 

Катарина Карановић стручни сарадник, 
педагог 

Школе 100% 

Јелена Мисаиловић стручни сарадник, 
библиотекар 

матична школа 100% 

Владица Родаљевић стручни сарадник, 
библиотекар 

матична школа   50% 

Слободанка Несторовић секретар школе Школе 100% 

Јасмина Обрадовић шеф рачуноводства Школе 100% 

Љиљана Лазић рачуноводствени 
радник 

Школе 100% 

Ивана Митрашиновић административни 
радник  

Школе   60% 

Радул Маринковић домар матична школа   100% 

МиланБоровић ложаћ матична школа   100% 

Љубинка Ћосић хигијеничар матична школа   100% 

ЉубинкаБошковић хигијеничар матична школа   100% 

Оливера Марковић хигијеничар матична школа   100% 

Милена Милутиновић хигијеничар матична школа   100% 

Зорица Ђокић хигијеничар матична школа   100% 

Милеса Ковачевић хигијеничар матична школа   100% 

Слађана Илић хигијеничар матична школа   71% 

Светлана Кондић хигијеничар ИО Качер  100% 

Наташа Ћорић хигијеничар ИО Стапари   71% 

Милава Ћорић хигијеничар ИО Стапари   81% 

 
 

4.ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 
 

4.1.БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА 
 
На крају школске године бројно стање ученика и одељења било је следеће: 
 



11 

 

4.1.1. Матична школа 
 
4.1.2. ИО Качер 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.4.Припремни предшколски програм 

 Број група Број деце 

Матична школа 3 54 
ИО Качер -   3 
ИО Стапари -   2 
 
4.1.5. Продужени боравак био је организован за 
ученике првог и другог разреда, а у овој години 
радиле су две групе. То је за две групе мање, што није 
одговарало потребама школе. Наиме, радило се  са 72 
ученика првог и  другог разред, који су редовно 
долазили, а повремено је долазили још 55 ученика. О 

потреби за продуженим боравком, родитељи су се, путем анкете, изјаснили на почетку школске 
године. Ученици  су у продужени боравак долазила по потреби, неки свакодневно, неки 
повремено. Мали број ученика није уопште долазио мада су се родитељи изјаснили да желе. 
Једну групу чинили су ученици првог, а другу ученици другог разреда. Иако је максималан број 
деце за два учитеља 60, Школа није могла да прихвати мањи број ученика. Сматрамо да није 
коректно што нам је смањен број група продуженог боравка.  

Продужени боравак радио је од 7,30 до 16,00 часова. Реализовани су планирани садржаји 
везани за наставу - израда домаћих задатака и вежбање, као и остали планирани садржаји: 
одмор, рекреација, дружење, шетње на плажу и рекреативне активности у школском дворишту.  

Остварена је веома добра сарадња са учитељима првог и другог разреда, вршена анализа 
остварених резултата ученика и реализоване мере унапређења успеха. Уз индивидуалну сарадњу 
са родитељима и сарадњу са учитељима, успешно су коригована одређена понашања ученика, 
подстицано је  стварање радних навика и осамостаљивање у раду. 
Ученици су учествовали у разним активностима - прославе, приредбе, дружења. Када су то 
временски услови дозвољавали, ученици су ишли у шетњу до плаже или су имали рекреативне 
активности на спортском полигону. Учествовали су у активностима које су  организовали учитељи 
за сва одељења. Уредно је вођена одговарајућа документација о раду. 

 
4.1.6.Успех ученика од првог до осмог разреда 
 

Разред Број 
одељења 

Број  
ученика 

I 4   101 
II        5   122 
III 5   143 
IV 6   154 
   
V        5   128 
VI 5   144 
  VII        6   157 
  VIII        6   157 
УКУПНО 42  1106 

Разред Број 
одељења 

Број  
ученика 

I        1/2 1+3  предш. 
II        1/2 6 
III        1/2 4 
IV        1/2     5 
УКУПНО 2 16 + 3 

 
4.1.3. ИО Стапари 
 
Разред Број 

одељења 
Број  
ученика 

I- III 
и предш. 

      1 3 + 2 
    (+2) 

 II-IV       1     6 + 2 
V       1      1 
  VI       1      4 
  VII       1      7 
VIII       1      3 
УКУПНО 6    30 
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Успех  је дат кроз табеле  које се налазе на крају извештаја.  
Пролазност ученика на крају школске 2018/19. године у разредној настави - Матична школа, ИО 
Качер, ИО Стапари - је 100%. 
У предметној настави сви ученици осмог разреда у матичној школи и Стапарима завршили су 
разред, није било поправног испита, па је пролазностученика осмог разреда 100%.  Сви ученици 
осмог разреда су у јунском року изашли на завршни испит и постигли солидне резултате. 
У осталим одељењима предметне наставе, у јуну један ученик из 5-1 полагао је разредни испит, 
положио, у августу из четири предмета ,остале у јуну,  и завршио разред са врло добрим успехом. 
На поправни испит упућено је у Матичној школи 18 ученика, један из 5. разреда, пет ученика из 
6.разреда и дванаесторо ученика из 7. разреда. Сви ученици поправни испит су полагали из једног 
предмета /једна недовољна оцена из српског језика и књижевности у  5. разреду, а 17 
недовољних оцена из математике/ и сви су положили испит. На крају је пролазност у Матичној 
школи 100%. 
У Стапарима су на поправни испит упућена  четири ученика, два из 6. разреда, оба са једном 
недовољном из српског језика и два из 7. разреда, један са једном недовољном из биологије, а 
један са две недовољне - из српског језика и биологије. Сви ученици су положили испите, 
завршили разред и пролазност у ИО Стапари је 100%. Укупна пролазност на крају школске 
2018/2019. године је 100%.  

 

4.1.7.Носиоци диплома у школској 2018/2019. години и ђак генерације 
У овој школској години  додељено је 14 Вукових и  56 посебних дипломе. Носиоци диплома по 
одељењима су: 
VIII-1 
Посебне: 
 Ана Марија Шиљковић- биологија и ликовна култура 
 Анастасија Станковић- биологија и ликовна култура 
VIII-2 
Посебне: 
Ема Рашковић- биологија 
VIII-3   
Вукова и посебне: Ива Божовић Вукова, географија, математика и ликовна култура 
Сара Кнежевић Вукова, српски језик , географија и биологија 
Ана Кремић Вукова, српски језик и биологија 
Јован Радељић Вукова, историја, географија, биологија и хемија 
Михаило Томашевић Вукова, физика, математика и ликовна култура 
Посебне: 
Вук Ђокић- математика 
Душан Констадиновић-географија 
Никола Маринковић- историја 
VIII-4 
Вукова и посебне: Христина Крстић Вукова, математика 
Немања Танасковић Вукова, географија и биологија 
Посебне: 
Сара Рубежановић -физичко васпитање 
Биљана Мијаиловић –ликовна култура 
VIII-5 
Вукова и посебне: Ива Богићевић Вукова, физика, географија,  ликовна и музичка култура, физичко 
васпитање 
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Маша Дивљаковић Вукова, ликовна култура 
Јања Радојичић Вукова, физика, математика, хемија и физичко васпитање 
Драган Шуљагић Вукова, физика, математика, биологија и физичко васпитање 
Посебне: 
Нада Дејовић –физичко васпитање 
Урош Ћосић- географија 
Хелена Вуковић- физичко васпитање  и 
Тара Даниловић- физичко васпитање 
VIII-6 
Вукова и посебне: Милица Бошковић Вукова, српски језик 
Ана Јоксимовић- Вукова, српски језик и географија  
Тијана Јоксимовић- Вукова, српски језик и географија 
Посебне: 
Јана Курћубић- српски језик 
Бојана Николић – биологија и техничко 
Милица Перовић- биологија 
Тијана Новаковић- биологија 
VIII-7 Стапари- нема диплома 
Ђак генерације:Јован Радељић, ученик VIII-3 
 

4.1.8.Резултати остварени на такмичењимашколске 2018/2019.године 
И ове школске године остварени су изузетни резултати на такмичењима. Подаци који се 

дају у првом делу извештаја, табеларни преглед, односе се на такмичења организована од стране 
МП. У првој табели су резултати из свих предмета, а у посебној су наведени резултати које су наши 
ученици постигли на спортским такмичењима.  Поред ових такмичења, наши су ученици постигли 
и друге сјајне резултате, а један део је дат у наставку овог извештаја. 
Број ученика који су учествовали на школским такмичењима: 
српски језик - 72, књижевна олимпијада - 5, рецитатори - 57, енглески језик - 18,исторјиа - 34, 
географија - 25, физика - 25,математика: нижи разреди - 105, виши разреди - 85; Мислиша - 75 
ученика 4-5,  биологија - 45, хемија - 15, ТИО - 2, инфроматика - 3, „Мали Пјер“ - 25 ученика.  У 
спортским такмичењима на школском нивоу учествовало је скоро 300 ученика. Више од 50% 
ученика школе учествовало је у неком од такмичења. 
Табеларни преглед резултата остварених на такмичењима школске 2018/2019.године: 
 

ПРЕДМЕТ ОПШТИНСКО РЕГИОНАЛНО РЕПУБЛИЧКО 
бр. 
учес 

1. 
мес 

2. 
мес 

3. 
мес 

бр. 
учес 

1. 
мес 

2. 
мес 

3. 
мес 

бр. 
учес 

1. 
мес 

2. 
мес 

3. 
мес 

српски је. 
 

30 3 8 8 11 - 3 1 2    

рецитатори 10            
књижевна 
олимпијада 

 2 - 1 - 1 - 1 - 1    

енглески   8            
Ликов. култура-
„Мали Пјер“ 

15   - 15 - 2 2 -    

историја 12 2 1 2 5 1 - 1     
географија 14 3 7 1 11 2 3 5 2    
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физика 20 5 - 4 11 4 1 3 2  1  
математика 
од V до VIII 

25 1 5 2 8 - 3 4     

математика 
 III  и IV 

45 4 4 11 12 1 1 5     

„Мислиша“     207 6 8 -     
Интернет 
математичка 
олимпијада 

11 11   7 7   7  1  

математичко 
такмичење 
„Кенгур без 
граница“ 

13 13   13 3 - 1 4    

биологија 20 1 - 1 2 1 - 1 1 1   
хемија 12 4 3 1 8 5 2 1 2    
Техничко и 
информати. 

  2 1 - - 1 1 - - 1 1   

Инфроматика и 
рачунарство 

 2            

УКУПНО  241 35 29 30 312 31 24 24 22 2 1 - 
 
Посебно смо поносни на учешће наших ученика на републичким такмичењима и то из девет 
предмета: српског језика, књижевне олимпијаде,  ликовне културе,  историје, географије, физике, 
математике, биологије , хемије, технике и технологије и гимастике. Најуспешнији су такмичари из 
биологије и технике и технологије са освојеним првим местима и физике освојеним другим 
местом.То су ученици Урош Бурлић из 7-2 из биологије и Стеван Сокић из 6-2 из технике и 
технологије са првим, а  Матеја Глибетић из 6-5 из  физике са освојеним другим местом. И наша 
ученица из 4-4 -Тара Тадић добитница је друге накраде на Интернет математичкој олимпијади.  
Укупно су, без спортских такмичења,  освојене 94 дипломе на општинским, 77 диплома на 
окружним и 4 дипломе на републичким такмичењима, укупно 175 диплома. 
Пријатно је укључивање великог броја ученика на такмичење из математике „Мислиша“, 14 
ученика првог, а посебно што су први пут  учествовали и ученици предметне наставе /16 ученика 
петог,  21 ученик шестог, 2 седмог и 4 осмог разреда. 
Преглед реазултата остварених у спортским такмичењима: 
 
Стрељаштво: на општинском нивоу обе екипе / мушка и женска / II место, појединачно 
 једно I /Ж / и  једно II /М/ - укупно 4 дипломе 
Пливање: на општинском нивоу екипа I место, појединачно -  шест  I места, један ученик пласман 
на републичко такмичење -  укупно 7 диплома 
Гимнастика: на општинском нивоу  мешовита екипа   I  место, два II места и 2 III места – укупно 5 
диплома 
Одбојка: на општинском нивоу  екипа   I  место /Ж/ 
Фудбал: на општинском нивоу  екипа   I  место /М/ 
Атлетика: на Кросу школа укупно I место, појединци 3 I, 5 II и 6 III места – укупно 15 диплома 
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Укупно 31 диплома, што је сјајан резултат, пошто наши ученици не могу да реализују наведене 
спортове у фискултурној сали. Са дипломама на спортским такмичењима, ученици наше школе 
освојили су укупно 206 диплома. 
 

Сем наведених резултата остварених на такмичењима које организује Министарство 
просвете, наши ученици учествовали су и у низу других такмичењима и на разним конкурсима, где 
су такође освојили низ диплома и награда.  

Посебно смо поносни на трочлану екипу из роботике, која је на Републичком такмичењу  
из роботике освојила прво место, пласиравши  се на светско првенство које ће се у септембру 
одржати у Шангају. Чланови ове екипе су Драгица Гавриловић из 7-3, Андреј Стевановић из 5-2 и 
Лука Мајкић из 5-2. 
На неколико конкурса организованих у општини и на нивоу Србије  / Црвени крст, Железнице 
Србије, ЈКП Водовод, Писмо „Деда Мразу“, „Колевка“... / наши су ученици освојили низ награда. 
Екипе 4. и 7. разреда били су успешни у такмичењу Црвеног крста,  освојили су II место, а у 
часопису „Светосавско звонце“ објављени су радови наших ученика и награде које су добили. Леп 
резултат постигле су и две ученице осмог разреда на литерарном конкурсу „Моја модна чаролија“ 
 

4.2.РИТАМ РАДА 
Настава у Матичној школи одвијала се у две смене, уз вертикалну поделу одељења. У 

првој смени настава је почињала у 7,30 часова, а у другој смени у 14,00 часова. У Стапарима и 
Качеру настава се одвијала само у првој смени и у  обе школе почињала је у 8,00 часова. 
Предшколске групе радиле су од 7,30 до 12,00 у преподневној, а од 13,00 до 17,00 часова у 
поподневној смени. Продужени боравак радио је од 7,30 до 16,00 часова. 
 

4.3.ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА 
До 1. септембра 2018.године извршена је подела одељења и осталих задужења 

наставницима у овој школској години. Током године није било значајнијих измена у тој подели, 
сем  измена које су већ наведене код кадровских решења.  
 

4.4.СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА - реализација 
Према Годишњем плану реализоване су обавезе наставника утврђене 40-часовном 

радном недељом. Планиран је број часова обавезних и изборних предмета, пројектне наставе, 
слободних наставних активности са тачним фондовима. Планиран је и број сати допунске и 
додатне наставе коју наставници морају да реализују. Сви планирани часови су одржани, а често 
је код допунске и додатне наставе реализован и већи број од планираних.  

 

а/Реализовани фонд часова обавезних  предмета– реализовано за све разреде школске 
2018/2019. године -збирно у оквиру једног разреда за сва одељења  
 
Матична школа 

ПРЕДМЕТ Укупно реализовано часова по разредима( годишњи збирно сва одељења у 
оквиру једног разреда) за матичну школу 

I II III IV V VI VII VIII УКУПНО 
Српски језик 720 900 900 1080 

 
900 
 

720 864 816 6900 

Енглески 
језик 

288 360 360 432 360 360 432 408 3000 
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Ликовна 
култура 

144 360 360 432 360 180 216 204 2256 

Музичка 
култура 

144 180 180 216 360 180 216 204 1680 

Свет око 
нас 

288 360     -     - - - - - 648 

Природа и 
друштво 

  360 432 - - - -   792 

Историја     180 360 432 408 1380 

Географија     180 360 432 408 1380 

Физика      360 432 408 1200 

Математика 720 900 900 1080 720 720 864 816 6720 
Биологија     360 360 432 408 1560 

Хемија       432 408 840 

Техника и 
технологија 

    360 360     720 

ТИО       432 408   840 

Информатика 
и 
рачунарство 

    180 180   360 

 Физичко 
васпитање 
 

432 540 540 648 - - 432 408 3000 
 
 

Изабрани 
спорт 

      216 204   420 

Физичко и 
здравствено 
васпитање и 
ОФА 

    630 630    - - 1260 

УКУПНО 2736 3420 3420 
 

4320 4590 
 

5490 5830 5508 Укупно 
35314 

 
ИО Качер-реализовани фонд часова обавезних  предмета :                                                                                                                                 
/ напомена: енглески језик се реализовао као комбинација, мада је наставница, када је то било 
могуће, држала одвојено часове по разредима/ 
 

ПРЕДМЕТ Укупно реализовано часова по разредима 
I II III IV УКУПНО 

Српски језик 180 180 
 

180 
 

180 720 

Енглески 
језик 

   72   72  72   72 288 

Ликовна 
култура 

 36  72  72  72 252 

Математика 180 180 
 

180 
 

180 720 
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Музичка 
култура 

 36  36  36  36 144 

Свет око 
нас 

 72   72     -     - 144 

Природа и 
друштво 

    -      -    72   72 144 

Физичко 
васпитање 

108 108 108 108 432 

Укупно 684 720 720 720 2844 
 

 
ИО Стапари-реализовани фонд часова обавезних  предмета 
 

ПРЕДМЕТ Укупно реализовано часова по разредима( годишњи збирно сва одељења у 
оквиру једног разреда) за матичну школу 

I II III IV V VI VII VIII УКУПНО 
Српски језик 180 180 

 
180 
 

180 180 144 
 

144 136 1324 

Енглески језик  72  72  72  72   72   72   72   68   572 
Ликовна 
култура 

 36  72  72  72   72   36   36   34   430 

Музичка 
култура 

 36  36  36  36   72   36   36   34   322 

Свет око 
нас 

 72  72     -     - - - - -   144 

Природа и 
друштво 

    -      -  72  72 - - - -   144 

Историја       36   72   72   68   248 

Географија       36   72   72   68   248 

Физика       -   72   72   68   212 

Математика 180 180 
 

180 
 

180 144 144 144 136 1288 

Биологија       72   72   72   68   284 

Хемија         72   68   140 

Техника и 
технологија 

      72   72 - - 144 

ТИО         72   68   140 

Информатика и 
рачунарство 

      36 36 - - 72 

Физичко 
васпитање 

108 108 108 108   -   -   72   68   572 
 

Изабрани спорт     - -   36   34    70 

Физичко и 
здравствено 
васпитање и 

    126 126 - -   252 
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ОФА 

УКУПНО 684 720 720 720 918 918 972 918 Укупно 
6588 

 

б/Реализација изборних програма  
Изборни предмети бирани су у складу са правилницима, ученици су анкетирани и 

изјаснили су се на крају прошле школске године, сем ученика првог разреда, који су анкетирани у 
септембру.  Рад се одвијао према плану, а сви изборни предмети  реализовани су са фондом од 
једног часа недељно.  Веронаука је у разредној настави у ИО Качер реализована у сва четири 
разреда као једна група, па је тако и приказан фонд часова и број група. У ИО Стапари веронаука је 
у разредној настави реализована у  комбинацији, па су групе приказане са фондом у првом и 
трећем разреду. 
 
Као други страни језик у матичној школи учи се немачки, а  у ИО Стапари руски језик. За изабрани 
спорт ученици су се определили у септембру, а анкете су урадили наставници физичког 
васпитања. Избрани спорт приказан је у табели са физичким васпитањем.  
 
Реализација фонда часова изборних предмета за све разреде/ збирно у оквиру једног разреда за 
сва одељења/ 
Матична школа 

ПРЕДМЕТ Укупно реализовано часова по разредима( годишњи збирно сва одељења у 
оквиру једног разреда) за матичну школу 

I II III IV V VI VII VIII УКУПНО 
Немачки језик     360 

 
360 432 408 1560 

Православна 
веронаука 

108 108 108 144 144   72 144 102   930 

Грађанско 
васпитање 

144 180 180 180 144 180 144 170 1322 

Чувари пририде    72 144 180 - - - - 396 

Народна 
традиција 

   72    36   36       144 

Од играчке до 
рачунара 

   36           36 

Домаћинство       72 136 208 

Информатика и 
рачунарство 

      252 136 388 

 
Качер 

ПРЕДМЕТ Укупно реализовано часова по 
разредимаиздвојена одељења 

I II III IV УКУПНО 
Православна 
веронаука 

 36 36 36 36 
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Грађанско 
васпитање 

 36 36 - 36 

Чувари пририде  36 36 36 72 

 
Стапари 

ПРЕДМЕТ Укупно реализовано часова по разредимаиздвојена одељења 
I II III IV V VI VII VIII УКУПНО 

Руски језик       72   72   72  68 284 

Православна 
веронаука 

36  36  36 36 36 34 214 

Чувари пририде  36 36 36     72 

Домаћинство         36    36 

Информатика и 
рачунарство 

       34   34 

 
Напомена: ученици који похађају музичку школу могу бити ослобођени другог изборног 
предмета, тако да није увек исти број  ученика у разреду са бројем ученика у табелама за изборне 
предмете / други изборни /. 
У Качеру и Стапарима су  веронаука  и грађанско у комбинацији, па је укупни фонд мањи.  
 
Укупан број ученика и група по изборним предметима: 

 
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ УМАТИЧНОЈ ШКОЛИ разреди 

 
Број група Број ученика 

1.Православни катехизис / верска настава од I до VIII 3+3+3+4                  
+4+2+4+3 
=13+13=26 

54+60+65+83 
+66+46+81+68 
= 242+261=503 

2.Грађанско васпитање од I до VIII 4+5+5+5+                    
4+5+4+5 
=19+18=37 

47+62+78+71+ 
62+98+76+89                                    
=299+325=624 

3.Чувари природе од II до IV 2+4+5 
=11 

50+114+128 
=292 

4.Народна традиција II, III, IV 2+ 1 +1 
3 

47+ 29+26 
102 

5.Од играчке до рачунара II 1 
1 

25 
25 

6.Домаћинство VII и VIII 2+4=6 41+86=127 

7.Информатика и рачунарство VII и VIII 7+4=11 116+71=187 

 
 
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ УИО КАЧЕР 
 

разреди Бројгрупа Број ученика 

1.Православни катехизис / верска настава I-IV 1 7 

2.Грађанско васпитање  II- III 1 9 

4. Народна традиција  од II до IV 2 15 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ УИО СТАПАРИ разред/ 
разреди 

Број група Број ученика 

1.Православни катехизис / верска настава I-VIII 6 28 

2.Од играчке до рачунара III- IV 1 4 

3.Домаћинство VII 1 7 

4.Информатика и рачунарство VIII 1 3 

 

в/Реализација пројектне наставе 
Пројектна настава уведена је у први разред са фондом од једног часа  недељно. Пројектна настава 
реализује се и у предметној настави у петом разреду у свим предметима, али је садржана у 
предметима, без посебног фонда.  

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА – матична  
и ИО Качер и Стапари  
разред 

Број 
одељења 

Број ученика Годишњи фонд 
часовапо 
одељењу  

Укупно 
реализовано 
часова 

Iразред 4 + 1+ 1 101 + 3 + 2 
= 106 

36  216 

г/Реализација слободних наставних активности 
У овој школској  године, у петом  и шестом разреду ученици нису имали други изборни предмет. 
Уведен је час Слободних наставних активности, који је  реализоваан са фондом од једног часа 
недељно. У табелу су наведени предмети, фонд и број ученика. 
 

Слободне наставне активности  
Матична школа 

Број 
ученика 

Број група Укупни фонд 

V разред 

1. Свакодневни живот у прошлости   25 1   36 

2.Цртање, сликање, вајање 103 4 144 

3.Чувари природе - - - 

VI разред 

1. Свакодневни живот у прошлости 26 1   36 

2.Цртање, сликање, вајање 86 4 144 

3. Чувари природе 28 1   36 

Стапари    

V разред 

1.Чувари природе 1 1 36 

VI разред 

1. Чувари природе 4 1 36 

 

Д-Реализација допунске и додатне наставе  
У оквиру 40-часовне радне недеље, наставници су имали обавезу да реализују часове допунске и 
додатне наставе. Часови су реализовани према плану, а  преглед реализованих часова дат је у 
табели на нивоу разреда / збирно за сва одељења/  у матичној школи и издвојенима  одељењима  

д-1-1.Разредна настава 
ДОПУНСКА и ДОДАТНА НАСТАВА-  укупан фонд реализованих часова за сваки разред и број 
ученика који су похађали допунску наставу 
Матична школа 

ДОПУНСКА I II III IV УКУПНО 
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Предмет час. бр.уч. час. бр.уч. час. бр.уч. час. бр.уч. час. бр.уч. 

Српски језик 72 18 90 29 90 28 108 30 360 105 

Математика 72 15 90 30 90 26 108 28 360   99 
 

Енглески 
језик 

  3   5           3      5 

Укупно 147 29 180 33 180 31 216 36 723 129 
 

ДОДАТНА 
Предмет 

 

Математика - - - - - - 216 48 216 48 
 

 
Качер 

ДОПУНСКА 
Предмет 

I II III IV УКУПНО 

час. бр.уч. час. бр.уч. час. бр.уч. час. бр.уч. час. бр.уч. 

Српски језик 18 1 18 3 18 1 18 2 36 7 

Математика 18 1 18 3 18 2 18 3 36 9 
 

Укупно 36 2 36 3 36 2 36 3 72 9 
 

СТАПАРИ 

ДОПУНСКА 
Предмет 

I II III IV УКУПНО 

час. бр.уч. час. бр.уч. час. бр.уч. час. бр.уч. час. бр.уч. 

Српски језик 18 3 18 3 18 2 24 2 42 10 

Математика 18 3 18 3 18 2 23 2 
 

41 10 

Укупно 36 3 36 3 36 2 57 2 
 

83 10 

У Качеру је комбинација, а у Стапарима неподељена школа, па је укупан број часова мањи. Није 
било додатне наставе у Качеру и Стапарима у четвртом разреду, али су зато реализовали већи 
број часова допунске наставе. 

 
д-1-2.ПРЕДМЕТНА НАСТАВА-ДОПУНСКА НАСТАВА- Укупно реализовано часова по 
разредима(годишњи збирно сва одељења у оквиру једног разреда). Мада Годишњим планом 
рада школе нису предвиђени часови допунске наставе из неких предмета / ликовна култура, 
музичка култура, ТИО, физичко васпитање /, они су реализовани, јер је то обавеза наставника када 
ученици добију недовољну оцену. 
Матична школа 

ДОПУНСКА 
Предмет 

V VI VII VIII УКУПНО 

час. бр.уч. час. бр.уч. час. бр.уч. час. бр.уч. час. бр.уч. 

Српски језик 66 54 66 58 77 84 83 69 292 265 

Енглески 
језик 

42 40 41 59 29 38 42 21 154 158 

Ликовна 
култура 

- - - -   1   1   5   4     6     6 
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Музичка 
култура 

  3  1         

Немачки језик 19 57 30 61 25 47 26 64 100 229 

Историја 19 17 32 19 20 36 14 33 85 105 

Географија 22 39 22 65 21 36 28 33   93 173 

Физика - - 30 62 31 86 20 82 81 230 

Математика 64 73 88 83 54 63 73 45 279 264 

Биологија 15 46 25 48 35 50 17 30   92 174 

Хемија - - - -   9 20 7 15  16 35 

ТИО - - - - 9 16 5 12   14 28 

Инфроматика 
и рачунарство 

 2  8 10 17       12   25 

Физичко и 
здр.васпи. 

  3 2         3     2 

Укупно 
 

252 335 377 474 311 477 320 408 1227 1694 

Стапари 

ДОПУНСКА 
Предмет 

V VI VII VIII УКУПНО 

час. бр.уч. час. бр.уч. час. бр.уч. час. бр.уч. час. бр.уч. 

Српски језик 25 2 18 5 16 2 17 2 36 11 

Енглески је. 13 1 13 2 13 3 13 2 26   8 

Руски језик 10 1 11 2 9 5   9 2 26 10 

Историја 12 1 15 2 12 2 2 1 20   6 

Географија  2 1 10   2 8   4 4 1 24   9 

Физика     9 4 8 2 17  6 

Математика  12 1 12 2 14 5 12 3 36 11 

Биологија 8 1 10 2 12 4 6 2 30 9 

Хемија     5 4 5 2 10 6 

Укупно 82 1 89   2 98 5 76 3 255 11 
 

У овој табели дат је број ученика по разредима .Часови допунске држе су најчешће са два или 
више одељења, ради распореда и када је број ученика мањи, па нема поклапања укупног броја 
у редовима и колонама. 
 

д-1-3.ПРЕДМЕТНА НАСТАВА -ДОДАТНА НАСТАВА Укупно реализовано часова по разредима 
(годишњи збирно сва одељења у оквиру једног разреда) 

Матична школа 
ДОДАТНА 
Предмет 

V VI VII VIII УКУПНО 

час. бр.уч. час. бр.уч. час. бр.уч. час. бр.уч. час. бр.уч. 

Српски језик 64 15 73 18 110 26 63 33 310 92 

Енглески 
језик 

- - 7 7 - - 62 18   69 25 

Немачки језик  5   6 6 1 12   5 14   2 36 14 

Историја 18 23 42 22 17 11 25 12 102 68 

Географија 6 21 7 13 37 21 34 24   84 79 

Физика - - 33 10 4   2 10   8 113 32 
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Математика 39 21 54 19 54 17 46 12 193 69 

Биологија 15 32 18 10 32 24 19 15 84 81 

Хемија - - - - 40 19 39 12   79 31 

Техника и 
технологија 

- - 20   1 - -   5   2   25   3 

Укупно 147 97 260 101 307 125 317 138 1095 494 
 

 
Стапари 

ДОДАТНА 
Предмет 

V VI VII VIII УКУПНО 

час. бр.уч. час. бр.уч. час. бр.уч. час. бр.уч. час. бр.уч. 

Српски језик 30 1 - 2 18 5 21 2 36 10 

Руски језик - - 5 2 - - - -   5 2 

Историја     7 2 - - - -   7   2 

Географија  - -   1 1  1 1   2 1   4   3 

Физика - - - - - - - . - - 

Математика - - 8 2 8 1 - - 16 3 

Биологија - - 9 2  - - 8 1 17 3 

Укупно 30 - 30 2 27 5 31 2 85   9 
 

Часови допунске држе се, када распоред то омогућава,  са два или више разреда, јер је мали број 
ученика. 

е/Припремна настава 
И ове године обавеза школе је била да реализује припремну наставу за полагање 

завршног испита током школске године и непосредно пре испита, припремну наставу за ученике 
који су полагали разредни испит и припремну наставу за поправне испите, са фондом од 10 часова 
пре полагања поправног испита. Организована је припремна настава ученицима осмог разреда из 
7 предмета за полагање завршног испита током другог полугодишта, а и две седмице пре самог 
испита, по распореду када су те предмете имали док је трајала настава. Сви ученици осмог 
разреда завршили су школску годину без упућивања на поправни испит.  

Организован је разредни испит за једног ученика 5. разреда и у августу из 4 предмета.  У 
августу је организована припремна настава за ученике који су полагали поправни испит и у 
матичној школи и у ИО Стапари.  
 

4.5. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ-РЕАЛИЗАЦИЈА 
У реализацији школског календара дошло је до промене са продужетком зимског распуста 

услед епидемије грипа. До продужестка распуста дошло је одлуком Министарства просвете за 5 
дана у свим школама. У Ужицу је ученицима распуст продужен одлуком председника општине за 
још 2 дана, ради епидемиолошке ситуације у граду. Договором на активу директора надокнада 
ових дана извршена је кроз наставне суботе, а ученици разредне наставе су два дана надокнадили 
током боравка на настави у природи. Школска година је завршена према плану за све разреде.  

Реализација излета, наставе у природи и екскурзија у школској 2018/2019. години дата је у 
посебном делу извештаја. 
 

4.6. РАСПОРЕД ЧАСОВА НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 
Распоред часова усвојен је 31. августа, али је ово био привремени распоред. Коначни 

распоред усвојен је  14. септембра на седници Наставничког већа школе.  За изборне предмете 
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веронауку и грађанско васпитање, родитељи ученика првог разреда изјаснили су се у првој 
седмици, па је распоред допуњен до 14. Септембра /усклађивање реализације изборних 
предмета и наставе страног језика /.  

За изборне предмете  и слободне наставне активности у осталим разредима ученици су се 
изјаснили још у јуну. Пошто сви подаци нису били комплетирани, извршено је и накнадно 
анкетирање како би се извршиле поделе задужења и формирале групе.  

Код израде распореда разредне наставе поштовали су се педагошки критеријуми.  У 
предметној настави било је много теже сачинити добар распоред за сва одељења, јер приликом 
израде распореда часова постоји пуно услова који морају да се задовоље / рад наставника у две 
смене или две школе, употреба кабинета по предметима , употреба сале – само једно одељење на 
настави, употреба дигиталног кабинета за наставу информатике, велики број часова, па је тешко 
уклопити изборне предмете и остале активности. /  
Током године било је мањих измена које су настале услед промена реализатора наставе.  
 

4.7. ПРОШИРЕНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ- школа није обављала проширену делатност. 

5.РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И 
САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

5.1.СТРУЧНИ ОРГАНИ 
5.1.1.Наставничко веће школе 

У току ове године реализовано је 14 седница Наставничког већа школе, на којима су 
разматрана сва значајнија питања везана за укупан рад школе. 

Ре. 
бр. 

Време 
реализа 
ције 

Активности/теме Начин 
реализације: 

Носиоци 
реализације 

1. 14.09.2018. 
године 

- Усвојен је извештај Тима за стручно 
усавршавање школске 2017/2018. године и 
предлог семинара за школску 2018/2019. годину 
- Усвојен  Извештаја рада за школску 2017/2018. 
Годину 
- Усвојен избор дестинација и време 
реализације ексурзија, наставе у природи и 
излета 
- Усвојен предлог 
-  Усвојен Годишњег плана рада школе за 
школску 2018/2019.годину 
- Усвојен распоред часова редовне, допунске и 
додатне наставе 
- Договорен начин реализација изборног 
предмета и слободних активности 
- Разматране друге инфромације значајне за 
почетак рада у овој години 

излагање 
презентовање 
дискусија 
усвајање 

директор 
школе, 
помоћник 
директора, 
стручни 
сарадници, 
чланови већа 
 

2. 4.10.2018. 
године 

- предлог за избор директора школе / 
информација секретара о процедури, предлог 
кандидата који су конкурисали, избор комисије, 
припрема гласаћких листића, гласање, 
резултати/ 

Процедура, 
избор 
комисије, 
записник 

Секретар 
школе, 
комисија 

3. 15.11.2018. - Информација о могућој реализацији адаптације излагање директор 
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године шкоске зграде 
- Анализирани резултати ученика остварени на 
крају  првог класификационог периода и дате 
мере за побољшање  
- Васпитне и васпитно - дисцилинске мере  
- Упознавање са правилником о друштвено-
корисном раду 
- Упознавање са Правилником о поступању 
установе у случају сумње или утврђеног 
дискриминаторног понашања и вређања угледа, 
части или достојанства личности 
- Анекси на Школски програм 

презентовање
дискусија 
 

школе, 
помоћник 
директора, 
оба педагога, 
секретар 
школе 

4. 10.01.2019. 
године 

- Договор о увођењу електронског дневника у 
другом полугодишту и организовању обуке за 
наставнике  
- У оквиру друге тачке дато је неколико 
инфромација – о реализацији два семинара, 
прослави Светог Саве, а кандидат за директора 
који је испред колектива, а касније и Школског 
одбора предложен, дала је информацију о 
одбијању њеног именовања  од стране 
министра, образложење које је упутила 
начелница о њој, а у дискусији је изражено 
велико незадовољство колектива и одлука да се 
реагује одређеним дописима 

Информисање 
, дискусија 

Директор, 
Горан 
Бојовић и 
Нина Вукић 

5. 2.02.2019. 
године 

- Утврђене успеха на крају првог полугодишта, 
анализа и мере за побољшање  
- Васпитне и васпитно-дисциплинске мере на 
крају првог  полугодишта и мере за побољшање 
- Упознавање са новим Правилником о 
стандадима рада установе  
- У оквиру последње тачке дато је неколико 
информација - о семинарима, најави семинара 
НТЦ учења; инспекцијском прегледу од стране 
Републичке инспекције везане за рад Школског 
одбора и ситуације око избора директора, 
набавке опреме и интернета везано за 
електронске дневнике, одвајање Стручног већа 
васпитача од Стручног већа учитеља  

излагање 
информисање
дискусија 
презентовање 
усвајање 

Директор 
школе, 
помоћник 
директора 
оба педагога, 
чланови већа 

6. 3.04.2019. 
године 

- Избор три представника у Школски одбор 
- Васпитно-дисциплинске мере 
- Информација о учешћу школе у два 
међународна тестирања:TIMSS - два одељења 
четвртог разреда и  LaNA - три одељења трећег 
разреда 
- Учешће школе у НТЦ учењу  /семинар за 
наставнике, родитеље и рад са децом и 
ученицима /- организација Live Rich донатор 

Инфромисање 
о процедури, 
избор 
комисије, 
гласање, 
излагање,  
инфромисање
усвајање 

Секретар 
школе, оба 
педагога и 
психолог, 
директор 
Чланови већа 
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-Извештај о анкетирању родитеља 
-Измене везане за нови правилник о ИОП-у 

7. 9.05.2019. 
године 

-Анализиранирезултати ученика остварени на 
крају  трећег класификационог периода и дате 
мере за побољшање  
–Васпитне и васпитно-дисциплинске мере и 
резултати анкетирања у ЕТОС-у везаном за 
насиље  
-У оквиру последње тачке неколико 
инфромација - о надокнади часова разредне 
наставе током борабка на настави у природи; 
надокнада часова енглеског у разредној настави 

излагање 
информисање 
дискусија 
презентовање  
усвајање 

Директор 
школе, 
помоћник 
директора, 
стручни 
сарадници, 
секретар 
школе 

8. 3.06.2019. 
године 

-Утврђен успех ученика осмог разреда на крају 
школске године 
- Разматране вапитне и васпитно - дисциплинске 
мере 
-Усвојени предлози за дипломе- Вукову и 
посебне и за ученика генерације 
-Организација припремне настеве за завршни 
испит 
-Организација завршног испита и задужења 
наставника 
-Усвојени су извештаји о реализацији излета, 
наставе у природи и екскурзија  
-У оквиру последње тачке – избор уџбеника за 
наредну годину, израда Школског програма за 2. 
и 6. разред и три предмета у 7. разреду 

излагање 
информисање
дискусија 
презентовање  
усвајање 

помоћник 
директора, , 
директор, 
педагози, 
чланови 

9. 13.06.2019. 
године 

-Израда Школског програма 
-Инфорација о организацији разредног испита у 
5-1 
-Васпитно-дисциплински поступак 
-Извештајса такмичења у школској 2018/2019. 
Години 
-Извештај о реализацији излета и наставе у 
природи 
-Извештај о самовредновању, област квалитета 
ЕТОС 

дискусија 
презентовање 
усвајање 

директор 
школе, 
помоћник 
директора, 
педагози,  
чланови 

10. 25.06.2019. 
године 

-Анализа успеха на крају наставне 2018/2019. 
године 
-Васпитне и васпитно-дисциплински мере и 
предлози за унапређење 
-Презентација пројектне наставе у 3. разреда 
-У оквиру последње тачке неколико 
инфромација - наставак пројекта дигиталних 
учионица, следи обука за 7 наставника сада, а у 
августу још 15.; у вези са стручни усавршавањем 
информација и осврт директора на протекли 
период пошто нови директор ступа на дужност 

дискусија 
презентовање 
усвајање 

Директор, 
помоћник, 
педагози, 
чланови 
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од 26.06.  
 

11. 28.06.2019. 
године 

-Информација о захтеву МП за трећу групу у 
продуженом боравку 
-Извештај рада предшколских група у школској 
2018/2019. години 
-Извештај о раду тима за ИОП 
-Извештај о раду Тима за заштиту ученика од 
насиља, злостављања и занемаривања; 
-Извештај о раду  Тима за професионални развој 
-Договор о изради школског програма  
-Извештаји о реализацији излета и наставе у 
природи за предшколске и разредну наставу 
-Распоред одржавања припремне наставе у 
августу 
- Молбе за прелазак у нашу школу 

-излагање, 
дискусија, 
договор 
-усвајање 
извештаја 

Директор, 
Марина 
Баковић, 
психолог, оба 
педагога, 
Марија 
Буквић, 
чланови, 
учитељи,  

12. 19.08.2019.
године 

- Распоред одржавања припремне наставе у 
августу  
- Распоред полагања разредног испита и 
поправних испита и састав комисија  
- Подела одељења 5. разреда на смене и 
старешинства 
- Задужења наставника у школској 2019/2020.г. 
- Информација о едлекторнском дневнику 
- У оквиру последње тачке дата информација о 
отварању адаптиране трепезарије за продужени 
боравак и предшколско; пројекту „Паметна 
школа“, обукама насатавника у августу; новој 
рачунарској опреми које ће дати МП; допуна 
Школског програма; подаци за Годишњи 
програм; нови оквир дигиталних компетенција и 
предлог избора семинара из ове области, 
питање броја група у предшколском и 
продуженом боравку;  молбе за прелазак у нашу 
школу 

дискусија 
презентовање 
усвајање 

Директор, 
помоћник 
директора 
оба педагога, 
чланови 

13. 23.08.2019. 
године 

- Усвојен предлог анекса на Школски програма  
- Одабрана област квалитета Планирање, 
програмирање и извештавњае у процесу 
самовредновања школске 2019/2020. године 
- Информација о стручном усавршавању 
- Чланови актива и тимова у школској 2019/2020. 
години 
-  Извештај о унапређењу и реализацији 
развојног плана установе 
- Сарадња школе са ресур-центром 
- Задужења у наредној школској години 

дискусија 
презентовање 
усвајање 

Директор 
школе, 
помоћник 
директора, 
стручни 
сарадници,  
остали 
запослени 
 

14. 30.08.2019. - Усвајање успеха ученика после одржаних дискусија Директор 
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године разредног и поправних испита 
- Усвајање распореда часова 
- распоред досељених ученика 
-Упознавање са новим правилником о 
оцењивању 
- Упознавање са новим правилником о 
реализацији ексурзија и наставе у природи 
- Упознавања са новим Правилником о 
Протоколу поступања у установи у одговору на 
насиље, злостављање и занемаривање 
- Задужења у школској 2019/20120. години 

презентовање 
усвајање 

школе, 
помоћник 
директора, 
стручни 
сарадници, 
остали 
запослени 
 

 
 
 
 

5.1.2.ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА ШКОЛЕ 
Одељеска већа 1, 2, 3, и 4. разреда 
Број седница:  I разред – 12,  II разред – 15, III разред- 15 и IV разред – 14 седница. 
 На овим седницама Већа су се бавила: 
- реализацијом пројкетне наставе  /први и трећи разред /; 
- развојем међупредметних компетенција и међупредметним и унутарпредметним повезивањем; 
- израдом планова и програма рада, израдом оперативних планова; 
- израдом распореда часова и избором уџбеника; 
- припремом исхода /први/ и стандарда за сваки разред и сваки предмет у првом циклусу /у 
складу са Стандардима за први циклус /; 
- припремама за иницијална тестирања на почетку школске године и анализом резултата; 
- провере остварености стандарда постигнућа; 
- планирањем стручног усавршавања, посебно у установи и израдом личног плана стручног  
Усавршавања  /сваки члан је урадио и једну стручну тему/; 
- припреме писмених провера знања и усаглашавање критеријума оцењивања; 
- начином евидентирања праћења напредовања ученика; 
- реализацијом изборних предмета; 
- анализом успеха ученика по кварталним периодима и предлагањем мера за постизање бољих  
Резултата; 
- реализацијом допунске и додатне наставе; 
- припремањем, организациом, учешћем на такмичењима и анализом истих; 
- сарадњом са родитељима /родитељски састанци; индивидуални разговори; учешће родитеља у 
организацији наставе у природи, обележавању значајних датума, радионицама.../. 
 Учешће у хуманитарним, друштвеним, културним и спортским активностима, 
такмичењима и резултатима приказано је у табелама код реализације ЧОС-а и слободних 
активности.  
 Одељењска већа су се бавила и: 
- реализацијом планираних излета и наставе у природи; 
- израдом завршних тестова на крају школске године; 
- стручним усавршавањем у оквиру већа: обраде стручних тема, реализација угледних предавања 
и анализом истих;  сваки учитељ реализовао је по једну стручну тему или презентовао семинаре 
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на којима је учествовао, а скоро сви су реализовао угледни час . Одељењска већа су се бавила 
идругим пословима значајни за рад Већа.  
У наредној табели су дато је време реализације угледих часова. 
Реализација угледних часова –разредна настава: 

 

Одеље
ње 

Време 
реализ. 

Наставник Предмети  Наставна јединица 

1-1 мај Љиљана Николић матем. Сабирање и одузимање, 
утврђивање 

1-2 јануар Гордана Бућић матем. Бројеви до 10, утврђивање 

1-3 децембар Нада Радојичић матем. Број 8, обрада 

1-4 март Гордана Никовић српски Научили смо писана слова, 
утврђивање 

2-1 март Вера Пековић матем. Толико пута мањи број и за 
толико пута мањи број, обрада 

2-2 мај Невена Милосављевић српски Тешић, Пролећно јутро у шуми, 
обрада 

2-3 април Милуника Полић српски Л.Н.Толстој, Врабац и ласте, 
обрада 

2-4 јун Верица Гогић  српски Гроздана Олујић, Шаренорепа, 
утврђивање 

2-5 октобар Милица Николић лик.кул. Морско дно - стварање новог од 
постојећег 

2-6 мај Марија Негројевић матем. Множење и делење, текстуални 
задаци, утврђивање 

2-7 јануар Весна Радојичић матем. Таблица множења, утврђивање 

3-1 септембар Аница Лојаница српски Род и број именице 

3-2 мај Цмиљана Јанковић природа и 
друштво 

Флора и фауна Копаоника, 
пројектна настава 

3-3 мај Радмила Шуљагић физичко Кретање и сналажење у 
природи, пројектна настава 

3-4 септембар Зора Стевановић српски језик Опис шуме, пројектна настава 

3-5 мај Љубинка Мијатовић матем. Мерења површине, пројектна 
настава 

3-6 април Александар Лојаница матем. Правоугаоник, квадрат, троугао, 
задаци 

4-1 мај Бојана Меденица матем. Једначине и 
неједначине,утврђивање 

4-2 октобар Славица Ристивић српски Управни и неуправни говор, 
утврђивање 

4-3 новембар Добрила Тешић грађанско Ставови о правди, радионица 

4-4 новембар Нина Вукић матем. Површина правоугаоника, 
обрада 

4-5 мај Мирела Лазић лик.кул. Стрип, нацртаћу, испричаћу, 
вежбање 

4-6 мај Биљана Богдановић српски Ружно паче, Х.К.Андерсен, 
обрада 
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Одељеска већаод 5. до 8. разреда реализовала су од 6 до 8  седница. Током године разматрали 
су непосредну организацију образовно-васпитног рада – задужења наставника,  распоред часова 
и кабинета, договор око писмених провера, договори око стручног усавршавања и размена 
искустава. Извршен је избор уџбеника, размењене информације о ученицима одређених 
одељења, анализиран њихов успех по кварталним периодима и усвојен коначан успех. 
Одељењска већа су предлагала ученике са којима се организовао индивидуални рад или 
ИОП.Током године пратили су владање ученика и изрицали васпитно-дисциплинске мере; дали 
предлоге за похвале и награде, носиоце посебих и Вукове дипломе и ђака генерације. 
Усклађивали су критеријум оцењивања, реализовали планиране екскурзије, разматрали 
остаривање Школског програма и Годишњег програма рада  и учешће на такмичењима и 
остварене резултате. Разматрали су и друга питања значајна за рад школе. Бавили су се израдом 
Школског програма и међупредметним повезивањем, реализацијом ваннаставних активности.  
 

5.1.3.СТРУЧНА ВЕЋА ШКОЛЕ 
У школи су радила следећи стручна већа: 

I Стручно веће учитеља 

II Стручно веће језика, књижевности и комуникација 

III Стручно веће друштвено-хуманистичких наука 
IV Стручно веће природних наука 
V Стручно веће уметности и вештина 
VI Стручно веће математике, техничког и информатике 
 

I Стручно веће учитеља:  
 
На почетку школске године одвојено је Стручно веће васпитача од учитеља, јер се тако планира 
рад према важећим прописима. У  току школске године одржано jеседам  седница Стручног већа 
учитеља.  
На седницама су реализовани следећи садржаји: 

Август 

 Изабрани чланови  тимова и остала задужења наставника 

 Договор око израде личног плана стручног усавршавања, предлози за избор семинара на 
нивоу установе, план реализације угледних часова и  стручних тема  

 Договор о реализацији иницијалних тестова 

 Договор о приредби и пријему првака и предшколаца 

 Подела учионица 

 Изабрани ментори за 2018/2019. години 

 Извршен избор дестинација за наставу у природи 

 Дискутовано о потребним наставним средствима 
 Октобар 

 Учешће у активностима поводом обележавања Дечје недеље и пријема првака у Дечји 
савез 

 Дискутовано о активностима Учитељског друшва планираних за 2018/2019. годину 

 Учешће у хуманитарним акцијама 

 Посете позоришним представама на фестивалу „Мали Јокаим“ 

 Извршена анализа резултата иницијалног тестирања 
Новембар 
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 Упознавање са правилима конкурса у оквиру пројекта ,,Покренимо нашу децу” 

 Анализирана реализација пројектне наставе у првом разреду 

 Руководиоци ОВ поднели извештај о реализацији ваннаставних активности  

 Дискутовано о реализацији угледних часова и стручних тема у првом полугодишту 

 Учешће у активностима поводом обележавања Дана школе /литерарни и ликовни 
конкурс/ 

 Договор око организовања  креативних новогодишњих радионица са родитељима/ израда 
честитки / које су реализоване у децембру 
Јануар 

 Припрема активности око обележавања Светог Саве 

 Стручно усавршавање у првом полугодишту 

 Извештаји о угледним  часовима у првом полугодишту 

 Учешће у другим активностима 
Март 

 

 Договор и подела задужења око организовања активности са децом из градских вртића 

 Учешће у такмичењу „Мислиша“ и такмичењу рецитатора 

 Упознавање са правилима конкурса за најбољу карикатуру ,,Мали Пјер“ 

 Предлози за уџбенике који ће се користити у наредној школској години у првом разреду, 
као и могуће промене уџбеника у првом разреду 

 Реализација пријема предшколаца из вртића града 
Мај 

 Присуство презентацијама уџбеника и дискусија о истим 

 Израда и анализа завршних тестова и процена оставрености стандарда  
Јун 

 Руководиоци ОВ поднели извештај о реализацији угледних часова и стручних тема у 
другом полугодишту 

 Извршен избор уџбеника за други разред 

 Изабрани руководиоци ОВ  

 Дат предлог за излет за чланове Већа 
 

II Стручно веће језика, књижевности и комуникација:  
 
Чланови овог Већа су наставници српског језика и страних језика. Реализовано је  10 седница, на 
којима се Веће бавило следећим темама: 

Август - 29.08. 

 Избор руководиоца Већа, подела часова и задужења 

 Договор о реализацији иницијалних тестова у свим разредима 

 Израда планова рада секција и разговор о њиховом раду 
Септембар - 27.09. 

 Планирање контролних и писмених задатака 

 Анализа резултата остварених на иницијалним тестирањима 
Новембар - 13.11. 

 Анализа успеха ученика  на крају првог класификационог периода 

 Договор о прослави Дана школе 
Фебруар - 27.02.2019. 
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 Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта 

 Провера остварености стандарда /анализа полугодишњих тестова / 

 Договор о реализацији школског такмичења из језика 

 Доогвор о одабиру ученика за општинска такмичење из језика 

 Договор о плану реализације припремне наставе за ученике 8. разреда 
Март - 28.03. 

 Анализа резултата постигнутих на општинским такмичењима 

 Учешће у даљим такмичењима из језика 

 Анализа такмичења рецитатора 
Април - 25.04. 

 Анализа успеха ученика на крају трећег класификационог периода 

 Анализа резултата остварених на пробном завршном испиту  

 Анализа резултата постигнутих на окружним такмичењима 

 Анализа остварености плана стручног усавршавања 
Јун - 3.06. 

 Заједнички избор уџбеника за 6. разред 

 Анализа завршног испита 

 Рад на Школском програму за 6. разред 
 

Обележен је Светски  дан поезије и Међународни  дана поезије. Ово веће је имало пуно 
активности кроз рад секција- обележавање Дана школе, Светог Саве, прославе у Стапарима, 
промоција осмака, такмичења из језика, књижевна олимпијада, рецитатори. Извршен је избор 
уџбеника.  
Посебан акценат био је посвећен стручном усавршавању и ван установе и на нивоу школе. 
Реализоване су стручне теме и угледни часови. Покренута  је на фејсбуку  страница школе и Весна 
Шекељић и чланови њене секције су скоро свакодневно ажурирали страну; објављени су сви 
значајнији догађаји током године, преко 180 објава. Достављани су прилози за сајт школе. У 
оквиру пројектне наставе у петом разреду две наставнице енглеског језика /једна у Стапарима / и 
наставница немачког радиле су паное  на тему коју су одабрали ученици, повезане са географијом 
и биологијом. 
 

III Стручно веће друштвено-хуманистичких наука:  
 
Чланови овог већа су наставници историје, грађанског васпитања и веронауке. Реализовано је 9 
седница са следећим активностима: 

Август - 24.08. 

 Анализа рада  Већа у школској 2017/2018. години 

 Анализа резултата остварених на завршном испиту /комбиновани тест/  

 Избор руководиоца већа 
Септембар - 4.09. 

 Задужења на нивоу Већа и промене у саставу Већа 

 Договор о стручном усавршавању у установи 

 Припрема иницијалних тестова 

 Реализација пројекта Дворске канцеларије 

 Обилазак Историјског архива 
Октобар - 1.10. 

 Анализа иницијалних тестова 
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 Анализа планова рада историјске и верске секције 
Децембар - 6.12. 

 Разговор о Школском развојном плану - обавезе Већа  

 Договор о реализацији интердисциплинарних часова и амбијенталној настави 

 Активности са предшколцима 

 План реализације часова код ученика 4. разреда 
Децембар - 28.12. 

 Реализација тематске недеље 

 Реализација представе „Божићни обичаји“ - сарадња са еколошком секцијом 

 Представа „Језик је ватра“ 

 Излет и посета Цркви Св.Ахилија у Ариљу 

 Анализа учешћа и награда наших ученика у часопису „Светосвско звонце“ 
Јануар - 28.01.2019. 

 Дискусија о одржаним угледним часовима 

 Анализа реализације прославе Светог Саве 

 Представљање сајта верске секције школе 

 Учешће на конкурсу „Колевка“ 
Април - 19.04. 

 Запажања о новом уџбенику историје / Миломир Максимовић, аутор / 

 Анализа резултата остварених на такмичењима из историје 

 Анализа резултата постигнутих на конкурсу „Светосавље и наше доба“ 

 Реализација спортске активности „Старе  хајдучке игре“ 
Јун - 5.06. 

 Заједнички избор уџбеника из историје  

 Резултати конкурса „Колевка“ 

 Излет и обилазак манастира Овчарско-Каблрске клисуре / Ивана Јанковић / 

 Реализација пројектне наставе из веронауке 

 Анализа рада  Већа у овој школској години 
 

IV Стручно веће природних наука: 
 
У овом Већу су наставници географије, физике, биологије и хемије. У  току школске године 
одржано  је 9 седница Стручног већа природних наука. На седницама су реализовани следећи 
садржаји: 

Септембар - 25.09. 

 Планирање и корелација садржаја рада у оквиру редовне наставе и секција 

 Организација допунске и додатне наставе 

 Анализа резултата остварених на иницијалним тестирањима 

 Анализа уџбеника, приручника и друге литературе 
Октобар - 30.10. 

 Осавремењивање наставе, иновације у настави 

 Стручно усавршавање, семинари 

 Стручно усавршавање на нивоу установе 
Новембар - 29.11. 

 Анализа успеха ученика  и мере за побољшање 

 Стручно усавршавање, угледни часови 
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Децембар  -29.11. 

 Анализа часова реализованих у 4. разреду 
Јануар - 27.01.2019.г. 

 Школска такмичења, реализација по предметима 

 Израда плана припремне наставе за полагање завршног испита 
Фебруар - 28.02.2019.г. 

 Анализа успеха ученика и мере за побољшање 

 Анализа остварености међупредметних компетенција 
Март - 28.03. 

 Анализа резултата постигнутих на школским и општинским такмичењима 

 Анализа провера остварености  стандарда постигнућа 
Мај - 28.04. 

 Реализација наставног плана и програма 

 Реализација припремне наставе за завршни испит 

 Стручно усавршавање 

 Анализа резултата комбинованог теста на пробном завршном испиту 
Јун - 13.06. 

 Анализа постигнуча ученика на крају наставне године 

 Избор руководиоца за наредну годину 

 Израда извештаја рада 
 
У јуну је урађен Школски програм за 6. разред, уз консултације са колегама из других школе. 
Такође је извршен избор уџбеника за 6. разред . У петим разредима у оквиру пројектне 
наставе из географије реализован пројекта „Вода прети“ - заштита од поплава, урађени панои 
и постављени на изложби 28.06. у фискултурној сали. 

 

V Стручно веће уметности и вештина:  
У  току школске године одржано  је 6 седница Стручног већа уметност и вештине. На седницама су 
реализовани следећи садржаји: 

Септембар 

 Избор председника Већа и усвајање годишњег плана рада 

 Договор око припремања ученика за учешће на спортским такмичењима, ликовним  
конкурсима, приредбама, концертима 

 Договор о реализацији недеља спорта у првом и другом полугодишту и реализацији 
часова у 4. разреду 
Новембар 

 Извешта са учешћа ученика на јесењем кросу, стоном теснису, малом фудбалу и атлетици 

 Реализација  часа физичког васпитања са предшколцима / учешће 7. и 8. разреда / 

 Промоција стрељаштва - обука ученика предметне наставе 

 Игре из Швајцарске - ученици 3.разреда и 7-6 

 Измене у плановима, амбијентална настав 

 Кошаркашки турнир за 7. и 8. разред /на Плажи/ 
Децембар 

 Припрема и постављање изложбе ликовних радова поводом Дана школе 

 Извештај о релаизацији ликовног конкурса поводом Дана школе 

 Припрема изложбе за Светог Саву 
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 Учешће хора у прославама Дана школе и Светог Саве 

 Учешће ученика на ликовним конкурсима  „Мали Пјер“, „Моја модна чаролија“,“Дечје 
уметничко село“ Македонија 

 Учешће  у тематској недељи  –  музичка култура 
Април 

 Извештаји са спортских такмичења /кошарка, спортска гимнастика, стрељаштво, одбојка, 
пливање/ 

 Стручно усавршавање- извештаји са семинара  НТЦ-учења и учешће на нивоу установе 
Јун 

 Учешће у свечаној додели диплома ученицима 8.разреда крају наставне године 

 Израда Школског програма за 6. и физичко за 7. разред  

 Избор руководиоца за наредну годину 

 Израда извештаја рада 
 

VI Стручно веће математике, техничког и информатике: 
 
Ово Веће реализовало  је 10 седница на  којим су се чланови већа бавили планирањем, израдом 
иницијалних тестова, анализом иницијалног теста у септембру , пробним завршним испитом и 
завршним испитом.  Посебно су се бавили додатним радом, учешћем ученика на такмичењима и 
оствареним резултатима. Усклађивање критеријума оцењивања, анализа успеха ученика по 
кварталима, избор уџберника  за пети разред и израда школског програма, глобалних и месечних 
планова, а посебо рад у петом разред,у због програмских измена и измена у начинима рада.  
Анализирани су резултати остварени на такмичењима. Реализовали су стручно усавршавање. 

 
Угледни часови реализовани у предметној  настави 
 

Разред Време 
реализ. 

Наставник Предмети  Наставна јединица 

7. мај Весна Шекељић српски ј. „Плави чуперак“ 

8. септем. Јулија Филиповић српски ј. „Ромео и Јулија“ 

7. април Биљана Кнежевиж српски ј. „Симонида“ 

6. мај Љиљана Николић српски ј. „Манасија“ 

5. септем. Емина Јеремић Мићовић енглески ј. Hello 

8. април Јелена Максимовић енглески ј. Vicktorian Britain 

8. децем. Оливера Дробњаковић енглески ј. Nelson Mendela 

7. мај Ивана Јовичић енглески ј. Romeo and Juliet 

6. децем. Данијела Несторовић енглески ј. Exstra exercises The first Americams 

7. мај Марина Марјановић немачки ј. Здрава исхрана 

5. новембар Бојана Весовић немачки ј. Zuhlen von 0-20 

5. октобар Зорица Николић ликов. кул. Појам и врсте цртежа 

6. новембар Драган Вићентић ликов. кул. Својства и врсте текстуре 

6. јануар Јасминка Гајић музи. кул Удараљке 

     

5. октобар Кристина Ђорђевић 
Љубичић 

физичко в. Континуирано и интервално 
трчање, обрада 

7. новем. Никола Мићевић физичко в. Гимн.-став на шакама уз помоћ 
одраза 
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5. септембар Марина Маркићевић физичко в. Рукомет-хватање и додавање, 
обнављање 

5. април Ана Иркић физичко в. Одбојка –примена основних 
техника кретања и сервирања 

7. мај Александар Петровић физичко в. Тестирање и мерење-висина и 
дужина скок у даљ 

8. јануар Госпава Топаловић географија Биљни и животињски свет Србије 

7. октобар Стевка Жунић географија Индија 

8. децемб. Горан Максимовић географија Реке Црноморског  слива  Србије 

7. мај Биљана Антонијевић историја Друштвена криза и распад 
Југославије 

7. децембар Миломир Максимовић историја Завршетак Првог светског рата 

8. октобар Ивана Јанковић историја Балкански ратови – обрада; 

7. март Јелена Дејовић физика Механичка, кинетичка и 
потенцијална енергија 

7. март Јелица Лучић матема Примена Питагорине теореме 

6. фебруар Јасна Радосављевић биологија Прелаз на копнени начин живота 
водоземци, начин живота, грађа 

7. април Бранка Кремић биологија Мерење пулса и крвног притиска 

7. децем. Милева Рогић биологија Периферни н.с.Аутономни н.с. 

8. април Ивана Поњавић биологија Заштита и унапређивање животне 
средине 

8. децем. Катарина Савић хемија Израда и анализа анкете о значају 
и нивоу личног ангажовања у 
очувању животне средине 

6. октоб. Александар 
Милосављевић 

Техника и 
технологија 

Коришћење LMS-платформе ,  

6. септ. Биљана Бојовић Техника и 
технологија 

Техника и информатика у служби 
знања 

6. април Горан Бојовић Информа.и 
рачунарство 

Python – grananje 

8. април Радивоје Ђокић ТИО Извори, коришћење и трајање 
енергије 

5. новембар Ненад Вукајловић веронаука Пост 

7. септем. Владимир Бановић веронаука Историјске околности пред 
Христвов долазак 

5. новембар Катарина Карановић ЧОС Филозофија са децом 

6. новембар Весна Ешпек Дебељевић ЧОС Електронско насиље 

 

5.1.4.СТРУЧНИ АКТИВИ ШКОЛЕ 
У складу са Законом о основама система образовања и васпитања, у  школи  су формирана и раде 
раде  два стручна актива:  
1. Актив за развој школског програма 
2. Актив за школско развојно планирање  
 

ИЗВЕШТАЈ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 2018/2019. години 
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Актив за развој школског програма током школске 2018/2019. године реализовао је 
послове планиране  програмом рада. Чланови Актива за развој школског програма  били су:  

1. Гордана Никовић, наставник разредне наставе  
2. Мирела Лазић, наставник разредне наставе  
3. Стевка Жунић , наставник предметне наставе 
4. Бранко Мићовић, наставник предметне наставе  
5. Биљана Бојовић, наставник предметне наставе  
6. Кристина Ђорђевић- Љубичић, наставник предметне наставе  
7. Александар Лојаница , представник издвојених одељења  
8. директор школе 
9. помоћник директора  и  
10. Весна Ешпек Дебељевић, педагог, председник Актива. 
 
Реализовано је 6 седница овог актива.  У овој години настављене су значајне активности на 

изради Школског програма  за други и шести разред и три предмета у седмом разреду /техника и 
технологија, информатика и рачунарстви и физичко и здравствено васпитање/. Актив се бавио 
свим активностима које су у његовој надлежности, а посебно је пратио реализацију Школског 
програма.  Према годишњем плану рада Актива реализоване су следеће активности: 
 

Активности Време и носиоци реализације 
 Извршен избор председника Актива 
 Предложен и усвајање извештаја рада Актива у школској 

2017/2018.г. 
 Предложен и усвојен плана рада Актива и динамика рада 

са задужењима у школској 2018/2019.г.  
 Анализа резултата самовредновња школске 2017/2018. 

године 

13. септембар - извештај је 
припремила Весна Ешпек 
Дебељевић, као и предлог 
плана, а усвојени су уз допуне 
и дискусију свих  чланови 
Актива 
 

 Усвојени предлози Анекса на Школски програм:  
реализују се два пројекта- „Дворска канцеларија-
коресподенција у средњем веку“ и „2000 дигиталних 
учионица“. Допуна је и рад верске секције. 

 Информација о ИОП-у 

26.новембар – информацију 
припремила Весна Ешпек 
Дебељевић, дискусија 
 
-директор школе 

 
 Анализа реализације Школског програма у првом 

полугодишту /редовна настава, изборни предмети, 
слободне активности, такмичења / 

 Анализа реализације наставе и учења /пројектна настава у 
првом и петом разреду / и развој међупредметних 
компетенција и међупредметног повезивања 
/Информација у укључености превенције дискриминације 
у Школски програм и евентуалне допуне Школског 
програма 

 Рад ментора и приправника 
 Учешће школе у пројектима 
 Припрема за израду анекса на Школски програм за 

наредну годину 
 Анализа оставрености стандарда у првом полугодишту 

18.април - чланови Актива 
-за иницијалне сви 
наставници, остало Весна, 
Стевка, Бранко, Гордана 
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 Анализа пробог завршног испита и кратка анализа 
завршног испита  

 Израда Школског програма за 2, 6. и три предмета у 
7. разреду                             

25.јун - Весна, Стевка, Бранко, 
Слободан, остали чланови 
 

 Анализа реализације стручног усавршавања ван установе 
 Анализа реализације Програма заштите ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања 
 Анализа реализације ИОП-а и индивидуализације 
 Анализа реализације Школског програма у школској 

2018/2019.г. 
 Предлози анекса за Школски програм - измене фонда 

часова физичког и здравственог васпитања, проширење 
пројекта „Дигиталне учионице „ и пројекат „Паметна 
школа“ 

28.август - сви чланови 
Весна, чланови, извештај 
психолога 
 
-цео Актив 
 
-Кристина, Весна, директор 

Актив је реализовао планиране садржаје у току школске 2018/2019. године.  
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ – школска 
2018/2019.година 

 
Током школске 2018/2019. године чланови Стручног актива за развојно планирање 

разматрали су и пратили доле наведене активности, а потом и деловали  у складу са задацима. 
Чланови су у складу са планом разматрали следеће:  

- Усклађивање Развојног плана са важећим документима(Стандарди квалитета рада 
образовно – васпитних установа  (2018.године) 

- Реализација активности планираних развојним планом установе  
- Предлози за побољшање квалитета наставе, учења и школске климе 
- Припрема материјала за састанак Тима за обезбеђивање квалитета развоја установе- 

усклађеност Развојног плана са осталим стратешким документима  
- Анализа провере остварености прописаних стандарда и циљева учења 
- Aнализа извештаја о самовредновању 
- Предлог руководиоца Стручног актива за наредну школску годину 
- Израда извештаја о раду Стручног актива за текућу школску годину 
- Израда извештаја о реализацији Плана унапређења рада установе за  школсу 2018/2019. 
- Израда плана рада Стручног актива за наредну школску годину и друга питања од значаја 

за рад Стручног актива. 

Предлог усклађивања Развојног плана са важећим документима (Стандарди квалитета рада 
образовно-васпитних установа (август 2018.године) усвојен је на седници Школског одбора, 
6.12.2018. године. Предлог је обухватио не само измене назива области квалитета, већ и нове 
активности које  се односе на процену стандарда квалитета. Поред тога, извршено је и 
редефинисање  две области квалитета у једну, такође у складу са Стандарима квалитета рада 
установе.  

Праћење и вредновање остварености је реализовано током године, али на нивоу тимског 
рада, најчећше  у оквиру подтимова, а на исти начин су прикупљени и анализирани подаци 
приликом израде Извештаја о остварености Плана унапређења. Извештај  је усвојен на седници 
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Наставничког већа у августу 2019.Током израде извештаја извршена су и  испитивања упитником 
ученика предметне наставе и наставника .  Посебно истичемо значај  усклађивања рада Тима за 
праћење квалитета рада установе и овог Стручног актива.  

Чланови Актива су планиране активности реализовали на 5 састанака у пуном саставу  , али су  
чланови актива сарађивали и  ван званичних састанака, у циљу праћења и евалуације 
остварености планираних задатака.  
Чланови актива су ефективно и ефикасно реализовали планирано у школској 2018/2019.години. 

Извод из Извештаја  о реализацији плана унапређења рада установе у оквиру развојног 
плана установе школске 2018/2019. године 
Због обима Извештаја о реализацији плана унапређења рада установе у Извештају  о раду школе 
за школску  2018/2019. биће  дат садржајан  извод  документа.  
Последња корекција Развојног  плана који је усвојен   за период  од 2018. до 2023. усвојена је  
Анексом  6.12.2018. у циљу усклађивања документа са законском регулативом. Ово је прва година 
оставривања планираних активности плана   и након детаљне анализе  од стране чланова 
Стручног актива за Развојно планирање процењен је степен  остварености планираног. 
У циљу обкјективног сагледавања , као извори доказа током израде Извештаја коришћени су 
следећи извори доказа: школска документација, педагошка документација, резултати анкетирања 
наставника и ученика , садржај сајта и летописа школе.  Узимајући у обзир све прикупљене 
податке, чланови Стручног актива за развојно планирање су дошли до следећих закључака : 
Значајан број планираних активности у оквиру задатака развојног плана су квалитетно и ефекасно 
реализовани. Издвајамо  неке од њих: 
 Област квалитета: Настава и учење 
- увођење иновација и примена савремених наставних средстава  
- реализација активности којима се подстиче стицање функционалних знања 
- реализација амбијенталне наставе /у ширем смислу/ 
- реализација вршњачке едукације  
Област квалитета: Подршка ученицима 
- формирање мини инклузивне медијатеке  
- реализација активности које пружају подршку ученицима из социјално осетљивих група  
- побољша систем подршке  ученицима у учењу и васпитању/компензаторски програми/ 
Област квалитета: Етос 
- реализација активности школе у сарадњи са другим образовним ,културним и др.установама 
- промоција позитивних вредности и резултата ученика и наставника 
Област квалитета: Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима 
-усавршавање запослених у складу са Правилником о сталном стручно усавршавању/усавршавање 
ван установе/ 
-маркетинг школе 
-коришћење ресурса локалне заједнице у функцији наставе  
Задаци који нису реализовани или су реализовани у мањој мери су:  
Област квалитета : Настава и учење  
- примена различитих метода  и облика рада , у циљу прилагођавања потенцијалима и 
способностима ученика као што су диференцирана настава, интегрисана настава и сл. 
- презентовање огледа и експеримената 
- није реализован ниједан ИОП-3 
- јасно, прецизно и транспарентно презентовање критеријума оцењивања ученика 
- самопроцена постигнућа ученика и процене међусобног  вршњачког постигнућа/ова трврдња је 
најлошије процењена од стране ученика/ 
- постављање циљева учења од стране ученика   
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Област квалитета: Постигнућа ученика 
-израда и анализа тестова у складу са образовним стандардима/исходима  
Област квалитета: Подршка ученицима 
- јасна , прецизна и евидентирана подршка новодошлим наставницима и ученицима  
- соба за учење као вид пружања подршке у вршњачком учењу није формирана 
Област квалитета: Етос 
-учешће родитеља у активности школе је на незадовоавајућем нивоу, укључујући и активности 
које се односе на превентивно деловање /злоупотреба наркотика, насиље и др./ 
- није реализован семинар на нивоу школе који се односи на усвајање вештина ненасилне 
комуникације  
Област квалитета :  Организација рада школе, управљање људским ресурсима и материјалним 
ресурсима 
- није реализовано предавање на тему Тимски рад 
- мањи број наставника од планираних  70% је приложило припрему угледног часа  у циљу 
формирања електронске базе угледних часова  
- неопходно је интензивирати сарадњу са другим институцијама у циљу развијања предузетничких 
компетенција ученика 
Узимајући у обзир број планираних активности као и њихову комплексност  током реализације,  
закључујемо да је план унапређења рада установе за школску 2018/2019. у значајној мери 
реализован успешно, али да је неопходно његова даља имплементација . 
Напомена: Извештај о реализацији Плана унапређења рада установе у оквиру развојног плана 
установе саставни је део школске документације. 

 

5.1.5. ШКОЛСКИ ТИМОВИ 
 
Према Закону о основама система и образовања и васпитања и потребама  школе формирани 
су и радили су следећи тимови: 
а/Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 
б/Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва  
в/Стручни тим за инклузивно образовање  
г/ Тим за пројекте 
д/Тим за самовредновање  
ђ/ Тим за безбедност 
е/Тим за професионалну оријентацију 
ж/Тим за професионални развој 
з/ Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 
и/ Тим за промоцију школе 
 У наставку су дати изводи о раду тимова. 
 
а/ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. 
 ГОДИНИ 

Законом о основама система образовања и васпитања планирано је форммирање новог 
Тима за обезбеђивање квалитета и професионални развој установе. постављене су додатне 
основе и механизми за обезбеђивање квалитета рада установе, а формирањем овог Тима који се 
бави  успостављањем и функционисањем интерног система квалитета у установи. Предвиђено је 
да интерним системом квалитета установе буду обухваћене и координисане све активности и 
мере које предузимају постојећи стручни органи, тимови и педагошки колегијум. 
Обавезе тима биле су да: 
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 стара о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада установе 

 прати остваривање школског програма 

 стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа 

 развоја компетенција 

 вреднује резултате рада наставника, васпитача и стручних сарадника 

 прати и утврђује резултате рада ученика и одраслих 

Улога Тима у функционисању интерног система посебно је значајна у: 
 развоју методологије самовредновања у односу на стандарде квалитета рада установе; 

 коришћењу аналитичко-истраживачких података за даљи развој установе 

 давању стручних мишљења у поступцима за стицање звања наставника, васпитача и 

стручних сарадника 

 праћењу развоја компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника у односу на 

захтеве квалитетног васпитно-образовног рада, резултате самовредновања и спољашњег 

вредновања 

 праћењу напредовања ученика у односу на очекиване резултате 

Чланови Тима били су:  
1.Невена Милосављевић-наставник разредне наставе 
2.Мирела Лазић-наставник разредне наставе, педагошки саветник 
3.Емина Јеремић-Мићовић-наставник енглеског језика 
4.Јелена Максимовић- наставник енглеског језика 
5.Весна Димитријевић- наставник физике 
6.Јелица Лучић- наставник разредне наставе, помоћник директора 
7.Александра Поповић-психолог 
8.Катарина Карановић-педагог 
9.Никола Бацетић-директор школе и 
10.Весна Ешпек Дебељевић-педагог, председник 
11. представник ученика: Лука Петровић 7-1 
12. представник родитеља: Љубомир Поповић 
13. представник локалне самоуправеДрагица Лучић  

 
Током прошле школске године Тим је  одржао пет седница на којима су разматрани 

следећи садржаји: 
Септембар -12.09 
- Избор председника Тима 
- Усвајање плана рада Тимаушколској 2018/2019. години и динамика рада са задужењима 
- Упознавање колектива са улогом Тима и планом рада ушколској 2018/2019. години 
Новембар - 23.11. 
- Анализа новог Правилника о стандардима квалитета рада установе 
- Анализа оперативних планова рада за први и пети разред 
- Праћење реализације пројектне наставе у првом и петом разреду 
Април - 16.04. 
- Извештај о активностима договореним на прошлој седници Тима /анализа самовредновања свих 
области - екстерна и школска и процена стања од стране сваког члана Тима, по Правилнику о 
стандардима квалитета рада установе/ 



42 

 

- Предлог и усвајање методологије вредновања резултат рада наставника, васпитача и стручних 
сарадника 
- Праћење реализације пројектне наставе у првом и петом разреду 
- Садржај рада Тима у школским документима 
Јун - 10.05. 
- Извештај о самовредновању, област квалитета ЕТОС 

 
Август-29.08. 
- Анализа стручног усавршавања и примена од стране наставника  
- Процена остваривања Школског програма                                                                                                                           
- Процена остваривања стандарда постигнућа                                                                                                                     
- Давање стручних мишљења о кандидаима за завања                                                                                             
- Усвајање методологију вредновања резултате рада наставника, васпитача и стручних сарадника           
 За реализацију планираних послова од великог значаја била је реализација послова других 
тимова и актива, као и стручних већа.   

 
б/ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА  
 
Чланови Тима за развој међупредметних компетенција током школске 2018/2019.год. су били: 
 
1.Александар Милосављевић-професор техничког и информатичког образовања 
2.Љубинка Мијатовић-професор разредне наставе 
3.Славица Ристовић-професор разредне наставе 
4. Бранко Мићовић-професор математике 
5.Јасминка Гајић-професор музичке културе 
6.Катарина Карановић-педагог школе 
7.Александра Поповић-психолог школе – председник 
Тим је радио у складу са планом и програмом. Одржана су четири састанка Тима.Теме о којима се 
расправљало на састанцима су биле следеће: 
 
Септембар 
Планирање реализације:  
-Договор око начина планирања и реализације   међупредметних компетенција 
-Тематског дана у разредној настави 
-Тематске недеље у предметној настави 
-Пројектне наставе у разредној и предметној настави 
-Договор у вези активности школе које подстичу дечије предузетништво 
Фебруар 
Анализа реализације: 
-Тематског дана у разреној настави 
-Тематске нееље у предметној настави 
-Пројектне наставе у разредној и предметној настави 
Април 
-Организација и реализација активности која подстиче дечије предузетништво 
Јун 
Анализа реализације:  
-Тематског дана у разредној настави 
-Тематске недеље у предметној настави 
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-Пројектне наставе у разредној и предметној настави 
-Анализа активности која подстиче дечје предузетништво 
Сарадња чланова тима је била добра. 

Поред  сарджаја који су планирани, Александра Поповић,  председник тима,  одржала је 
презентацију за чланове Тима која се односи  на  успешно  праћење и извештавање о 
напредовању ученика у савладавању школског програма у 1. разреду основне школе. 
Договорено је да се наредне школске године одржи обука-презентација за све запослене која се 
односи на представљање компетенција и примере добре праксе међупредметних компетенција. 
 
в/ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ АКТИВНОСТИМА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ, ОДНОСНО ТИМА ЗА ДОДАТНУ ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА  

Квалитетно образовање подразумева једнаке стартне позиције  у даљем животу, пружа 
могућност самоостваривања и већи степен самосталности у животу. У складу са циљем 
образовања за све,а  у складу са донетим прописама  предузете су следеће активности: 
Школа је у складу са Законом о основновама  системао бразовања и васпитања,  
формирала Тим за инклузивно образовање   
Чланови тима били су: 
- Никола Бацетић, директор школе 
- Љиљана Николић, проф.разредне наставе 
- Ивана Јовичић, професор енглеског језика 
- Катарина Карановић, стручни сарадник, председник 
-Александра Поповић , стручни сарадник,  
Одржано је пет  састанка тима. 

На почетку школске године чланови  тима направили су осврт на раније  активности Тима, 
нови чланови упознати са законским одредбама. Током школске 2018/2019. додатна подршка, за 
ученике пропраћена је  одговарајућом документацијом, 1 ученик имао је  подршку кроз  кроз 
ИОП-2,    а осам  ученика имало подршку кроз мере индивидуализације. 
Извршен је увид у рад са децом која су у претходној школској години имала неки вид подршке и 
продужен рад са раније идентификованим ученицима према потреби.  

У септембру су, у договору са наставницима, идентификовани су нови ученици који су 
имали тешкоће у развоју и напредовању, тј. ученици којима је потребна додатна подршка. Након 
тога су за ове ученике урађени педагошки профили. Тим је у договору са ОС и предметним 
наставницима договорио природу и одговарајући вид подршке. Формирани су тимови за 
пружање додатне подршке. За ученика који ради по ИОП-2  израђени су иоп-и .Родитељи су били 
активно укључени и прихватили су овај вид подршке, учествујући у прађењу напредовања и 
процесу вредновања напретка ученика. Разматрани су   индивидуални образовни планови  и 
вредновања и усвајња истих  били су предмет рада  педагошког колегијума. Рађене су и корекције 
образовних циљева у складу са њиховим напредовањем у сарадњи са родитељима. 

Праћено је  напредовање ученика која су у имали неки вид подршке. Разматрање 
индивидуалног образовног плана за донело је договоре о смеру рада са учеником који ради по 
ИОП у 2, за следећу школску годину, као и конкретне информације за родитеље на основу којих 
могу да преко распуста наставе рад са дететом.  
Извршено је именовање чланова Тимова за пружање додатне подршке за сваког 
идентификованог ученика и писање и слање Извештаја ИРК за ученика који се образује   по 
измењеном програму. Вредновање свих поступака додатне подршке извршено је на крају 
наставне године . На заједничком састанку СТИО и тимова за подршку урађена је заједничка 
глобална процена о постигнутим резултатима и даљим видовима подршке у следећој школској 
години за сваког ученика посебно.  
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            Педагошки колегијум школе и родитељи редовно су извештавани о реализованим 
активностима и закључцима. 

Наставницима је пружана помоћ у смислу конкретизовања  активности ученика и 
наставника  циљева и исхода,  у постављању захтева за конкретног ученика у складу са његовим 
могућностима, односно карактеристикама описаним у педагошким профилима.  
Укупном проценом резултата рада СТИО и инклузивне праксе у школи закључули смо да је овај 
рад унапређен. Показатељи су: 
- побољшали смо процедуре и квалитет рада кроз прецизне кораке у увођењу и бележењу 
додатне подршке током целе године, као и благовременом и тачном вођењу документације на 
нивоу школе; 
-  сагледали смо потребе за додатном подршком ученицима и обезбедили им већи фонд сати 
рада од стране стручних сарадника 
- Формиранја је база инклузивних наставних средстава. 
 Током реализације појединих активности координатор тима је  сарађивао са релевантним 
институцијама, пре свега Школском управом  , стручним сарадницима Дечијег диспанзера 
(педагогом, психологом, логопедом), стручним сарадницима из осталих  основних школа, 
Мрежом подршке инклузивном образовању, ИРК Ужице 
 
г/ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОЈЕКТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 
Чланови тима: 

1. Миломир Максимовић 
2. Весна Шекељић 
3. Биљана Богдановић 
4. Биљана Бојовић 
5. Ивана Јовичић 
6. Бранка Кремић – руководилац тима 
7. Никола Бацетић – директор 

У току школске 2018/2019. године у школи су реализовани следећи пројекти: 
 

 Пројекат „Дворска канцеларија – кореспонденција у средњем веку“, у организацици 
Регионалних центара УЕ и КГ. Пројекат је интернационалног карактера јер је остварена 
сарадња са школама из Мађарске. Миломир Максимовић, наставник историје и ученици 
историјске секције реализивали су пројекат у нашој школи. 

 
 Школа је укључена у национални пројекат „Читалачки маратон“ у организацији издавачке 

куће Клет. У оквиру пројекта урађено је пет радионица, посвећено одабраним романима, а 
реализатор је Весна Шекељић, наставник српског језика и књижевности. 

 
 Ученици четвртог разреда учествовали су у националном пројекту „Не прљај, немаш 

изговор.“  Реализатори пројекта су наставници разредне наставе Нина Вукић и Славица 
Ристовић, наставници разредене наставе. 
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 Школа је укључена у национални пројекат „2000 дигиталних учионица“ у 2019. години, у 
оквиру овог пројекта почеле су обуке наставника за рад у дигиталној учионици и за 
руковање дигиталним уџбеницима. Као учесник пројекта школа добија неопходну опрему 
за рад ( лаптопови, пројектори, звучници ). 

 
 Град Ужице у сарадњи са Тузлом учествује у међународном пројекту NEOLIFE, у коме је 

планирана изградња Неолитског насеља у Стапарима. Удружење  биолога  „Опстанак“ је у 
склопу пројекта учествовало у реализацији излета у Тузлу, тако да је пет ученика петог 
разреда из наше школе са наставницом Јасном Радосављевић, имало прилику да посети 
Неолитско насеље у Тузли и да се дружи са својим вршњацима. У току следеће године 
очекује се даљи наставак сарадње наше школе, удружења „Опстанак“ и Градске куће у 
овом пројекту ( посета ученика из Тузле нашем граду, едукативне радионице везане за 
Неолитско насеље...). 

 
Вишегодишњи пројекти који се реализују у школи: 

 „Образовање за права детета“ чији су носиоци Песталоци фондација и Ужички центар за 
права детета ( шеста година пројекта ). Реализовано је следеће: боравак 20 ученика седмог 
разреда и три наставника у Трогену у Дечјем селу, реализација вршњачких едукација 
ученика после боравка у Трогену ( 25 радионица ), снимање два кратка филма на тему 
превенције дискриминације, насиља, реализован Дан спорта  – спортски сусрети ученика и 
наставника на крају школске године, дводневна обука ученика о правима детета – 31 
ученик шестог разреда, реализација 30 радионица вршњачки едукатори ученика који су 
похађали обуку. 

 „Покренимо нашу децу“, у организацији Министарства просвете и Аква вива фондације, 
реализатор пројекта Нина Вукић, професор разредне наставе и ученици четвртог разреда. 

 Наставак пројекта „ Примарна селекција отпада – ја селектујем а ти?“ у организацији РРА и 
уз сарадњу друштва биолога „Опстанак“ ( седма година ).  

 Електронски дневник, под покровитељством Министарства просвете. 
 
д/ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ  ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 

 
Тим за самовредновање је реализовао све активности у складу са планом за школску 

2018/2019.годину, уз мања  одступања која се односе на временску динамику. Приликом процеса 
самовредновања области квалитета Етос.  Чланови тима су : 
1.Катарина Карановић- стручни сарадник, педагог, руководилац Тима 
2.Алекандра Поповић- стручни сарадник, психолог 
3.Владица Родаљевић- професор српског језика 
4.Горан Бојовић- професор информатике 
5.Весна Ковачевић- професор разредне наставе 
6.Биљана Кнежевић- професор српског језика 
7.Љубинка Мијатовић-професор разредне наставе 
8.Зорица Николић- професор ликовне културе 
9.Никола Мићевић. Професор физичког васпитања 
10.Милка Зарић- професор математике  
Представник ученика:  Вук Нијемчевић , 7-3 
 

Договорили стратегије о начинима рада, подели задужења, изради инструмената и 
целокупној организацији планираног. Чланови тима су задужења реализовали на нивоу 
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подтимова, а израду инструмената као  коначно сумирање и презентовање   извршила је Катарина 
Карановић. На основу добијених резултата израђен је на нивоу тима акциони   план. Планиране 
активности из акционог плана су интегрисане у  активности и документа  школе за школску 
2019/2020. годину.  

Одржана су 4 састанка у пуном саставу, али су чланови одржали низ састанака  подтимова. 
Састанцима тима за самовредновање није присуствовао представник Школског одбора, због 
специфичне ситуације у школи. Представник Ученичког парламента је узео учешћа у складу са 
својим могућностима, а највише приликом израде упитника за ученике.  
Извештај  о самовредновању је једногласно усвојен на Наставничком већу и Школском одбору, а о 
резултатима самовредновања информисани су и родитељи на седници Савета родитеља.  
Извештај самовредновања  је достављен  Школској управи Ужице.  
 
ђ/ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 
 У овој области постоји посебан план активности на нивоу школе, дат у извештајима о 
реализацији посебних програма.  Формиран је школски тим, који се повремено састаје и прати 
безбедност у установи. Чланови тима су били: 

1. Никола Бацетић,директор школе 
2. Слободан Алексић, помоћник директора 
3. Слободанка Несторовић, секретар школе 
4. Радил Маринковић, домар 
5. Александар Лојаница, представник ИО 
6. Весна Ешпек Дебељевић , стручни сарадник, педагог 
7. Стевка Жунић , наставник географије и  
8.  Никола Мићевић, наставник физичког васпитања, руководилац 

Тим се током прошле године састао три пута.  

На првом састанку разматрана је анализа безбедности у установи, усвојен план рада и 
подела задужења. За сарадњу са МУП-ом и реализацији тема у оквиру ЧОС-а одређен је 
Слободан Алексић. За редован обилазак и контролу школске зграде и дворишта пре почетка 
наставе у првој смени, а посебно после викенда и празника, задужен је Радул Маринковић. За 
праћење снимака видео-надзора задужени су помоћници директора. Дежурни наставници 
старали су се о безбедности, посебно у току неповољних временских услова  / киша, снег /.  

На другом састанку договорено је о мерама предузетим у вези безбедности на спортском 
полигону. Никола Мићевић је, као наставник који часове редовно реализује у дворишту, 
интервенисао због присуства лица која нису ученици школе ни родитељи у време наставе. 
Запазио је да је реч о средњошколцима, који у дворишту пуше / што није дозвољено /, често 
су ту у време великог одмора у поподневној смени, око којих се окупљају неки наши ученици 
склони ризичном понашању.  Такође долазе и пред крај настеве у обе смене. Он увек 
интервенише и уадљи их,  али је дао предлог да се предузму мере и забрани  улазак лица 
изван школе док траје настава. Договорено је и постављена је табла на улазу у двориште са 
обавештењем да је забрањен улазак трећих лица док траје настава. Позвани су дежурни 
полицајци и школски полицајац  да неко време редовније  долазе у обилазак дворишта, 
посебно на крају прве и друге смене. Полицајци су обилазили и простор испред школе.Такође 
је реализован и појачан рад дежурних наставника, и повремени обилазак од стране директора 
и помоћника. 
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На трећем састанку разматрана је безбедност у току године. Ситуација са боравком у 
дворишту је успешно решена. Обавештење, редован обилазак дежурних наставника, 
повремени обилазак директора и помоћника, као и повремено присуство школског полицајца 
спречило је даље окупљање у дворишту, као и смањено присуство трећих лица на простору 
испред школске зграде, на уласку у двориште. Реализоване су све теме у 1,5. и 6. разреду од 
стране МУП-а и ватрогасаца. Извршене су припреме за безбедно одвијање завршног испита, 
уз контролу учионица и сале у којима се испит одвијао и присуство полицајца на главном 
улазу. Процењено је да је безбедност била на солидном нивоу.  

е/ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАВИЈУ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 
Чланови тима: 

9. Весна Шекељић – професор српског језика, председник тима 
10. Весна Ешпек Дебељевић – стручни сарадник, педагог 
11. Александра Поповић – стручни сарадник, психолог 
12. Катарина Карановић – стручни сарадник, педагог 
13. Марија Буквић – професор српског језика 
14. Одељењске старешине осмог разреда 

 
Годишњим планом за школску 2018/2019. годину, Тим за професионалну 
оријентацијупредвидео је активности које обухватају све ученике Школе, од предшколског 
до ученика осмог разреда. Посебна циљна група су ученици осмог разреда. Циљ је 
упознати ученике са појединим занимањима и школама у којима могу да стекну знања и 
вештине у вези са одређеним занимањима, као и помоћи ученицима осмог разреда у 
избору школе, тј. занимања које би им највише одговарало. 
Током школске 2018/2019. године реализоване су теме/активности предвиђене 
Годишњим планом. 
1. Предшколске групе посетиле су Ватрогасни дом, где им је представљено занимање 

ватрогасца. 
2. Педагог школе Катарина Карановић  реализовала је радионице у одељењима 8-1, 8-4, 

8-5 током другог полугодишта на тему професионалне оријентације. 
3. Весна Ешпек Дебељевић реализовала је у првом полугодишту по једну радионицу у 8-

3, 8-2 и 8-6; у другом полугодишту реализоване су радионице две у 7-2 (уводна 
радионица и способности и интересовања), Тест професионалног интересовања у 8-3; 
Уводну радионицу у 7-3. 

4. Психолог школе Александра Поповић одржала је родитељски састанак за родитеље 
ученика осмог разреда на тему Најбољи избор средње школе. 

5. Реализовано је  предавање за ученике осмог разреда – Избор средње школе. 
6. У другом полугодишту реализоване су презентације средњих школа -  Економске, 

Ужичке гимназијеУгоститељско-туристичке и Техничке школе. 
7. Организована је посета средњим школама (Економској, Техничкој, Гимназији 

Медицинској, Уметничкој и Музичкој шкколи). 
8. Током школске године, психолог школе тестирала је ученике осмог разреда тестом 

ТПО1. 
9. Рађен је саветодавни рад са ученицима осмог разреда – групни и индивидуални, као и 

саветодавни рад са родитељима ученика. 
10. Ученици осмог разреда учествовали су у Реалним сусретима са светом рада – обилазак 

компанија у окружењу које се баве израдом намештаја у организацији Техничке 
школе. 
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Теме у вези са професионалном оријентацијом реализију се кроз часове одељењског 
старешине и часове редовне наставе. У одељењима 2-3 и 7-2 родитељи су као гости на 
часу одељењске заједнице упознали ученике са одрећеним занимањима. 
Реализација програма Тима за професионалну оријентацију праћена је вођењем 
записника са састанака Тима (четири састанка), а носиоци праћења су чланови Тима. 
 
 
 
 

ж/ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 
 

Тим за професионални развој је формиран у школи како би се континуирано пратило 

усавршавање запослених. Тим учествује у организацији догађаја (трибине, предавања, радионице 

и сл.) који имају за циљ стручно усавршавање запослених. Овај Тим такође пружа подршку 

запосленима који планирају да конкуришу за неко од педагошких звања.  

Чланови Тима су били: 

1.Никола Бацетић, директор школе 

2.Марина Баковић,  васпитач 

3.Љубинка Мијатовић, наставник разредне наставе 

4.Јелена Максимовић, наставник енглеског језика 

5.Весна Ешпек Дебељевић, педагого и 

6.Емина Јеремић Мићовић – наставник енглеског језик , руководилац Тима. 

Током школске године одржана су 4 редовна састанка Тима. Активности Тима су 
реализоване по плану:  

 усвојен плана рада и подела задужења;  
 анализу потреба запослених везаних за стручно усавршавање и избор семинара на нивоу 

школе за школску 2018/2019. годину; 
 на основу личних планова наставника и предлога стручних већа извршен је избор два 

акредитована семинара која су реализована / детаљније дато у извештају о реализацији 
стручног усавршавања / 

 вођена евиденције о похађању акредитованих семинара;  
 евидентирање реализованих угледних часова;  
 запослени у школи су благовремено добијали информације о програмима стручног 

усавршавања који су реализовани за наставнике школе, као и о другима аспектима који се 
тичу стручног усавршавања (број сати, крај петогодишњег циклуса, итд.) 

 подршку запосленима који конкуришу за педагошко звање  
 презентована Дигитална платфома /ЗУОВ / и препорука  за самопроцену према упитнику 

из програма SELFI 
 израду извештаја о стручном усавршавању и информисање директора и наставничког већа 

Школе на крају првог полугодишта и на крају школске године;  
 анализу броја сати стручног усавршавања и предлог учесника семинара;  
 Весна Ешпек Дебељевић, педагог школе и члан Тима је водила базу података стручног 

усавршавања, припремила и презентовала детаљан полугодишњи и годишњи извештај о 
стручном усавршавању запослених. 

 
з/ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И  
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    ЗАНЕМАРИВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 
 
Чланови Тима су били:  
1-Биљана Богдановић,  наставник разредне наставе 
2.Јелица Лучић, представник ИО и помоћник  директора 
3.Бранко Мићовић, наставник математике 
4.Весна Ешпек Дебељевић, педагог 
5.Александра Поповић, психолог 
6.Катарина Карановић, педагог 
7.Слободан Алексић, помоћник директора  
8.Никола Баветић, директор  школе и 
9.Марија Буквић, руководила Тима 

 
∞ На првој седници измењен је назив тима. Пошто је МП донело нови правилник везан за 
превенцију и интервенцију дискриминације, а у неспосредној је вези са превенцијом и 
интервенциом у појавама насиља,  Тим је преименован у Тим за заштиту од дискриминације, 
насиља, злостављања и занемаривања, тако да се Тим бавио дискриминацијом. Такође је у рад 
Тима укључена и превенција злоупотребе дроге / МП доставило школама обавезе везане за 
превенцију злоупотребе дроге /.Приликом израде Програма заштите ученика од дискриминације, 
насиља, злостављања и занемаривања  
укључени су нови садржаји, а који се односе дискриминацију и превенцију злоупотребе дроге. 
Извештај Програма заштите је посебно дат.  
∞ Током школске године изрицане су и васпитне мере, а разлози су непоштовање правила 
понашања , различити облици насиља првог и другог степена, неоправдани изостанци и неки 
други облици лакших и тежих повреда обавеза ученика, а у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања и Правилника о васпитно – дисциплинским одговорностима ученика.  
∞ На часовима одељењског старешине организован је низ радионица на теме од значаја за 
промоцију толеранције, ненасилног понашања , пријатељства , адекватног коришћења 
савремених технологија и друштвених мрежа и сл. 
∞ Анализом понашања ученика, примећено је учесталије елктронско насиље. Представници МУП-
а одржали су предавање на тему Електронско насиље ученицима 5/3 одељења и  њиховим 
родитељима. Такође, представници МУП- а су држали палнирана предавања ученицима 1, 4. и 6. 
разреда на теме које су у вези са радом овом тима. 
∞ Одржана је радионица Контрола беса са ученицима који су имали изречене васпитно – 
дисциплинске и васпитне мере. 
∞ Наши ученици који су боравили у дечјем селу у Трогену у оквиру пројекта „Образовање за 
права детета“, кроз радионице су стекли знања из области ненасилне комуникације , толрранције 
и сл.  У оквиру истог пројекта реализоване су вршњачке радионице за све ученике 3. и 4. разреда 
на тему пријатељства, прихватања различитости и сл. 
∞ Педагошка служба је држала радионице кроз које је упознала родитеље са Правилником о 
дискриминацији. 
∞  Владање на крају наставне године – По разредима:  
V разред- од укупно 129 ученика 5.разреда, њих 123 има примерно владање, 4 ученика укор 
одељењског старешине, 1 ученик укор одељењског већа и 1 ученик укор директора. VI разред – од 
укупно 148 ученика 6.разреда , њих 136 има примерно владање, 7 ученика укор одељењског 
старешине, 2 ученика укор одељењског већа, 2 ученика укор директора, 1 ученик има укор 
наставничког већа.  
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VII разред - од укупно 164 ученика 7.разреда, њих 148 има примерно владање, 6 ученика укор 
одељењског старешине, 7 ученика укор одељењског већа и 1 ученик укор директора, 2 ученика 
имају укор наставничког већа. 
Владање незадовољавајуће 1 на крају наставне године утврђено је: 
Миљку Гавриловићу, ученику VI 6 одељења  
Огњену Тимотијевићу, ученику VII 5 одељења 
Алекси Богојевићу, ученику VII 7 одељења 
    На основу анализе процената ученика од 5. до 7. разреда који су на полугодишту имали 
примерно владање и процента на крају наставне године, увиђа се да је проценат  код ученика 
6.разреда скоро идентичан, 94 % на полугодишту, а 95% на крају наставне године, док је у 6. и 
7.разреду на крају наставне године повећан број ученика којима је утврђено примерно владање ( 
у 6.разреду , на полугодишту 88% ученика имало је примерно владање, а у 7. разреду 
86%).Статистички посматрано, највећи број изречених мера у односу на број ученикаје у ИО 
Стапари, што се делимично може образложити чињеницом да родитељи често децу са васпитним 
проблемима уписују у издвојена одељења матичних школа. 
   Разлози за изрицање васпитних и васпитно- дисциплинских мера су истоветни као и ранијем 
периоду, осим спорадичних случајева, а то су: непоштовање радне дисциплине, неоправдани 
изостанци, насилно понашање према вршњацима и сл. 
 
∞ Предлози мера за побољшање васпитног сегмента школе: 

- Интезивније укључивање родитеља у појачан васпитни рад; 

- Већи број превентивних активности за ученике и родитеље; 

- Јавно похваљивање ученика који се примерно понашају. 

 
и/ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ  ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 
Чланови тима: 

1. Мирела Лазић-професор разредне наставе 
2. Гордана Никовић- професор разредне наставе 
3. Бојана Меденица - професор разредне наставе 
4. Биљана Бојовић-професор информатике и рачунарства 
5. Бранка Кремић-професор биологије 
6. Кристина Ђорђевић Љубичић –професор физичког васпитања 
7. Никола Бацетић-директор школе 
8. Александра Поповић-психолог 
9. Ивана Јовичић–професор енглеског језика; координатор Тима 
 
Тим је на провој седници усвојио план рада, динамику и задужења. У току године реализовани 
су следећи послови:  

 Утврђена је процедура и потреба информисања локалних медија о дешавањима у школи 

 Остварена је сарадња са основним и средњим школама у окружењу, са локалном 
самоуправом и другим релевантним организацијама у локалној средини. 

 Ажурирање школског сајта и фејсбук странице је редовно. Побољшан је изглед и функције 
сајта школе. 

 Остварено је праћење формирања фолдера електронског летописа школе. 

 Започето је прикупљање идеја за садржај и форму електронског часописа и планирана је 
израда електронског часописа школе. 

 Организовани су Дани отворених врата Школе 
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 -приличена су гостовања на телевизији и извештавање локалних медија о успесима наших 
ученика и запослених. 

 У складу са компетенцијама и интересовањима родитеља, започето је укључивање 
родитеља у планирање и спровођење спортских, културних односно ваннаставних 
активности. 

 Постављена је огласна табла испред главног улаза Школе. 

 У јуну је организована промоција и награђивање талентованих и успешних ученика и 
ученика генерације. 
 

На крају године усвојен је извештај о раду Тима и изражено задовољство постигнутим 
резултатима у овој години. 

 
 

5.1.6. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 
 
Извештај о  реализованим активностима  рада Педагошког колегијума 

Током школске 2018/2019. године   Педагошки колегијум је разматрао  питања и давао 
мишљења  у вези са пословима директора из чл.61 став 3. тачке 2 - 5 Закона о основама 
система образовања и васпитања) 
Сасатав   Педагошког  колегијума  током 2018/2019.год био је следећи: председници стручних 
већа и стручних актива, координатори стручних тимова и стручни сарадници: 
 
             1.Милиника Полић 
             2.Исидора Шиљак 
             3.Ненад Вукајловић 
             4.Светлана Буквић 
             5.Бранко Мићовић 
             6.Кристина Ђорђевић-Љубичић 
             7.Весна Ешпек Дебељевић 
             8.Катарина Карановић 
             9.Александра Поповић 
            10.Весна Шекељић 
            11.Марија Буквић 
            12.Ивана Јовичић 
            13.Бранка Кремић 
            14.Никола Мижевић 
            15.Емина Јеремић-Мићовић 
 
             Одржано је 6 састанака Педагошког колегијума  на којима се расправљало о темама које су 
биле предвиђене Годишњим планом рада за 2018/2019. годину. Сви чланови колегијима су 
учествовали у раду и размена информација је била транспарентна.Све предвиђене активности су 
реализоване. 
Теме о којима се распљавало по месецима су биле следеће: 
Септембар 
Информисање чланова о питањима од значаја за рад школе, а о којим, у складу са законом, 
расправља Педагошки колегијум  
Договор у вези динамике одржавања састанака овог стручног актива  
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Договор о начину остваривања транспарентности ставова и закључака на одржаним састанцима 
осталим члановима Нставничког већа   
Детаљно упознавање чланова о планираним активностима у текућој школској години у оквиру 
школског развојног плана 
Разматрање и давање  сагласност на ИОП 
Информисање о мерама по упутству о превенцији коришћења дрога 
Безбедност у школи,откључавање у закључавање дворишне капије 
Октобар 
Анализа и допуна  плана  стручног усавршавања за текућу школску годину  
Информисање чланова о резултатима остваривања акционог плана у оквиру самовредновања 
рада школе  
Разматрање досадашње организације рада школе , изношење предлога у циљу побољшања 
Информисање чланова од стране директора школе о начину и степену успешности реализације 
менторства на нивоу школе, као и о начинима помоћи новопримљеним члановима Наставничког 
већа( приправницима) 
Такмичења ученика -  организација и припрема ученика 
Разматрање могућности школе за учешће на конкурсима од стране донатора – израда пројеката 
Децембар 
Разматрање начина за  побољшање нивоа транспаретности органа управљања  и рада директора 
школе  
Информисање о посећеним семинарима и процена њиховог квалитета – директор, председници 
стручних већа 
Разматрање  и давање е сагласност на ИОП и корекцију ИОП-а 
Разматрање квалитета васпитно - образовног рада школе и предлози за даље побољшање 
Фебруар 
Разматрање реализације школског програма  и предлози за побољшање истог 
Значај корелације  садржаја различитих предмета  
Организација такмичења и учешће на такмичењима 
Реализација ваннаставних активности  
Април 
Информисање чланова од стране директора о посећеним часовима чланова Наставничког већа  
Реализација акционог плана  
Информисање чланова о резултатима остваривања акционог плана у оквиру самовредновања 
рада школе  
Степен остварености школског развојног плана за текућу школску годину  
Реализација Школског развојног плана – степен остварености  
Израда предлога развојног  плана за наредну школску годину- излиставање идеја 
Ниво остварености сарадње са локалном заједницом ( институцијама од значаја за реализацију 
планираних активности) 
Јун 
Анализа остварености школског развојног плана 
Евалуација ИОП-а   
 Анализа остварености школског  програма 
Анализа рада педагошког колегијума 
Анализа реалиованих активности у складу са планом превенције употребе дрога 
Остала питања од значаја 
Анализа рада Педагошког колегијума,предлози и сугестије за још квалитетнији рад у наредној 
школској години. 
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5.1.7. Стручни сарадници школе 

У школи као стручни сарадици раде два педагога, психолог и два библиотекара / један са 
50% радног времена. Извештај рада библиотекара је саставни део  извештаја о програму рада 
библиотеке. 
Рад педагога и психолога школе 
У овој служби раде два педагога и један психолог који су послове реализовали према Правилнику 
о раду стручних сарадника. Извештаји су дати за сваког сарадника одвојено.  
Извештај рада педагога Весне Ешпек Дебељевић 
На основу Годишњег плана рада педагога  реализовани су планирани садржаји, као и неке 
активности које нису биле обухваћене тим планом. У табели је дат извештај по областима рада. 

 
Област рада Садржај и начин остваривања програма Реализовано 

 
Планирање и 
програмирање 
образовно-васпитног 
рада 

-Израда Анекса на Школског програма – нови циклус- 
дорада општег  дела,  помоћ наставницима у њиховим 
плановима 
-Израда делова Годишњег плана рада: 
план рада Актива за развој Школског програма 
-план самовредновања за област квалитета Планирање, 
програмирање, извештавање;  
план Тима за вредновање квалитета и унапређење рада 
установе,  
-лични годишњи план, 
измене у плановима програма ЧОС-а за све разреде;  
Програма заштите ученика од дискриминације, насиља.. 
табела са подаци о броју сати стручног усавршавању свих 
запослених 
-евиденција предаје планова наставника,               
 
-учешће у изради педагошког профила за 
индивидуализацију  
-учешће и помоћ у изради појединих планова наставника  
-анализа распореда часова и предлози за измене 
-израда личног плана стручног усавршавања и портфолија 
-помоћ наставницима у изради личних планова стручног 
усавршавања  
-распоред досељених ученика 
-учешће у изборо одељењских старешина 
-припреме анкета, анкетирање и анализа за ученике и 
родитеље / сарадња породице и школе, социограм / 

- јун , август, 
септембар 
-до 15.септембра 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-септембар и 
сваког месеца, 
-по потреби 
 
-септембар  
- септембар 
-септембар 
-септембар 
 
-септембар 
-август 
-јануар, јун, по 
потреби током 
године 

Праћење и 
вредновање 
образовно-васпитног 
рада 

-Систематско праћење и вредновање образовно-
васпитног рада / анализа резултата на крају сваког 
квартала, анализа резултата оставрених на проверама 
знања из евиденције у дневницима, анализе везане за 

-новембар, јануар, 
април, јун, август 
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иницијалне тестове и тестове остварености стандарда 
током године, анализа резултата са пробних и завршних 
тестирања,/ 
-израде извештаја са анкетирање  
-израда средњих оцена за полугодиште и  крај године  
-анкетирања ученика у јуну  
-израда Годишњег извештаја рада школе за школску 
2018/2019.г – комплетан извештај о раду школе 
-анализе самовредновања и друге анализе потребне за 
Тим за обезбеђивање ковалитета и разој установе 

-октобар, фебруар,  
-фебруар, 
септембар 
-децембар,јануар 
март, април, јун 
- јун- јул 
 
-септембар-
октобар 
-август-септембар 

Рад са наставницима 
школе 

-Пружање помоћи наставницима на конкретизовању и 
операционализовању циљева и задатака ОВ рада 
-Анализа реализације наставе и пружање помоћи на 
унапређењу квалитета образовно-васпитног рада – 
реализовано приликом испита за лиценцу и посете 
часовима редовне наставе и анализе угледних  часова: 
Испити за лиценцу: 
-Владица Родаљевић, наставник српског језика, 8-2 
-Жељко Матијевић, наставник историје, 8-5 
-Сандра Тешић, учитељ, 4-3 
-Марија Цвенчек, учитељ, 4-5 
Обилазак наставе:  
Матична школа 
-Ана Иркић- физичко васпитање -7-4 
-Катарина Савић- хемија -8-4 
-Филип Баралић- Цртање,сликање,вајање -7-4 
-Бојана Весовић- немачки језик -7-2 
-Ана Ђокић- немачки језик -8-2 
-Сва одељења првог разреда / 4 часа / 
-Владимир Бановић- веронаука-6-4 
-Бранка Кремић, биологија-5-1 
-Оливера Крстић, техника и технологија-5-5 
-Александар Милосављевић, техника и технологија-5-4 
-Биљана Бојовић, инфроматика и рачунарство-6-3 
-Оливера Дробњаковић, енглески језик-5-3 
-Сва одељења четвртог  разреда у матичној школи / 6 
часова / 
ИО Стапари 
- Јелица Лучић, математика -8. 
–Весна Ковачевић,физика -8. 
–Мирко Јанковић, веронаука-7. 
-ИО Качер –  
-Александар Лојаница, -грађанско 
-Марија Негројевић , математика 
Угледни часови,тематска настава, пројектна настава, 
дигитална учионица 
-Нада Радојичић -математика -1-4 
-Милева Рогић-биологија -7-2 

-током године 
 
-септембар и 
октобар 
-током године 
 
 
-окт,  
-нов,  
-март,  
-јун 
 
 
-нов. 
-нов. 
-нов. 
-нов. 
-нов. 
-јануар 
-март 
-мај 
-мај 
-мај 
-мај 
-мај 
-мај 
 
-октобар 
 
 
 
-октобар 
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-Госпава Топаловић-географија- 8-6 
- Марина Марјановић- немачки језик / у сардањи и уз 
учешће Бранке Кремић -6-1 
-Ивана Јовичић, енглески језик -1-1 –диг.уч. 
-Тематска настава - Миломир Максимовић, Јулија 
Филиповић ,Госпава Топаловић и Јасминка Гајић – 
Завршетак Првог свестског рата  
-завршна активност пројектне наставе трећег разреда / 
Како је лепа наша домовина /- квиз  за сва одељења 3. 
Разреда /, Ивана Јовичић-Кahut- о Копаонику 
/укупно 37 часова / 
-Са наставницима је реализован разноврстан рад на 
решавању одређених проблема у управљању одељењем, 
реализацији часа, дисциплинским или здравственим 
проблемима ученика, подршка за рад са родитељима.  
-праћење начина вођења педагошке документације:  
прегледи дневника рада и прикупљање података за 
извештај из остале документације 
-оснаживање наставника за тимски рад- кроз рад стручних 
актива и тимова 
- пружање помоћи у реализацији родитељских састанака  
- припреме за међунарoдна тестирања TIMSS и LaNA са 
учитељима 3. и 4. разреда и реализатором Надом 
Радојичић 
-помоћ у реализацији садржаја неких часова одељењског 
старешине и решавања конкретних ситуација у одељењу  
-пружање помоћи приправницима  
-помоћ око појачаног васпитног рада са ученицима и 
израде плана заштите 
-помоћ у реализацији појаћаног васпитног рада-рад са ОС 
у оквиру васпитно-дисиплинских поступака 
-подршка и помоћ приликом израде Школског програма 
за наредну годину 

-децем- 
-децем- 
-децем- 
-април 
 
-мај 
-децем. 
 
 
-јун 
 
 
 
-на 
класификационим 
периодима и 
током године 
-септембар, 
октобар, август 
 
-током године 
 
-током године 
-март,април,мај 
 
 
-током године 
 

Рад са ученицима -Праћење дечјег развоја и напредовања- кроз увид у 
евиденцију у дневницима, подацима са седница 
одељењских већа, подацима од наставика и ОС, дечје 
радове, ангажовање на такмичењима и оствареним 
резултатима, разговором са ученицима, резултате 
оставрене на иницијалним и пробним тестирањима, 
контролним и писменим проверама.. 
-разговори, појачан васпитни и саветодавни рад, рад са  
досељеним ученицима,        
-дводневна обуке за ученике у оквиру пројекта 
Образовање за права детета /36 ученика 6. разреда/ 
-Помоћ у реализацији вршњачких радионица - обрађене 
су и теме везане за права и обавезе, стереотипе, 
предрасуде и дискриминацију, врсте и нивои насиља, 
партиципацију. После обуке ученици реализовали 

-током целе 
школске године 
 
 
 
 
 
-током целе 
године 
-март 
 
-од априла 
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вршњачке едукације у свим одељењима 3, 4.  и 6. разреда 
за родитеље чланове Савета родитеља школе 
Реализација радионица и тема на ЧОС-у: 
1.Тешкоће преласка са разредне на предметну наставу 
- 5-3-и 5-4 
2.Бежање са часова, социјално насиље-8-4 
3.Односи са наставником, комуникација, решавање 
проблема-8-5 
4.Технике успешног учења- 5-3- и 5-4 
5.Насиље,  нивои насиља, тим, поступање у школи 
 -4-4, 4-1, 4-5, 4-6, 4-2 
6.Социометријско испитивање- социограм -6-1 
7.Успех, дисциплина, вечерњи изласци- до када, где..-7-6 
8. Нивои насиља, Протокол–5-3- и 5-4 
9.Дискриминација, реаговање у установи 
-5-5, 7-2,7-5,8-3, 4-6 
10.Електронско насиље-6-4 
11.Професионална оријентација – 1.радионица-  
-8-2, 8-3 и 8-6 
12.Односи у одељењу, анализа социограма-6-1 
13.Успех, однос према обавезама, понашање-5-3 
14.Мој круг брига-7-5 
15.Понашање на часовима,дисциплина-5-4 
16.ПО- способности, интересовања- 7-2, 7-3 
17.ПО- тестирање професионалних интересовања-8-3 
/Укупно реализована 31 радионица/ 
Праћењеи учешће у активностима СА: 
-У оквиру пројектне наставе посета одељењској изложби 
модела ћелије у 5-4 / Јасна Радосављевић/ 
-Програм за Дан школе / литерарни конкурс и награде, 
ликовни конкурс и награде, приредба / 
-Почетак тематске недеље –у холу  постављени панои са 
прецима / 8-2, 8-3 и 8-6 /; награђени радови на конкурсу 
за најбољу епску песму и гост- дечак-гуслар 
-Постављање паноа –пројектна настава  трећег разреда 
/панои урађени пре одласка на Копаоник у сарадњи са 
родитељима / 
-Изложба и презентација наставних средстава за рад са 
ученицима којима је потребна додатна подршка 
пројектна настава -  5-1, 5-2 и 5-5 
-Свечана додела диплома ученицима 8. разреда 
-Свечана додела диплома осталим ученицима који су 
освојили места на регионалним и републичким 
такмичењима 
-Завршна приредба за родитеље ученика 4-5 
-Постављање изложбе продуката пројектне наставе –
певог и петог разреда 
-идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока 

 
 
 
 
-септембар ,  
                                                    
-октоб. 
-октоб. 
 
-октоб. 
-октоб. и јану.апр. 
 
-октоб. 
-октоб. 
-новем . 
-новем.јану. мај 
 
-новем. 
-новем. и децем. 
 
-децем. 
-март 
-март 
-март 
-април и мај 
-април 
 
 
-новембар 
 
-децем. 
 
-децем. 
 
 
-мај 
 
-током године 
 
 
 
-јун 
-јун 
 
 
-јун 



57 

 

проблема у учењу и понашањау: реализован велики број 
разговора са ученицима, групом ученика, ученицима и 
наставницима и ученицима и родитељима;  
-припрема и реализаија међународних тестирања TIMSS 
/ одељења 4-2 и 4-5 / и LaNA / одељења 3-2, 3-4 и 43-5 /- 
школски координатор 
- пораћење других активности ученика школе 

-јун 
 
-током године 
 
 
 
 
 
 
-током године 

Рад са родитељима / 
старатељима 

-пружање подршке родитељима у раду са ученицима  са 
тешкоћама у учењу и понашању 
-анкетирање родитеља о сарадњи породице и школе  
-рад са родитељима у циљу прикупљања података о деци 
досељењих ученика и код саветодавног рада са 
ученицима 
-сарадња са Саветом родитеља школе- учешће у раду 
неких  седница 
-саветодавни рад са родитељима 
-информисање родитеља о различитим питањима из 
живота и рада школе 

-током целе 
године 
-фебруар, јун 
-током године 
 
 
-током године,  
 
-током године 

Рад са директором и 
помоћницима, 
психологом, 
библиотекаром, 
педагошким 
асистентима 

-Сарадња са директором и помоћницима директора, 
психологом школе  на анализи и истраживању постојеће 
образовно-васпитне праксе и специфичних проблема и 
предлагање мера за унапређење- кроз учешће на радним 
састанцима и рад на договореним пословима 
-сарадња са директором и помоћником директора у 
оквиру рада стручних тимова и комисија и размена 
информација- на седницама Педагошког колегијума, 
Актива за развој школског програма, Тима за заштиту 
ученика од насиља, злостављања и занемаривања, Тима 
за стручно усавршавање, Тима за подршку ученицима / 
ИОП/, Тима за безбедност, Тима за обезбеђивање 
квалитета и развој установе, Тима за професионални 
развој 
-сарадња са директором и помоћником на изради 
стратешких докумената школе, анализа и извештаја о 
раду – израда извештаја рада о стручном усавршавању,  
Извештаја о реализацији школског програма, Извештаја о 
раду актива за развој школског програма, Тимова, и 
Извештаја о раду школе у школској 2018/2019.г. и других 
извештаја 
-рад са директором везан за међународна тестирања 
TIMSS  и LaNa 
-свакодневна сарадња на пословима реализације наставе, 
сарадње са родитељима и рада са ученицима 
-са директором учешће у педагошко-инструктивном раду, 

-свакодневно 
током године 
 
 
 
 
 
-током целе 
школске године 
 
 
 
 
 
- септембар,март, 
април, јун, 
јул,август,  
 
 
 
 
-фебруар-мај 
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обилазак наставе, испити за лиценцу 
-учешће у покренутим васпитно-дисциплинским 
поступцима 
-размена информација и прикупљање података о 
проблемима у реализацији наставе, дисциплинским 
проблемима, раду са родитељима  
-договори око седница и тема које ће се на њима 
разматрати 
-договор о сарадњи са институцијама ван школе 
-договор о припреми инфромација, презентовану 
документа, сарадњи са родитељима, прегледу школске 
документације, релаизацији мера прописаних од стране 
инспекција 
-договори о организацији и реализацији такмичења у 
школи, органозацији пробног завршног и завршног 
испита, оргнизацији испита и комиси 
-низ других послова 

 
 
 
-током године 
 
-током године 
 
 
 
 
-током године 
 
 
 
 
-током године 

Рад у стручним 
органима и 
тимовима 

-Учешће у раду одељењских већа, стручних актива, 
Наставничког већа школе, Педагошког колегијума, неким 
седницама  Школског одбора и Савета родитеља школе, 
тимова у чијем раду учествује / Тим за стручно 
усавршавање, Актив за развој школског програма, Тим за 
заштиту ученика од насиља, Тим за безбедност, Тим за 
обезбеђење квалитета и развој установе/ 
- на овим седницама дате су информације о успеху и 
предлозима мера за побољшање, информације о 
резултатима на такмичењима, измене у законима и 
правилницима, извештаји током године и завршни о раду 
школе, програми , учешће на пројектима итд. За седнице 
су припремане анализе, извештаји често са  ПП 
презентацијама ,а вођени су записници  Актива за развој 
школског програма и Тим за обезбеђење квалитета и 
развој установе 
-посебно је вођена обимна документација везана за 
стручно усавршавање ван установе  
-учешће на семинару везаном за  дискриминација  и 
обука за тестирање TIMSS 
-сарадња са представницима организације Live Rich, која 
је помогла  

 
-током целе 
године 

Сарадња са 
надлежним 
установама, 
организацијама, 
удружењима и 
локалном 
самоуправом 

-сарадња са образовним, здравственим, социјалним, 
научним, културним и другим установама- пре свега са 
другим основним школама у граду, сарадња са 
Патронажном службом око реализације предавања, 
Регионалним центром за стручно усавршавање, Ужичким 
центром за права детета, стручним сарадницима из 
других школа, МУП-ом,Центром за социјални рад, 
библиотеком града,  
-сарадња са Институтом за педагошка истраживања, у 

-током целе 
године 
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везиса тестирања TIMSS и и LaNA; достављање 
документације са тестирања  
-руковођење Активом стручних сарадника основних 
школа општине / реализована два састанка / 
-учешће у организацији и реализацији два састанка 
окружног актива стручних сарадника основних школа 
-сарадња са представницима организације Live Rich, која 
је помогла и финасирала семинар НТЦ учења  

 
 

Вођење 
документације, 
припрема за рад и 
стручно 
усавршавање 

-Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, 
месечном и годишњем нивоу:  
-свакодневно вођење дневника рада, евиденција о 
учешћу на седницама и учешће у раду стручних органа,  
-вођење протокола приликом  обиласка наставе  
-евиденција о успеху ученика на крају сваког квартала -
евиденција о реализованим радионицама са ученицима и 
раду са одељењским заједницама;  
-евиденција о стручном усавршавању запослених ван 
установе,  
-записници саседница Актива за развој школског 
програма и Тима за обезбеђивање квалитета и развој 
установе;  
-документација о анкетирању родитеља 
-израда, припрема и чување посебних протокола, чек 
листа за праћење наставе- вођење протокола о 
посећеним часовима; испитима за лиценцу и посебно 
вођење записника са тих испита; 
-Подаци о ученицима долазак нових ученика током 
године и у саветодавном раду са родитељима 
Стручно усавршавање: 
-праћење стручне периодике 
-похађање акредитованих семинара:  
1.Оснаживањенаставника и васпитача за препознавање 
дискриминације иупознавање са механизмима заштите 
од дискриминације 
2.Обука за школског координатора  у TIMSS-у 
3.Хоризонталним и вршњачким учењем до 
бољих резултата 
4.Две седнице Актива стручних сарадника оснивних 
школа Ужица /председник/ 
5.Две седнице Окружног актива стручних сарадника 
основних школеостало усавршавање у установи 

-током целе 
године 
 
 
 
 
 
 
 
 
-после одржаних 
седница / по 6 / 
 
-јануар, јун 
-приликом посете 
часовима 
 
 
-током године 
 
 
 
 
-22.12.2018.г 
 
 
-27.02.2019.г 
-15.06.2019. 
 
-септембар и 
октобар 
-октобар и 
децембар 

 
 
Извештај о раду психолога Александре Поповић 
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У области планирање и програмирање васпитно-образовног, односно образовно-васпитног 
рада је реализовано. 
 Радила сам уз учешће предметних наставника, Тима за инклузију и СС у припреми и изради 
индивидуалних образовних планова за ученика  по ИОП-у. Члан сам тима за– тима за ЗУНЗЗ,  тима   
за ПО. Учествовала сам у избору и предлозима одељењских старешинстава. Формирала сам  
одељења првог разреда разреда. Радила сам на сачињавању годишњих и месечних планова 
личног рада и педагошке документације 
У области праћење и вредновање образовно-васпитног односно васпитно образовног рада је 
реализовано: На седницама Одељењских већа и Стручних већа, са наставницима сам кроз 
конкретне предлоге мера радила на: превенцији школског неуспеха, подстицању и праћењу 
развоја ученика, унапређењу компентенција за рад са учеником  по ИОП-у,  унапређењу 
комуникације између ученика, родитеља и наставника, проблема који настају на релацији Ученик 
-Наставник.Учествовала сам у вредновању примене мера индивидуализације и индивидуалног 
образовног плана. Учествовала сам у праћењу успеха ученика у ваннаставним активностима, 
такмичењима, пробним завршним испитима и завршним и пријемним испитима за упис у средње 
школе. У августу сам учествовала у изради годишњег извештаја о раду школе,  извештају стручних   
тимова, стручног усавршавања,  рада психолога,  сарадње са друштвеном средином, праћење 
рада стручних актива, тимова. Посећивала  сам  часове, пратила психолошке компоненте 
наставног процеса, анализа и дискусија. 
У области рад са васпитачима, односно наставницима је реализовано: Учествовала сам са 
одељењским старешинама у испитивању узрока поремећаја и решавању персоналних, социјалних 
и других проблема ученика, као у и подстицању и праћењу развоја личности ученика. Пружала 
сам подршку наставницима у раду са ученицима код којих је утврђен психолошки узрок неуспеха у 
достизању захтева образовних стандарда као и појава неадаптивних облика понашања и 
предлагала мера за њиховом превазилажење Планирала сам реализацију реалних сусрета у 
установама и реаслизацију у оквиру Професионалне оријентације у оквиру одељењских већа 7. и 
8. разреда Велики део времена посветила сам сарадњи са наставницима и СС и изради 
индивидуалних образовних планова. Пружала сам помоћ одељењским старешинама у 
реализацији појединих садржаја часа одељењског старешине. Посебно сам кроз индивидуални 
рад оснаживала наставнике да унапреде сарадњу  са породицом.. Заједно са наставницима, 
посебно ОС радила сам на изради и примени техника и поступака самоевалуације часа и рада у 
улози ОС. Инструктивни педагошки рад са наставницима реализовала сам кроз индивидуални, 
групни, рад кроз стручне органе и кроз посете часовима. После посећених часова обављала сам 
педагошко-инструктивни рад са наставницима.  Радила сам на пружању помоћи наставницима на 
унапређивању квалитета васпитно – образовног рада, односно наставе увођењем иновација и 
иницирањем коришћења савремених метода  и облика рада. Пружање помоћи наставницима у 
проналажењу начина за имплементацију општих и посебних стандарда. 
У области рад са децом, односно ученицима реализовано је: Са ученицима сам радила 
индивидуални саветодавни рад, групни саветодавни рад и рад кроз радионице на часовима ОС и 
по потреби на другим активностима. Тестирала сам децу уписану у 1. разред тестом ТИП-1 и 
формирала одељења 1. разреда (4 одељења). Испитивала сам склоности и интересовања за 
одређене образовне профиле, тестирањем ученика 8. разреда батеријом тества, упознала ученике 
са резултатима теста, обавила професионално саветовање са сваким учеником посебно Радила 
сам на стварањеу оптималних услова за индивидуални развој ученика и пружањала помоћ и 
подршку. У оквиру саветодавног рада радила сам и учествовала у појачаном васпитном раду за 
ученика који врше повреду правила понашања у школи или се не придржава одлука директора и 
органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем 
угрожава друге у остваривању њихових права 
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Највећи део времена сам провела у саветодавном раду са ученицима који имају неадекватне 
обрасце понашања, на формирању адекватних образаца. Затим на формирању и појачавањ 
мотивације за бољим постигнућима. Саветодавно сам радила са ученицима на прихватању 
одговорности за сопствено понашање, на повећању самопоуздања, на отклањању депресивних 
елемената.  
Радила сам са учеником  за кога се обезбеђује васпитно-образовни рад по индивидуалном 
образовном плану, односно који се школује по индивидуализираној настави и индивидуалном 
образовнонм плану.  
У области рад са родитељима, односно старатељима је реализовано: У оквиру рада са 
родитељима  радила сам: индивидуални саветодавни рад са родитељима чија деца имају 
проблеме у развоју, учењу и понашању, посебно са родитељима  ученика  који иде по ИОП-у.  
Кроз саветодавни рад радила сам на пружању подршке родитељима у раду са ученицима са 
тешкоћама у учењу, проблемима у понашању, проблемима у развоју, професионалној 
оријентацији. У сарадњи са родитељима сам реализовала одређен број прађења ученика који су 
имали здравствених проблема и вршили смо приолагођевање темпа рада са ученицима, као и 
оснаживање родитења, подизање самопоуздања код родитеља, као и конкретне препоруке за 
побољшање родитељских компетенција, највише у области ненасилне комуникације.  
 Са ОС сам учествовала у припреми родитељских састанака.  
Вршила сам оснаживање родитеља да препознају карактеристике своје деце које указују на 
њихове изузетне способности и сарадња на пружању подршке у проналажењу различитих 
могућности  подстицања и усмеравања њиховог општег и професионалног развоја. У сарадњи са 
родитељима сам радила на остварењу права ученика прикупљањем података од родитеља који су 
биле основа за писање налаза и мишљења психолога. 
У области Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем 
детета, односно ученика је реализовано: - Рад на решавање актуелних образовно-васпитних 
проблема. У оквиру свих девет области рада стручних сарадника остварена је  изузетно добра 
сарадња педагога и психолога школе, директора, заменика, библиотекара. Највећа сарадња је 
остварена у раду са ученицима, а поред тога сарадња са директором и педагогом по питању 
приговора и жалби ученика и његових родитеља. Са  директором, помоћником директора и 
педагогом сам  учествовала у припреми и раду ОВ и НВ, Педагошког колегијума, сарађивала на 
припреми и реализацији објављивања информација на сајту школе са  наставницима  и 
помоћницима директора. Сарадња са директором, помоћником директора и стручним 
сарадницима у оквиру рада стручних тимова и свакодневна размена информација. Сарадња са 
директором ,помоћником директора и стручним сарадницима на заједничком планирању 
активности, изради стратешких докумената установе, анализа и извештаја о раду школе. 
Упознавање личнног  пратиоца ученика петог разреда који ради по индивидуалномо бразовном 
плану са психолошким, социјалним, емоционалним карактеристикама ученика, техникама и 
методама реада са ученицима. Сарадња са дирекотром и педагогом на формирању одељења 
првог и петог разреда и расподели одељењских старешинстава. Тимски рад на проналажењу 
најефикаснијих начина унапређивања вођења педагошке документације у установи.  Сарадња са 
директором, помоћником директора и педагозима на планирању активности у циљу јачања 
наставничких и личних компетенција. 
У области рад у стручним органима и тимовима је реализовано: Учествовала сам у раду на више 
састанака Одељењских већа који су  редовно планирани и ОВ појединих одељења који се 
реализују када се јаве проблеми. Највише сам се базирала на давање конкретних предлога за 
решење актуелних проблема, као и предлог васпитних и   васпитно  дисциплинских мера  . 
Учествовала сам у раду свих стручних органа и за потребе тих органа пружала информације, 
стручна мишљења и радила потребне анализе.-информације везане за примену Правилника о 
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оцењивању, информације о годишњем и оперативном планирању и припремању уз 
евидентирање остварености стандарда. 
 Активно сам радила у стручним органима школе /Наставничко веће, Педагошки 
колегијум,  Тим за превенцију насиља у школи, Тим за инклузивно образовање, Тим за ПО. Тим за 
међупредметне компетенције и предузетништво   Припремала сам планиране извештаје, 
сарађивала са стручним активима и стручним већима и радила друге послове из програма рада. 
Велики део послова одосио се на планирање одређених посебних  васпитних програма, и њихову 
реализацију и с самовредновање рада школе. Радила сам низ извештаја за потребе Министарства 
просвете, општине и ИРК. 
У области сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом 
локалне самоуправе је реализовано:  
Сарађивала са институцијама од значаја за образовни и васпитни рад: Министарство просвете, 
сарадницима из Школске управе, Дечији диспанзер, Центар за социјални рад, Завод за заштиту 
здравља, МУП, Учитељски факултет, основне и средње школе, Општина, локална заједница, 
патронажна служба Дом здравља, Дечији вртићи и другим.. Сарадња са националном Мрежом 
подршке инклузивном образовању у оквиру које смо имали више састанака на основу којих смо 
добили конкретне предлоге за решавање недоумица и проблема у вези ученика којима је 
потребна додатна подршка, као и у логистичкој подршци психолога која је председница ИРК. 
Сарадња са психолозима у другим установама од значаја остваривање образовно-васпитног рада 
и добробити деце, односно ученика. 
У области вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање је реализовано: 
Документација коју водим обухвата дневну, месечну и годишњу евиденцију о раду, евиденцију о 
раду са ученицима и одржаним радионицама, евиденцију о раду са наставницима , родитељима, 
сарадњи са друштвеном средином, раду у стручним органима, тимовима и друго. Сем тога за 
ваког ученика који је прошао ПО постоји посебан досије који сачињавадокументација резултата са 
батерије тестова, инервјуа и датих препорука. За сваког ученика који је уписан у први разред 
формиран је одељењски досије и одопуњавана документација са запажањима о ученицима. За 
сваку посету часа писала сам посебан извештај о датим препорукама, као и посебне припреме за 
све радионице које сам одржала. Достављала сам периодичне извештаје о свом раду директору 
школе, као и извештај о свом раду за годишњи извештај и евиденцију о реализацији плана 
стручног усавршавања. Присуствовала сам акредитованим семинарим, посећивала сам угледне 
часове . 
 Након ових активности водила сам документацију и писала извештаје о усавршавању као и о 
примени семинара унутар установе. 
Извештај о реализацији компензаторног програма „Ненасилно решавање конфликата  “школска 
2018/2019.година 

У циљу остваривања планираних активности у оквиру Развојног плана установе, као и потребе да 
се пружи додатна подршка ученицима у  регулисању  неприхватљивог насилног понашања  , 
током школске 2018/2019.године реализован је компензаторни програм „ Ненасилно решавање 
конфликата  “ . Програм је обухватио ученике  од петог до седмог разреда који су на крају првог 
класификационог периода испољавали насилно понашање, а чији су се родитељи сагласили да 
ученици похађају планиране радионице. 
У складу са планом реализовано је пет радионица у периоду од  децембра 2018. до фебруара 
2019. године.   Теме радионица су биле  :  
Прва радионица – Слика о себи 

Друга радионица – Контрола беса 
Трећа радионица – Ја поруке 
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Четврта радионица –Пријатељство  
 Пета радионица – Ја сам ок ти си ок 

Током реализације програма  пружана је и индивидуална подршка појединим ученицима . 
Ученици су у складу са могућностима и мотивацијом усвојили неке од  понуђених образаца.. 
Садржај програма и начин реализације ученици су проценили као корисне, интерактивне, 
примењиве.   
 

Извештај о раду педагога Катарине Карановић за школску 2018/2019.годину 

Педагог је  обављао послове у складу са Планом и програмом рада педагога за школску 
2018/19.годину . 

Планирање и програмире образовно- васпитног рада и вредновање остварених резултата 

Стручни сарадник је учествовао у изради Годишњег плана рада рада за школску 2018/19. 
год.Израдио је у сарадњи са члановима Стручног актива  Извештај о реализацији плана 
унапређења установе у оквиру развојног плана , Извештај о раду Стручног актива за развојно 
планирање, Извештај о раду Тима за самовредновање.  Дао сугестије при изради распореда 
часова  редовне, допунске, додатне  наставе и  ваннаставних активности.Израдио записнике  
Стручног актива ра развојно планирање и Тима за самовредновање. Израдио записнике са 
састанака Тима за пружање додатне подршке ученику 7.разреда , а израдио је и документацију у 
сарадњи са колегама која се односи на пружање додатне подршке ученику у првом 
разреду/индивидуализација/. Такође је израдио и документацију која се односи на евалуацију 
постигнућа за ученика који похађа наставу по ИОП2 и обавезну документацију  за реализацију 
ИОП2.  Израдио је предлог поделе група за изборне предмете.  

Као председник Стручног актива за развојно планирање  активно је учествовао у изради Анекса 
Развојног плана установе  који је усвојен 6.12.2018.године на седници Школског одбора . 

Као руководилац/координатор Тима за самовредновање интензивно учествовао у планирању и 
реализацији планираних активности . 

Као члан   Тима за инклузивно образовање учествовао  је  на састанцима , узимао учешће у 
разматрању планираних активности програмом и пратио реализацију истих.Био је члан тимова за 
пружање додатне подршке за  ученика који похађа наставу по ИОП-у. Учетвовао  у изради 
педагошких профила и мера за отклањање комуникацијских и др. препрека за ученике којима је 
пружена додатна подршка кроз индивидуализацију. 

Активно је учествовао у планирању рада  и тимова као члан : Тим за заштиту ученика од насиља, 
злоставања и занемаривања и Тима за професионалну оријентацију, Тим  за обезбеђивање 
квалитета и развој установе. 

Педагог је пратио реализацију редовне наставе и осталих облика увидом у дневнике рада  као и 
посетом појединим часовима /педагошко-инструктивни рад/.Посету часова реализовала је према 
плану .  
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 Формирао групе припремног предшколског програма. Дао мишљење о формирању одељења 
првог разреда. Од стране директора, није консултован о избору одељењских старешина за 
одељења петог разреда. 

Успех ученика , као и њихово владање пратио је на крају сваког класификационог периода, након 
чега су предлагане мере за побољшање. 

У склопу реализације активности након одржаног семинара НТЦ систем учења, педагог је од 
стране реализатора др Рајевића именован за координатора и обавеза учесника семинара  тако и 
организације волонтерског центра за талентоване ученике четвртог разреда  из основних школа  
града и ту активност је веома успешно реализовао. 

Током школске године остварио увид у педагошку документацију /прегледање дневника рада , 
записник стручних тимова и актива и др./ Само формално и без права да узме учешћа у 
планирању завршног испита , била именована за координатора истог.  

II Унапређивање образовно- васпитног рада и инструктивно – педагошки рад са наставницима 

Стручни сарадник је посетио часове  редовне наставе, у разредној и предметној настави. 
Након свих посећених часова учествовао у анализи часа.На почетку школске године, учетвовао је у 
опсервацији ученика којима је потребна додатна подршка, а потом учетвовао у изради ИОП-а , а 
кориговао је и оријентационе планове одељењских старешина у складу  потребама одељењских 
заједница.Заједно са наставницима и учитељима пратио је напредовање ученика којима је 
потребна додатна подршка и давао савете за даље напредовање.Наставнике је континуирано 
саветовао при изради педагошке документације , у складу са  законским изменама .Пратио је рад  
новопримљених наставника , а посебно наставника приправника.Учествовао у планирању 
садржаја родитељских састанака. 

Саветодаван рад био је усмерен и на рад учитеља у комбинацијама , као и нестручно заспупљених 
наставника. 

Упућивао је заинтересоване на изворе знања , од значаја за њихово стручно усавршавање. 
Подржавао запослене на пољу стручног усавршавања, како ван установе, тако и на нивоу школе, 
кроз угледне часове и стручне теме. Пружао подршку настаницма коју се реализовали ИОП2. 

Током школске године сарадња са директором   школе  није била  по процени педагога , на 
адекватном нивоу због нетранспарентности информација и ускраћивања информација од значаја 
за рад педгога Катарине Карановић.  Исључиво због чињеницe да је Никола  Бацетић, директор 
школе до јуна 2018, одустато од кандидатуре  за наредни период и због очувања угледа школе, 
педагог  школе Катарина Карановић није поднела   тужбу за мобинг против тадашњег директора.  
Ускраћивањем   једнаких и  загарантованих  права запослених,    тадашњи директор  Никола 
Бацетић је негативно утицао на професионалне резултате и углед педагога Катарине Карановић.  

III 
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Рад са ученицима  

Решењем директора Николе Бацетића, подела , а самим тим и тестирање ученика за први 
разред додељено је Александри Поповић. Планирано тестирање од стране Катарине Карановић је  
из тог разлога изостало. Током месеца августа , на позив Александре Поповић, педагог је узео 
минимално учешћа у  формирању одељења/дао пар идеја/. Педагог је пружио подршку 
ученицима којима се пружа додатна подршка и новодошлим ученицима , вршио појачан васпитни 
рад са ученицима који су имали потешкоће у поштовању правила понашања или су показали неки 
други вид непримереног и по њих штетног облика понашања. Посебан акценат стављен је 
подршку ученицима који нису савладали технике учења ,  а са акцентом на савладавању техника 
учења кроз компензаторски програм“Учење учења“ за ученике петог и шестог разреда који су 
имали три и више недовољних оцена на крају првог полугодишта.  

Реализоване су   радионице  према плану рада педагога за школску 2018/2019.годину, са 
мањим одступањима , а као најчешћи разлог одступања је била тешкоћа у временској 
организацији активности школе и преоптерећености ученика.                                                                                        
Реализоване радионеце по месецима и одељењима:                                                                                                   
Септембар 

5-2 -Тешкоће преласка са разредне на предметну наставу 
5-5 -Тешкоће преласка са разредне на предметну наставу 
Октобар  

5-1 Технике успешног учења  
5-2 Технике успешног учења 
5-5 Технике успешног учења 
1-1 ,1-2,1-3 ,1-4  – Моја породица – Венови дијаграми  

 
Новембар  

Програм заштите – 5-3 –д искриминација – 23.11.2018.                                                                                                              
30.11.2018.  5-2  Филозофија са децом –угледна активност  

Децембар 

3-4 – Мапе ума 
3-2 – мапе ума 
3-3 –мапе ума 
3-1 –мапе ума 
2-1 Дечја енигматика 
2-2 Дечја енигматика 
2-3 Дечја енигматика 
3-5 –Мапе ума 
21.12. 1. Радионица -  Учење учења- компензаторски програм 
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Јануар 

11.1.2019.- 3. радионица „Учење учења“ 
15.1.2019- 2—4 – енигматика 
18.1.2019- Учење учења- 4. радионица 
25.1.2019- Учење учења – 5. радионица 
29.1.2019.  2-6 Енигматика 
 
Март 

25.3.2019.- Бунар жеља – 4-1 
25.3.2019. 4-6 – Бунар жеља 
26.3.2019. 4-5- Бунар жеља 
26.3.2019- 4-1 – Бунар жеља 
26.3.2019- Друштвене мреже- 6-1 
29..3. 2019- Промоција спорта -5-1/вршњачка еукација/ 
 
Април 

1.4.2019- Бунар жеља- 4-2 
4.4.2019- Бунар жеља 4-3 
5.4.2019- Трагови на интернету , толеранција- 5-3 
12.4.2019- Друштвене мреже – 6-4 
12.4.2019- 8-1 ПО  
16..4. 2019- радионица у групи припреног предшколског програма  
22.4.2019- радионица у групи припремног предшколског програма 
23.4.2019- ПО 8-4 
23.4. Бунар жеља- 4-4 
7.5.2019- 8-3 ПО 
21.5.-НТЦ радионица  
29.5.2019- 7-1 Социјализација полног нагона/ у сарадњи са наставницом биологије/ 
29.5. 2019- 7-5 Социјализација полног нагона/ у сарадњи са наставницом биологије/ 
30.5.2019- 7-4 Социјализација полног нагона/ у сарадњи са наставницом биологије/ 
 
Саветодавни рад обављао је са ученицима осмог разреда у вези избора средње школе, са 
ученицима који имају тешкоће у савладавању наставног градива, с ученицима који имају васпитне 
проблеме.Заједно са свим актерима од значаја за решавање потешкоћа предлагао је мере за 
превазилажење.Са неким ученицима инивидуално је израђивао недељни план активности , а по 
потреби са њима увежбавао и технике учења. Подржавао је и мотивисао ученике на вршњачку 
подршку у учењу. Пратила је  напредовање ученика који имају здравствене проблеме. Са 
ученицима који имају проблеме у понашању, прилагођавању и савладавању наставних садржаја  
обављао саветодавни рад. 

У циљу пружања подршке ученицима и породицама израдила и обрадила добијене податке из 
социјалних карти ученика. Добијене податке користила за пружање подршке ученицима који 
долазе из социјално угрожених породица  
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IV Сарадња са родитељима 

Заједно са свим актерима од интереса, у циљу  напредовања ученика на свим пољима, 
реализован је саветодавни рад. Акценат је био на оснаживању родитеља /старатеља  да прихвате 
предлоге за превазилажење проблема, а по потреби и прихватање укључивања институција са 
стране. Најинтезивније се подршка пружала родитељима чија деца нису стекла радне навике , што  
се осликало  лоше  на школско постигнуће. Интензивно се пружала подршка и родитељима чија 
деца имају здравствене проблеме или им се пружа додатна образовна подршка. Социјални аспект 
такође није занемарен , па је током сарадње са родитељима стечен реалан увид у социјалну 
пролематику  појединих породица. У складу са ингеренцијама , а у интересу ученика и породице, 
предузимане су и активности које су укључивале институције од значаја за решавање ове 
проблематике. 

V Истраживање педагошке праксе 

Као руководилац Тима за самовреновање- област квалитета Етос  , узела је активно учешће раду 
тима , организацији и  реализацији истраживања, изради Акционог плана  и извештавању  
резултата. У оквиру самовредновања спроведено је и ПРОНА истраживање  о  најфреквентнијим 
облицима насилног понашања  међу ученицима предметне наставе. Добијени резултати из свих 
истраживања су смерницe за даљи, квалитетнији образовно- васпитни рад  са сви актерима у 
образовању.Учествовао јеи  у организацији анкетирања ученика за потребе истраживачког рада  
професора  и студената  Педагошког  факултета. 

VI Рад у стручним органима 

Стручни сарадник учествовао је у раду стручних органа школе. Учествовао је у раду 
Наставничког већа, Одељењских већа, Стручног актива  за развојно планирање/председник/, 
Стручног тима за инклузивно образовање, Тима за заштиту ученика од насиља,Тима за 
безбедност, Педагошког колегијума, Тимова за пружање додатне подршке, Тима за 
самовредновање /председник/ итд.На седницама је по потреби извештавао присутне о темама од 
значаја за рад истих, те узимао учешће у дискусијма . Био задужен за вођење  записника на неким 
од састанака тимова и актива .По потреби, учествовао у раду руководоћег органа школе – 
Школкском одбору.                                                                                                                                                                          
На седници Савета родитељапрезентовао је садржај Годишњег плана рада школе и резултатиме 
самовредновања за област квалитета: Ресурси. 

VII Сарадња са стручним институцијама, друштвеном средином и стручно усавршавање 

Стручни сарадник је током школске године сарађивао са институцијама од значаја  за рад  као што 
је Дечји диспанзер, Центар за социјални рад,  позориште, галерија, библиотека,Педагошки 
факултет и сл.  Била координатор за сарадњу са Педагошким факултетом / методике и стручна 
пракса/.  

VIII Вођење документације  
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Вођена је документација о раду са наставницима, ученицима и родитељима/старатељима  као и  
документација о раду  Тима за инклузивно образовање и Стручног актива за развојно планирање , 
документацију која је обавезујућа за реализацију ИОП-а , као и записнике  са састанака Тимова за 
пружање додатне подршке идентификованих ученика и Тима за самовредновање. 

Извештај о реализацији компензаторног програма „Учење учења“-школска 2018/2019.година 
 
У циљу остваривања планираних активности у оквиру Развојног плана установе, као и потребе да 
се пружи додатна подршка ученицима у учењу, током школске 2018/2019.године реализован је 
компензаторни програм „Учење учења“ .Програм је обухватио ученике петог и шестог разреда 
који су на крају првог класификационог периода имали три и више недовољних оцена , а чији су се 
родитељи сагласили да ученици похађају планиране радионице.У складу са планом реализовано 
је пет радионица у периоду од  децембра 2018. до фебруара 2019. године.  Теме радионица су 
биле  :  
Прва радионица - Предуслови за учење  
Друга радионица - Технике учења- класична техника  
Трећа радионица – Технике учења- асоцијативне мапе   
Четврта радионица -Технике учења – Венови дијаграми, процесни дијаграми 
Пета радионица – Технике  учења- рекапитаулација , примена 
Током реализације програма  пружана је и индивидуална подршка појединим ученицима , а који 
су теже савладавали презентоване технике рада.   
Поред овог програма подршка у учењу пружана је и појединим ученицима 7. и 8 разреда  , са 
истим циљем – усвајање техника учења .Рад са њима одвијао се у паровима или индивидуално. 
Ученици су у складу са могућностима и мотивацијом усвојили неке од горе презентованих техника 
учења. У циљу континуиране примене техника учења неопходна је индивидуална подршка 
родитеља и наставника и   након завршетка компензаторног  програма. Садржај програма и начин 
реализације ученици су проценили као динамичне, занимљиве и другачије , али су предложили а 
се радионице реализују у мањим групама ученика, по одељењима .  
 
 

5.2.РУКОВОДЕЋИ ОРГАНИ 
 

5.2.1. Директор школе 
Извештај о раду директора школе  за школску 2018/2019.годину 
Извештај о раду директора дали су Никола Бацетић, који је на месту директора био до фебруара, а 
потом на месту в.д. директора до 25.јуна 2019.г., а потом је на дужност ступио Данијел Радевић и 
дао извештај за период до почетка нове школске године. 

На основу функционално интегрисаних знања, способности и вештина, директор је 
управљао, организовао, руководио и контролисао рад школе. Своје активности спроводио је на 
основу чл. 5 и чл. 62 Закона о основама система образовања и васпитања, на основу Правилника о 
Стандардима компентенција директора установе образовања и васпитања и  на основу Годишњег 
плана рада школе за школску 2018/19. годину. 

 Рад директора се огледао кроз праћење Закона, Прописа и Правилника за рад у нашој 

школи, унапређење међуљудских односа код запослених у циљу унапређивања рада, 

припремање, праћење, присуствовање седницама Наставничког већа, Одељењских већа, 

Педагошког колегијума, Савета родитеља, Ученичког парламета, Школског одбора,  рад у 

стручним телима и тимовима, процењивање ефикасности одржаних седница, као и спровођење 
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њихових закључака, представљање наше школе у ужој и широј средини. Сви прописи су 

примењивани, а постојећи правилници и остала акта благовремено усклађивана са новим 

прописима. Школа је у сарадњи са Школском управом, на основу закона и по исказаним 

потребама, решавала кадровска питања. По потреби организоване су замене одсутних радника 

због одсуства, боловања и сл. 

У сарадњи са наставницима, стручним сарадницима и стручним службама школе, урађен 

је Годишњег плана рада школе за школску 2018/19. годину као и Извештај о остварености 

годишњег плана рада школе за претходну школску годину. Оба документа су презентована 

Наставничком већу, Савету родитеља, Ученичком парламенту и дати су на усвајање Школском 

одбору.  

На почетку наставне и школске године постављена је организациона структура потребна за 

несметано одвијање наставе. Урађена је подела задужење у оквиру четрдесеточасовне часовне 

радне недеље, подела предмета и разреда на наставнике, допунске, додатне и слободне 

активности, планови и програми стручних органа.  

Педагошко-инструктивни и саветодавни рад огледао се кроз помоћ наставницима на 

припремању образовно-васпитног рада (измене у наставном плану и програму, упутства за 

попуњавање дневника рада и матичних књига), помоћ наставницима у извођењу наставе кроз 

набавку дидактичког материјала и опреме.  

Према предвиђеном распореду посећивани су   часови редовне наставе након чега је 

обављан педагошко инструктивни рад са колегама. Рађено је на унапређивању услова за 

инклузивно образовање у школи. Директор је активно учествовао у праћењу напредовања 

ученика којима је потребна додатна подршка у раду. Остварена је сарадња са  ИРК. Сваког месеца 

кроз увид у оперативне и глобалне планове наставника, и у дневнике васпитно образовног рада 

директор је пратио реализацију наставе. Посетом часова и повратном информацијом од ППС , 

ученика и родитеља организован је појачан педагошко инструктивни рад са колегама који имају 

проблема у планирању или реализацији наставе. Почетком месеца директор је планирао посету 

часовима наставних и ваннаставних активности. Иста је истицана на огласној табли у наставничкој 

канцеларији.  

Kao директор школе припремао сам и водио седнице Наставничког већа, присуствовао 

седницама Одељењског већa и учествоваo у раду Школског одбора помажући да се седнице 

организују и припреме.  Учествовао сам у организовању и раду Савета родитеља. На почетку 

године сам у оквиру усклађивања годишњег плана рада са законским регулативама именовао 

чланове тимова који у школи функционишу, и себе сам укључио у рад тима за самовредновање, 

СУ, безбедност, ШРП, , ТЗУЗНЗЗ. 

Учествовао сам у планирању и реализацији рекреативне наставе, излета и екскурзија: контролисао 
сам да ли су обезбеђени организационо-технички услове за извођење посета и да ли су усклађени 
и реализовани садржаји и активности предвиђени планом.  Реализацијом састанака пре 
реализација поменутих активности акценат сам ставио на старање о безбедности  и понашању 
ученика и том приликом сам именовао , у консултацији са предметним наставницима стручног 
вођу пута.  

Током читаве године имао сам редовну сарадњу са психолошко-педагошком службом, 

одељенским и стручним већима, одељењским стрешинама и по потреби са Школском управом, 
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Градом Ужицем и Министарством просвете, науке и технолошког развоја. Током године остварена 

је одлична сарадња између Школе и других институција као што су Дом здравља, Црвени крст, 

Полицијска управа, Галерија, Музеј, са Народном библиотеком и др. Редовно сам пратио вођење 

педагошке документације у циљу унапређења тог сегмента рада Школе. Реализација 

индивидуалних планова и програми рада као и припрема за часове је континуирано праћена. 

Дневници рада и матичне књиге су коректно вођени и углавном благовремено ажурирани, а 

након прегледа и отклањања недостатака и пропуста и оверени.  

У сарадњи са шефом рачуноводства планирао сам и управљао финансијским токовима. 

Контролисао сам финансијске извештаје, приходе и расходе и издавао благовремене и тачне 

налоге за плаћања и наплате.  У складу са законом о буџетском рачуноводству средства која су 

одобрена од стране Републике и средства одобрена од стране градске управе трошена су 

искључиво наменски. Све набавке средстава и материјала за редовно пословање школе, као и 

набавке опреме за образовање извршене су у по закону о јавним набавкама. Средства 

обезбеђена од издавања школског простора коришћена су у складу са одлуком школског одбора 

за потребе редовног пословања школе. Списак набављене опреме и учила се налази уизвештају о 

унапређењу материјално техничких услова рада у склопу Годишњег извештаја о раду школе. 

Извршена је припрема учионица за увођење интернета а „Телеком“ је спровео оптички 

кабал до школе. Извршен је поступак јавне набавке за следеће радове током лета: кречење 

холова и учионица (квадратура и укупан износ биће познати након извршених радова) и 

хобловање паркета (1 учионица). 

У овиру пројекта "2000 дигиталних учуионица" почеткомгодине стигла је опрема за два 

кабинета.  

Током године предузимао сам све потребне мере и радње како би безбедност ученика и 

запослених била на највишем нивоу. Вршио сам контролу функционисања видео надзора и 

активно сарађивао са надлежним службама. Као члан Тима за ЗУНЗЗ строго сам водио рачуна да 

се примењује Правилника о примени Протокола о заштити ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања. 

Редовно сам присуствовао раду актива директора школа, састанцима са представницима 

Министарства просвете, Школске управе, просветном инспекцијом. Пратим конкурсе и трудим се 

да као школа учествујемо у пројектима који доприносе квалитетнијем раду наше школе.  

У сарадњи са колегама који су у Тиму за спровођење Завршног испита успешно су 

реализовани Пробни завршни испит и Завршни испит / до уноса жеља /за ученике 8. разреда. У 

циљу евалуације рада школе и успеха ученика пратио сам резултате ученика, анализирао 

резултате рада по класификационим периодима, пратио успехе ученика на такмичењима као и 

упис ученика у средњу школу. Закључак је да су постигнућа ученика и наставника на веома 

висиком нивоу.   

 У реализацији активности које се односе на остваривање ШРП-а учествовао сам 

свакодневно. На наставничим већима упознао сам  наставнике да при глобалном и оперативном 

планирању узму у обзир специфичности одељења, прилагођавају методе и облике рада, 

планирају писмене и друге облике провера, као и да планирају индивидуализовани рад као и 

израду ИОП-а, као и на чињеницу да се мора радити на унапређењу рада ваннаставних 

активности. Пратио сам реализацију одржавања угледних и огледних часова (посредно и 
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непосредно увидом у документацију). Кроз учешће у раду ТЗУНЗЗ остварен је очекивани циљ, а то 

је унапређење вештина неопходних за ненасилан начин решавања проблема  код ученика и 

спречавање свих облика насиља, злостављања и занемаривања, верификован кроз податак да је у 

току школске године спроведено мање васпитно дисциплинских поступака него раније.   

У Тиму за стручно усавршавање учествовао сам у  избору семинара према утврђеним 

потребама наставника и могућностима школе, као и у обезбеђивању средстава за реализацију 

семинара. Током сваког месеца пратио сам реализацију СУ и сазивао тим када је долазило до 

одступања у реализацији плана. 

 Сарадња са родитељима била је усмерена на решавање проблема или потешкоћа везаних 

за наставу и дисциплину ученика. У сарадњи са стручним сарадницима и наставницима обавио 

сам више од 80 састанака у току године. Рад са родитељима је био примарно оријентисан у циљу 

унапређења решавања проблема на реалацији наставник- ученик и родитељ – наставник. Кроз 

истраживање о задовољству родитеља радом наше школе, добио сам повратне информације да 

су родитељи задовољни а тамо где нису, узео сам њихове опаске у разматрање и кроз конкретне 

акције радио на побољшању ситуације. Подстицао сам сарадњу родитеља и наставника у циљу 

добрих партнерских односа у процесу васпитања и развоја ученика. Путем огласне табле 

намењене родитељима и путем школског сајта обавештавао сам их о свим, за њих битним 

догађајима у школи и резултатима ученика.  Учествовао сам у благовременом и увремењеном 

уносу података у Е-базу, и обавештавању запослених у вези одлука које доноси ШО и СР. 

 Остварио сам услове за редован  инспекцијски надзор просветне инспекције, осим тога, 

старао се о предузетим мерама поводом изреченог налога . 

У току протекле школске године, присуствовао сам на  следећим семинарима и обукама: 

-учешће на стручном скупу: „Актуелности у стручном усавршавању и значај квалитетног 

руковођења за рад предшколских установа, домова ученика и школа“ 

-Обука за наставнике другог циклуса основне школе за остваривање програма наставе и 

учења за предмет историја, 15-16.06.2019. у ОШ Стари град 

-Организација пробног завршног испита и завршног испита 

Као школа, учествовали смо на више ТВ емисија и имали одличну сарадњу са многим 

медијским кућама што је детаљно приказано у извештају Тима за маркетинг. 

РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ ПО МЕСЕЦИМА: 

СЕПТЕМБАР: Пријем првака и предшколаца; Организација продуженог боравка; Контрола 

радова на уређењу школског простора, Израда Годишњег плана рада школе; Израда Извештаја о 

раду директора; Израда Извештаја о раду школе; Анализа распореда часова; састанци Актива 

директора основних и средњих школа ; седница Наставничког већа; учешће у припреми 

родитељских састанака; седница Школског одбора; седница Савета родитеља; редовна посета 

часовима; састанак Тима за заштиту ученика од насиља; састанак поводом прославе јубилеја; 

учешће у припреми и раду рада приправника- инструктивни рад. 

ОКТОБАР: Састанак са учитељима из продуженог боравка; састанак Педагошког 

колегијума; редован надзор комуналне и санитарне инспекције; састанци са родитељима; 

техничка припрема и организација поводом прославе Дана школе; састанак Тима за заштиту 

ученика од насиља; редовне посете часовима; учешће у припреми и раду приправника, посебан 
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осврт на инструктивни рад; увид у организацију дежурства у школи, коришћење и уређење 

школског простора; састанак ТШРП. 

НОВЕМБАР: седнице Одељенских већа; седница Наставничког већа; седница Школског 

одбора; прослава Дана школе; Учешће у припреми родитељских састанака; праћење и учешће у 

раду стручних већа; састанак тима за самовредновање; састанци са родитељима; седница Савета 

родитеља; састанак Тима за заштиту ученика од насиља; редовне посете часовима; реализоване 

активности у децембру: редован инспекцијски надзор просветне инспекције, састанак Тима за 

заштиту ученика од насиља; састанак Ученичког парламента; састанак Тима за самовредновање; 

учествовање у раду Одељенских већа; седница Наставничког већа; састанци са родитељима; 

седница Школског одбора; редовне посете часовима. 

ДЕЦЕМБАР/ЈАНУАР: учешће у планирању набавке и одржавању техничких наставних 

средстава; праћење и учешће у раду стручних већа; учествовање у раду Одељенских већа; 

припрема и реализација прославе Светог Саве- Школске славе; отварање понуда за пружање 

услуга реализације излета, екскурзија и наставе у природи;  припрема и вођење седница 

Наставничког већа; увид у организацију дежурства у школи, коришћење и уређење школског 

простора 

ФЕБРУАР: састанак Тима за заштиту ученика од насиља; седница Наставничког већа; 

припрема за Школски одбор; присуство седници Савета родитеља; састанак Ученичког 

парламента; праћење и учешће у раду стручних  и одељенских већа; 

МАРТ: састанак Тима за заштиту ученика од насиља; седница Наставничког већа; присуство 

и припреме за Актив директора; праћење рада стручних већа; учешће у припреми родитељских 

састанака; редовне посете часовима.  

АПРИЛ: састанак Тима за заштиту ученика од насиља; присуство седницама одељенских 

већа; седница Наставничког већа; састанак школског тима за заштиту ученика од насиља; састанци 

са родитељима; присуство седници Савета родитеља; припреме за Школски одбор; увид у 

организацију екскурзија, излета и наставе у природи; састанак са представницима Школске 

управе; посета предшколаца из градских вртића.   

МАЈ: састанак Тима за заштиту ученика од насиља; организација и реализација пробног 

завршног испита за ученике 8.разреда; активности које се односе на припрему Завршног испита -

попуњавање базе података; припреме и вођење седница Наставничког већа; учешће у припреми 

родитељских састанака; сарадња са уписном комисијом; организација и реализација 

безбедносних активности у вези завршетка школовања ученика 8 разреда; састанак Ученичког 

парламента; попуњавање јединствене електронске базе података. 

ЈУН: састанак Тима за заштиту ученика од насиља; увид у припремну наставу и поправне 

испите за ученике 8 разред; седнице одељењских и наставничког већа поводом краја наставне 

године за све ученике; припреме и Актив директора Града- састанак који се односи на реализацију 

завршног испта за ученике 8. разреда и упознавање са новинама; Дан диплома – додела Вукових, 

посебних, спортских сиплома и проглашење ученика генерације; састанак са Школским тимом за 

реализацију завршног испита у школи и упознавање са током реализације и планираним 

процедурама;  Активности које непосредно следе пред завршни испит (обезбеђивање неопходних 

техничких услова како би испит био спроведен по процедурама); спровођење завршног испита 

према календару активности; организација активности на издавању законом прописаних 
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докумената ученицима школе на крају основног образовања односно школске године;  припрема 

решења запослених за одлазак на годишњи одмор; седница Наставничког већа - договор о 

радним обавезама које се морају обавити до одлазака на годишњи одмор; праћење рада 

стручних већа, састанак Ученичког парламента; 

 
Извештај о раду директора школе за период од 26. 6. до 31. 8. 2019. 

 
 На дужност директора Прве основне школе краља Петра II ступио сам 26. јуна 2019. Као 
руководилац и активни учесник, организовао сам све активности на спровођењу Завршног испита 
за ученике осмог разреда по распореду Министарства просвете. Завршни испит и упис ученика у 
средње школе је успешно реализован. 
 Годишњи одмор нисам користио, већ сам све време преко лета провео у школи и 
спроводио редовне активности, али се и припремао за почетак нове школске године 
ишчитавајући законе и правилнике како бих се што боље припремио за обавезе и посао у 
наредном периоду. 
 У августу су завршени годишњи одмори запослених и колектив Школе се окупио 19. 
августа. Поделио сам задужења и до 30. августа су реализоване све планиране активности и 
припреме за почетак школске 2019/2020. године. 
 
ИНВЕСТИЦИЈЕ 
 
 У другој половини јула, у у школи је инсталирана АМРЕС мрежа и услуга интернета је 
подигнута на највиши ниво. Пројекат је финансирало Министарство просвете. 
 У првој половини августа, фондација LiveRich је у сарадњи са Школом и разним 
донаторима, обезбедила средства и подршку за реновирање ђачке трпезарије у приземљу школе. 
Вредност радова је скоро 500.000 динара. 
 У другој половини августа, потписан је уговор о реализацији пројекта „Паметна школа“ у 
Првој основној школи. Пројекат у потпуности финансира Влада Републике Србије, а његова 
вредност је 24.800.000 динара. Пројекат ће бити реализован до 15. фебруара 2020. године. 

 

5.2.2. Помоћник директора школе 
Извештај помоћника директора за школску 2018/2019. годину 
 

 У току 2018/2019. школске године, помоћници директора су учествовали у активностима 
везаним за планирање рада школе као и у изради различитих извештаја.  Учествовали су у изради 
Годишњег плана рада, распореда дежурства наставника, распореда кабинета за реализацију 
наставе., делова Извештаја о раду школе. Приликом  одсуства наставника организовали су 
адекватну замену. Учествовали су у припреми података о запосленим за програм „Доситеј“.  

Помоћници директора су такође учествовали у организацији иницијалног тестирања 
ученика, као и у организацији пробног завршног и завршног испита. . Водили су евиденцију о 
такмичењима и учествовали у организацији општинског такмичења из историје, општинског 
такмичења из информатике и рачунарства, као и у организацији општинског и окружног 
такмичења из страних језика  који су у току школске године организовани у нашој школи.  
Учествовали су раду стручних органа – Наставничког већа , одељеских већа,  у раду тимова Тим за 
превенцију насиља, Тим за безбедност... , актива за развој школског програма.  бИли су кључени  у 
рад Савета родитеља школе, а повремено и у рад Школског одбора.  У покренутим васпитно-
дисциплинским поступцима помоћник је био редован члан комисије. Обављали су разговоре са 
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родитељима, колегама, ученицима, пратили видео-надзор и снимке везане за конкретне 
ситуације. Учествовали су у организација семинара и обука у школи. Организовали су 
презентације средњих школа у оквиру професионалне оријентације, као и сарадње са МУП-ом и 
Домом здравља у реализацији радионица за ученике.  

Припремали су обавештења за наставнике и ученике, водили су  летопис школе. Радили су 
и низ других послова значајних за успешан рад школе. Неке од тих активности у чијој су 
реализацији учествовали издвајамо: 
03.09.2018. године  Свечани пријем предшколаца у 9:00 часова у фискултурној сали школе,праћен 
присуством директора,васпитача,родитеља и ученика,а у 10:00 часова пријем првака у присуству 
учитеља и родитеља. 
4.10 2018.  Ученици наше школе су учествовали у акцији осликавања школског дворишта у оквиру 
Дечије недеље са мотом “ Имам право да живим срећно и здраво“ . Учешће су узели ученици 
другог и четвртог разреда, као и предшколци. 
5.10.2018.год-  Одржан је заједнички час физичког васпитања ученика другог и четвртог разреда  у 
оквиру обележавања Дечје недеље -имам право да живим срећно и здраво. 
6. 10. 2018.- На Градском стадиону 6.10.2018 је, у организацији Црвеног крста, одржана трка "За 
срећније детињство". Ученици наше школе су били најбољи у конкуренцији основних школа. 
8,  9, 10. 10. 2018. године- Одржане су превентивне радионице за ученике четвртог разреда на 
тему „ Ненасилна комуникација“ . Предавач је био педагог из Дома Здравља. 
9.10.2018. године- Почела су предавања припадника Министарства унутрашњих послова за 
ученике четвртог и шестог разреда која ће трајати у току целе школске године. 
16.10.2018. године- ученици четвртог разреда и њихови другари из ИО Стапари у пратњи учитеља 
и наставника посетили су Народно позориште Ужице и уживали у представи „Звонар 
Богородичине цркве у Паризу“ у оквиру фестивала „Мали Јоаким“. 
17.10.2018. године- ученици другог разреда присуствовали представи “Збрка око вука“ 
18.10.2018. године- деца из припремног предшколског програма присуствовали представи 
“Несрећна Кафина“ 
14. и 15. новембра представници поливалентне службе Ужице одржали превентивно  предавање 
за ученике првог  разреда на тему вашљивост. 
6. и 7. децембра 2018 године представници поливалентне службе Ужице одржали превентивно  
предавање за ученике другог   разреда на тему  хигијена. 
10.децембра 2018.године представник ПО-Ужице Дејан Даниловић одржао је  превентивно 
предавање на тему Превенција дигиталног насиља за родитеље представнике  Савета родитеља. 
12. 12. 2018. године- Издавачка кућа “Бигз“ је школи поклонила шест комплета зидних плаката за 
сваки предмет за ученике првог разреда. 
21.12.2018. године – Ученици седмог и осмог разреда наше школе посетили су РЦУ, где су 
учествовали у радионици „ Креирајмо нервну ћелију“, у организацији Природно – математичког 
факултета из Крагујевца. 
22. 12. 2018. године- Традиционално и ове године је обележен Дан школе. Ове године наша 
школа је прославила 189 година постојања 
11.01.2019. године  школа је на основу учешћа у пројекту „Вода прети“ у организацији Савеза 
Учитеља Србије добила лап топ 
27.01- И ове године наша школа је прославила школску славу - Савиндан. Учинили смо то онако 
како доликује правим домаћинима - свечано, с поштовањем према лику и делу Светог Саве и 
радујући се гостима, пријатељима школе 
1.03. 2019. године -Ученици 4-1, 4-6 и 3-2 посетили су изложбу Александре Гордић "ВЕЗ" у Градској 
галерији и учествовали у радионицама. Деца су уживала стварајући своја мала уметничка дела, а 
ауторка изложбе ће од дечјих радова направити један заједнички рад. 
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15.03 2019. године-наши најмлађи другари, предшколци, постили су Народну библиотеку. 
Учествовали су на радионици, упознали се са запосленима и на поклон добили чланске карте 
библиотеке. 
22.03 2019.године-На конкурсу који је поводом Светског дана вода расписало Јавно комунално 
предузеће "Водовод" у сарадњи са РЦУ, ученици наше школе били су веома успешни. 
3.04.2019.године- Ученици 4-2 и 4-5 решавали тестове у оквиру Међународног истраживања 
трендова у поучавању математике и природних наука - TIMSS 2019. Организатори и реализатори 
тестирања су координатор Весна Ешпек Дебељевић, педагог школе, и њена сарадница Нада 
Радојичић, професор разредне наставе. Тестирању су присуствовале и одељењске старешине 
Славица Ристовић и Мирела Лазић. 
20.4.2019. - Након завршетка иницијалне обуке ученика шестог разреда, у нашој школи је одржано 
16 вршњачких радионица планираних Акционим планом на самој обуци. Шест тимова вршњачких 
едукатора одржало је радионице у својим одељењима на часовима одељењског старешине, а 
затим по једну у 11 одељења трећег и четвртог разреда. Теме радионица су биле везане за права 
детета, потребе и жеље и спречавање насиља и дискриминације. 
Ученици трећег разреда су се први пут сусрели са оваквим начином рада и били су одушевљени. 
Активност се спроводи у оквиру пројекта Образовање за права детета који реализујемо у сарадњи 
са Ужичким центром за права детета и уз подршку швајцарске Песталоци дечје фондације. 
26.4.2019. - У нашој школи је одржан KAHOOТ, интерактивни квиз о правима детета. Квиз су 
припремили ученици шестог разреда - вршњачки едукатори који су прошли иницијалну обуку о 
правима детета. Такмичари су били ученици трећег и четвртог разреда који су имали прилику да 
покажу шта су научили од својих другара. Било је узбудљиво и неизвесно до самог краја. Најбољи 
и најбржи били су ученици 3-5.  
Квиз је део пројекта Образовање за права детета који реализујемо у сарадњи са Ужичким центром 
за права детета и уз подршку швајцарске Песталоци дечје фондације. 
14.5.2019. - 13. маја, у холу Градске библиотеке свечно је отворена изложба ученичких радова на 
тему "Екологија и очување животне средине". Ученици и наставници ИО Стапари успешно су 
презентовали своје акције и радове које реализују на часовима Чувара природе и Еколошке 
секције. Пажњу присутних привукла је рециклажна радионица током које су наше ученице 
помагале посетиоцима који су хтели да се опробају у креативном раду са рециклажним 
материјалом. 
Поносни смо на посету два одељења из матичне школе: 6-1 и 6-4. 
Ученици су као награду за ангажовање за изложбу радова добили бесплатне чланске карте 
Народне библиотеке у Ужицу. 

Као и претходних  година и ове је организован свечани пријем за носиоце Вукове 
диплома, као и ученике добитнике награда на такмичењима. 
Помоћници су организовали припремну наставу за полагање поправног испита, организовали 
одржавање поправних испита / комисије, распоред /, организовали дистрибуцију бесплатних 
уџбеника. Радили су на припреми докумената школе, а посебно на изради годишњег плана рада. 

 

5.3.УПРАВНИ ОРГАНИ 
 
5.3.1.Школски одбор 

Школски одбор има 9 чланова- по три представника школе, родитеља и локалне средине. 
У току ове школске године дошло је до распуштања Школског одбора и формирања привременог. 
Наиме, у овој години је истекао мандат директору школе и он се није поново кандидовао. У 
процедури избора новог директора један кандидат је подржан од стране колектива и Школског 
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одбора. После одбијања тог кандидата школе за избор директора од стране Министра просвете 
Школски одбор није расписао нови конкурс у предвиђеном року. После инспекцијског прегледа 
од стране Републичке просветне инспекције распуштен је Школски одбор и именован 
привремени. После два месеца изабран је нови Школски одбор. Школски одбор у старом сазиву 
одржао је 11 седница, привремени Школски одбор одржао је 4 седнице, а Школски одбор у 
новом сазиву одржао је 4 седнице. Председник Школског одбора је Никола Мићевић, члан испред 
колектива школе. 
Укупно је одржано је 19 седница, на којима су разматране, усвајане и анализиране следеће теме и 
послови:  
- усвајање извештаја  о реализацији Предшколског програма , Школског програма, Годишњег 
плана рада школе, Школског развојног планирања, стручног усавршавања, самовредновања 
-усвојени су нови Развојни план установе, нови Школски програм и низ извештаја о реализацији 
рада школе у претходној школској години 
-анализиран је успех ученика на полугодишту и крају школске године, а посебно успех ученика 
завршног разреда и резултати остварени на завршном испиту 
- праћени су резултати остварени на такмичењима, учешће школе у пројектима и реализација 
излета, наставе у природи и ексурзија ученика 
-анализиране су васпитне и васпитно-дисциплинске мере изречене током године,  
-усвојен је полугодишњи и годишњи извештај рада директора школе, финансијски план установе, 
издавање школске сале и располагање тим средствима 
-анализирани су послови везани за унапеђење материјално-техничких услова рада, усвојена листа 
уџбеника,   
-разматрани су усвајани  анекси на Школски програм и Годишњи план рада у школској 2018/2019. 
години 
-разматрана су кадровска решења,  пријем радника, технолошки вишкови 
-разматрани услови рада у школи, проблеми и отклањање насталих потешкоћа, сарадњи са 
друштвеном средином, културна и јавна делатност школе  
-разматрани су приговори / родитеља, /, извештаји о инспекцијским прегледима, наложеним 
мерама и реализацијама истих 
-друга питања из живота и рада школе, која су у надлежности Школског одбора. 

 
6.ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА 

Сви наставници урадили су индивидуалне / годишње / планове рада. Ови планови 
усклађени су са Школским програмом и Годишњим планом рада школе, а у припремама за 
њихову израду  и прачење реализације укључена са стручна већа.  Реализација ових  планова дата 
је у овом извештају кроз различите сегменте. 

7.ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 
 

7.1.ПРОГРАМ ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ПРВОМ ЦИКЛУСУ 
ОСНОВНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА 
 
7.1.1.Часови одељењских старешина разредне наставе 

 

ЧОС 

Укупно реализовано часова по разредима( годишњи збирно сва одељења у 
оквиру једног разреда) за матичну и издвојена одељења 

I II III IV УКУПНО 



77 

 

Број часова 
216 254 254 

 
288 

 
1012 

 
Сваки одељењски старешина у разредној настави реализовао је по један час недељно  

према плану рада. Реализоване се теме везане за понашање у школи, израду одељењских 
правила понашања, понашање у саобраћају, бригу о себи и другима, здравствене и еколошке 
теме, договор о учешћу у хуманитарним акцијама и њихова реализација, превенција насиља, 
развијању духа толеранције, уважавања на различитости, сарадње и ненасилном решавању 
конфликата. Разговарало се и о понашању на рекреативној настави, излетима и посетама, 
поштовању правилника у школи, као и о успеху и постизању бољих резултата. У раду одељењских 
старешина свих одељења били су заступљени разноврсни садржаји, прилагођени узрасним 
потребама деце. Део ових садржаја реализовано је у сарадњи са локалном заједницом, а пре 
свега са Домом здравља, Заводом за заштиту здравља, МУП-ом, Ватрогасним друштвом, Црвеним 
крстом – преко реализације одређених тема, кроз радионичарски рад. Посебан део посвећен је и 
правима детета у оквиру реализације пројекта Образовање за права детета, кроз радионице. 
Поред учитеља радионице о правима детета и дискриминацији реализовали су и ученици 6. 
разреда / вршњачка едукација /.  Одређене теме су реализовали представници Дома здравља, а 
неке стручни сарадници.  У првом и четвртом разреду реализован је и пројекат МУП-а и МП  везан 
за бебедност, а реализовано је по четири  радионице у првом и по 8 радионица у четвртом 
разреду у сваком одељењу. У првом разреду МУП је реализовао 4 теме. Садржаји су дати у 
другом делу извештаја.  

7.1.2. Преглед фонда и изводи из реализовање  ваннаставних активности у области 
науке, технике, културе, уметности, медија и спорта, односнодруштвених, техничких, 
хуманитарних, спортских и културних активности 
 
Ове активности реализују се са фондом од једног часа недељно. У свим одељењима реализован је 
планирани број часова, који је дат према Школском програму. Током године у овој се области 
реализује увек већи број часова, ради реализације садржаја који нису били планирани.  
Табеларни приказ фонда реализиованихчасова 

 
Друштвене, 
техничке, 
хуманитарне, 
спортске и 
културне 
активности 

Укупно реализовано часова по разредима 
( годишњи збирно сва одељења у оквиру једног разреда) за матичну и 
издвојена одељења 

I II III IV УКУПНО 

Број часова 184 + 36+36 253 + 36+36 180 + 36 + 36 285 + 36 36 902 + 72 + 72 
 
Преглед садржаја за разредну наставу- прва табела односи се на ангажовање ученика у 
активностима у којима могу да покажу своје способности, интересовања и учествују у тимском 
раду   

Рд. 
број 

Активности: Укљученост одељења и разреда  Укупно 
ученика I II III IV 

1. Приредба за предшколце и прваке ,сеп.    Сва од. 42 

2. Амбијентална настава, сеп.    4-2 25 

3. Трка „За срећније детињство“,окт. 40 45 54 84 223 
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4. Осликавање школског дворишта, окт. 101  143  244 

5. Учешће на литерарном конкурсу Железница 
Србије, нов. 

 10 11 14   35 

6. 11. интернет математичка олимпијада, 
организацији „Архимедес“у, нов. 

   4-4   11 

7. Учешће на литерарном конкурсу „Писмо Деда 
Мразу“, нов. 

 12 24 17   55 

8. Учешће на конкурсу „Покренимо нашу децу“, 
приказ активности, нов.  

   4-4   26 

9. Посета и учешће у радионица у Народној 
библиотеци, нов 

сви    101 

10. Учешће на конкурсу „Да смеће не буде веће“, 
новем. 

1-4      24 

11. Учешће на литерарном и ликовном конкурсу 
поводом Дана школе, дец. 

20 35 28 45 128 

12. Израда новогодишњих украса и честитки са 
родитељима, креативна радионица, дец. 

сви сви сви сви 520 

13. Литерарни конкурс за најбољу и 
најдуховитију епску песму са темом из ђачког 
живота, дец. 

   4-4 6 

14. Новогодишња приредба , дец  2-3 и5   54 

15. Школско такмичење из математике, јан.   45 63 108 

16. Такмичење „Мислиша“, март 14 50 42 59 165 

17. Међународно такмичење „Кенгур без 
граница“, март 

   4-4  13 

18. Школско такмичење рецитатора , март   45 63 108 

19. Општинско такмичење из математике,март   15 31   45 

20. Израда поклона и беџева, програм, пријем и 
дружење са децом предшколских група 
вртића града и наше школе,март 

сви сви сви сви 450 

21. Тестирање TIMSS, април    4-2,5   62 

22. Песма и спот за конкурс SBB Не прљај, немаш 
изговор“, април 

   4-2 и 4   61  

23. Амбијентална настава – у Стапарима, апр.    4-2 25 

24. Спортска активност на Градском базену, 
разредна настава Стапари, ап.,мај 

    10 

25. Учешће у квизу о правима детета, после 
радионица, април 

   сви 154 

26. Снимање кратког играног филма „Флаша“ и 
учешће на „КРЕФ“ фестивалу, мај 

   4-4   26 

27. Израда паноа за пројектну наставу- Како је 
лепа наша домовина- Копаоник-мај 

  143  143 

28. Такмичење за најбољу дечју карикатуру 
„Мали Пјер“ 

2 8  10   20 

29. Учешће на такмичењу ЦК „Крв живот заначи“, 
литерарни  и ликовни радови, мај 

сви     4 4 

30. Међународно тестирање LaNA, мај   3-    87 
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2,4,5 

31. Квиз знања везан за пројектну наставу, јун   сви  143 

32. Снимање ТВ прилога поводом песем „Не 
прљај, немаш изговор“, јун 

   4-4   26 

33. Градски квиз „Шта знам о Црвеном крсту“,јун    4-2,3   44 

34. Игре без граница, за завршетак школске 
године, јун 

   сви 154 

 
Друга табела односи се преглед реализовани активности  за припремне предшколске групе и 
разредну наставу- уз промоцију различитих културних, спортских, хуманитарних  програма и 
вредности 

Ред. 
број 

Активности: Укљученост одељења и разреда 
са бројем ученика 

Укупно 
ученика 

I II III IV 

1. Безбедну учешће деце у саобраћају,сеп. сви    101 

2. Посета сеоском домаћинству „Лазареви 
конаци“, септембар 

  Качер   5 

3. Правилно прање зуба, стоматолошки 
преглед,септембар 

сви    101 

4. Хуманитана акција „друг другу“-окт. 101 122 143 154 520 

5. Посета позоришној представи „Збрка око 
вука“, окт. 

 122   122 

6. Слаткиши за ИО Качер и Стапаре и вртић 
„Бајка“, хуманитарна акција, окт. 

сви 122  154 276 

7. Систематски стоматолошки преглед у 
школи, окт. 

 122   122 

8. Излет у Терзића авлију, окт.     Стапари  
10 

9. Држење са ученицима ОШ „М.М.Матић“, 
пројекат о правима детета, окт 

   15 уч. 
4-6 

15 

10. Поштујмо различитости, педагог ДЗ, окт.    сви 154 

11. Посета позоришној представи,окт    124 124 

12. Превенција и заштита деце од опојних 
дрога, МУП -током године 

   154 154 

13. Заштита од пожара, МУП -током године 101   154 255 

14. Заштита од техничко-технолошких 
опасности и природних непогода, МУП -
током године 

   154 154 

15. Превенција и заштита деце од трговине 
људима, МУП -током године 

   154 154 

16. Полиција у служби грађана, МУП -током 
године 

   154 154 

17. Предавање о безбедности у саобраћају, 
МУП -током године 

101   154 255 

18. Безбедно коришћење интернета и 
друштвених мрежа, МУП -током године 

   154 154 

16. Чистића је пола здравља, патронажа ДЗ, 101    101 
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новембар 

17. Обилазак међународне изложбе „Тихе 
књиге из вета у Лумпедузу и натраг“ дец. 

24     98  122 

18. Представа „Вук Караџић“ коју су 
припремили ученици виших разреда,дец 

  140 4-6  166 

19. Изложба керамике са 23. колоније 
Злакуса, дец. 

   4-5 и 
4-6 

53 

20. Посета Музеју града, децембар   сви  140 

21. Хуманитарна акција сакупљања играчака 
и слаткиша за децу болнице и школе 
„М.М.Матић“, дец. 

сви сви сви сви 250 

22. Приредба за Светог Саву, јан. 40 50 50 60 200 

23. „Продавница здраве 
хране“SBBфондација, дец. 

   4-2   26 

24. Посета биоскопу- „Мала госпођица 
Дулитл““ -април 

   25   25 

25. Хигијена уста, патронажа ДЗ, април и у ИО 
Качер и Стапари 

   сви   21 

26. Вршњачке радионице о правима детета, / 
наши учениц 6.разреда/, април-мај 

  143 154 297 

27. Интегративна настава / математика и 
физика /, април-мај 

   4-4,5,6 
 

78 

28. Предавање волонтера Црвеног крста, мај    154 154 

29. Хуманитарна представа „Снежана и седам 
патуљака“ у Народном позоришту, јун 

   4-2,3   44 

Извештај о активностима у Стапарима и Качеру: 
Део реализваних активности налази се у претходној табели. Прослављен је Свети Сава, а 

већ неколико година прослава  Светог Саве, школске славе,  привлачи многобројне мештане и 
госте у Стапарима. У оба ИО реализована је амбијентална настава  у етно-домаћинствима у 
неспосредном окружењу. Ученици ИО Стапари одлазили су на пливање у градском базену два 
пута седмично у априлу и мају.  Реализовали су шетњу до Стапарске бање и обилазак Стопића 
пећине.  
-Реализован је већ традиционално и изузетно успешно пролећни фестивал. И ове су године 
ученици из матичне школе посетили фестивал и дружили се са другарима из Стапара. Све је 
обележено на нашој фејсбук страни и у локалним медијима. Ученици 4-2 са учитељицом били су у 
обиласку оба издвојена одељрења.  

7.2.ПРОГРАМ ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ 
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 
7.2.1. Часови одељењских старешинапредметне наставе 
 

ЧОС 

Укупно реализовано часова по разредима( годишњи збирно сва одељења у 
оквиру једног разреда) за матичну и издвојена одељења 

V VI VII VIII УКУПНО 

Број часова 
 

216 216 252 238    922 
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Сваки одељењски старешина у предметној настави реализовао је по један час недељно  према 
плану рада, а  укупан број реализованих часова дат је у табели.  

У раду одељењских старешина свих одељења били су заступљени разноврсни садржаји, 
прилагођени узрасним потребама деце. Реализоване се теме везане за понашање у школи, 
безбедност у саобраћају и школи, бригу о себи и другима, здравствене и еколошке теме, договор 
о учешћу и реализација две хуманитарне акције, превенција дискриминације, превенција насиља, 
посебно електронског. Разговарало се о понашању у школи, на излетима, екскурзијама и 
посетама, поштовању правила, професионалној оријентацији,  толеранцији и међусобном 
уважавању, радионице везане за права детета. Одржане су и вршњачке едукације у свим 
одељењима петог и шестог разреда . Посебна пажња посвечена је превенција болести зависност у 
одељењима седмог и осмог разреда, у сарадњи са Завода за јавно здравље. Професионалци 
локалне заједнице и Дома здравља- патронажна служба, реализовали су низ предавања. У 
сардањи са МУП-ом реализовано је по 8 радионица у сваком одељењу шестог разреда, а педагог 
Дома здравља реализовала је, такође у шестом разреду у сваком одељењу радионицу везану за 
ненасилну комуникацију. У оквиру професионалне оријентације представници четири средње 
школе са њиховим ученицима одржали су промоцију тих школа.  

Стручни сарадници реализовали су низ радионица / наведени у извештају о њиховом раду 
/ које  су се односиле на учење, превенцију насиља, унутаргрупне односе, ненасилно решавање 
сукоба, професионалну оријентацију, израду социограма и сл. /. Одељењске старешине су 
реализовале и теме везане за здрав стил живота, употребу рачунара и мобилних, опасности 
везаних за друштвене везе, односе између дечака и девојчица, промене у пубертету, односе 
ученика са родитељима, као и теме везане за хуманост и помоћ другима. Обележени су и неки 
значајни датуми, државни празници, екологије и Светске дан језика, Дан планете Земље, Дан 
вода, Дан заштите река, Светски дан детета... /. Посебна пажња на ЧОС-у  се поклањала успеху, 
напредовању ученика и усмеравање и помоћ у раду.  

 

7.2.2.Преглед фонда и кратки изводи из реализовање програма друштвених, техничких, 
хуманитарних, спортских и културних активности- у другомциклусу 
Ови се садржаји реализују кроз рад секција и тај део је дат посебно у извештају / 11-
програм слободних активности /. Неке од тих садржаја дате су у изводима летописа 
школе. 
ЛЕТОПИС ШКОЛЕ школска 2018/2019.године 
 

Школа је обавезна да води летопис, а у њему се налазе кратки изводи из неких значајнијих 
активности и збивања у току године. Летопис се поставља на сајт школе до 1. октобра за прошлу 
школску годину. Дати су изводи са најзначајнијим активностима по месецима, а неке активности 
нису наведене јер су већ дате у другим деловима програма, посебно код разредне наставе. 
Летопис школе – изводи о активностима у школској 2018/2019. години 
 

Ред. 
бр. 

Активност и учесници Време 
реализације 

Носиоци реализације 
и учесници 

1. Свечани пријем предшколаца и ученика 1. 
разреда 

03.09. 
 

ученици и учитељи 3. 
разреда 

2. Тематски дан са темом “Хармонија боја, 
стихова и бројева“, учешће професоке 
Учитељског факултета Кристинка Селаковић 

19.09.  Одељење 4-5 са 
учитељицом и  Кристинка 
Селаковић 
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3. 20 ученика и три наставнице опутовале у 
Троген, боравиле у Дечјем селу / пројекат  
„Образовање за права детета/ на двонедељно 
студијско путвање 

20.09. Ужицки центар за права 
детета, наставници, 
ученици 

4. У оквиру Дечје недеље осликавање дворишта 4.10. Ученици разредне наставе 
са учитељицама 

5. У оквиру Дечје недеље ученици 2. и 4. разреда 
одржали  заједнички час физичког васпитања 

5.10. Ученици 2. и 4. разреда са 
учитељима 

6. Учешће ученика школе у хуманотарној трци "За 
срећније детињство" на стадиону ; најбољи у 
конкуренцији основних школа 

6. 10. 550 ученика свих узраста, 
учитељи и наставници 
физичког 

7. Радионице у одељењима 4. разреда о 
ненасилној комуникацији ;  

од 8-10.10. Педагог Дома здравља 

8. Почетак  реализације радионица МУП-а  у 1, 4. 
и 6. разреду, а реализују се током целе школске 
године/ теме и време реализације дате у 
другим деловима извештаја / 

8.10. Представници МУП-а, 
одељењске старешине 
1, 4. и 6. разреду 

9. У оквиру дечјег позоришног фестивала „Мали 
Јоаким“ гледање позоришних представа: 
„Несрећна кафина“, “Збрка око вука“ 
 и „Звонар Богородичине цркве у Паризу“ 

од 16-18.10. Предшколске групе, 
ученици 2,4. разреда, 
разредна настава из ИО 
Стапари 

10. Дан здраве исхране -предшколци припремили 
здраву ужину и презентовали је у холу школе, 
пучествовали чланови еколошке секције 

19.10. Предшколске групе, 
чланови еколошке секције, 
васпитачи, наставници 
биологије 

11. Чланови верске секције у Народном позоришту 
дружили се са члановима Дечјег црквеног хора 
из Ужица и Јеленом Томашевић 

20.10. Чланови верске секције и 
вероучитељ 

12. У оквиру пројекта Дворске канцеларије посета 
средњовековним храмовима Св. Ахилија у 
Ариљу и Белу цркву у Карану 

28. 10. Наставник историје са 
групом ученика 7-2 разреда 

13. У школи је одржан семинар "Пројектна настава 
у функцији образовања и васпитања за 
смањење ризика од непогода" 

3.11. Сви учитељи и наставници 
географије 

14. Посета музеју 28.11. Ученици 5-1, 7-1 и 8-5 са ОС 

15. Радионице у одељењима 6. разреда о 
толеранцији и конфлитима ;  

током 
новембра 

Педагог Дома здравља 

16. Предавање за ученике 1. разреда о хигијени 14. и 15.10. Патронажна служба ДЗ 

17. Учешће на Интернет математичкој олимпијади 
ученика 4-4; пласман на републичко финале  

30.11. 11 ученика у учитељица 4-4 

18. Посета Фестивалу науке у Београду 2.12 Група ученика 7.и.8. 
разреда и наст. физике 

19. Републичко финале Интернет математичке 
олимпијаде, учешће 7 ученика 

2. 12. 11 ученика у учитељица 4-4 

20. Отварање изложбе текстова и књига писаних 
Брајовом азбуком 

5.12. група ученика 7. разреда са 
наставником грађанског 

21. Предавање за ученике 2. разреда о хигијени 6. и 7.12. Патронажна служба ДЗ 
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22. Предавање Превенција дигиталног насиља за 
родитеље представнике  Савета родитеља. 

10.12. Дејан Дрндаревић, 
представник МУП-а 

23. ИК “Бигз“ је школи поклонила шест комплета 
зидних плаката за сваки предмет за ученике 
првог разреда 

12.12. Представници ИК “Бигз“ 

24. Радионица радионици „ Креирајмо нервну 
ћелију“ у РЦУ за групу ученика 7. и 8. разреда 

21.12. Природно – математички 
факултет из Крагујевца,РЦУ 

25. Приредба поводом дана школе за родитеље 22.12. Хор, драмска секција,  

26. Креативне радионице са родитељима- израда 
новогодишњих честити у свим одељењима 
разредне наставе 

24.12. Родитељи, ученици 
разредне наставе са 
учитељима 

27. Тематски час посвећен Првом светском рату- 
српски језик, музичка култура, историја и 
географија / гост млади гуслар/ 

27.12. Четири наставника и 
ученици четири одељења 

28. Чланови новинарске секције са наставницом 
реализовали интервју и дружење са голман 
Црвене Звезде и канадске реперезентације 
Миланом Борјаном. 

8.01.2019. Новинарска секција  

29. Учешћем у пројекту „Вода прети“ школа добила 
лаптоп од Савеза учитеља Србије 

11.01. Два учитеља, три 
наставника географије  

30. Прослава Светог Саве у матичној школи и ИО 
Качер и Стапари 

27.01. Вероучитељи, наставница 
музичког и српског, 
учитељи, чланови хора и 
драмске секције, 
свештеници 

31. У холу постављена слика великог ужичког  
добротвора Војислава Лалета Стефановића 

02.02. Директор школе, ученици 

32. На конкурсу Aqua Viva "Покренимонашу децу" 
по други пут награђено 4-4 са учитељицом и 
школа добила вредне реквизите за физичко 

04.02. 4-4 и њихова учитељица 

33. Посета изложбе Александре Гордић "ВЕЗ" у 
Градској галерији и учешћеу радионицама 
ученика 3-2,  4-1 и  4-6  

1.03. Градска галерија, учитељи и 
ученици 

34. Ученици 4-2 поклонили предшколцима радове 
са радионица 

14.03. 4-2 са учитељицом 

35. Деца предшколских група посетила Градску 
библиотеку, одржане радионице и добили 
бесплатно учлањење у библиотеку 

15.03 Библиотека, 
васпитачи,предшколци 

36. У шетњи кроз кањон Ђетиње 18.03. Ученици 6-5 са наставником 
физичког 

37. Свечано уручене награде на конкурсу 
ЈП“Водовод“ поводом Светског дана вода 

22.03. Награде два ученика -из  3-
1 и из 6. разреда из Стапара  

38. Обука ученика 7. разреда- у оквиру пројекта 
„Образовање за права детета“ 

24.03. 33 ученика 7.разреда, 
наставница енглеског 
језика и педагог 

39. У оквиру промоције школе пред упис првака 
дружење са предшколцима наше школе и 

27. и  28.03. Учитељи и ученици 
разредне наставе 
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градских вртића уз низ спортских и културних 
активности и поклоне за будуће прваке 

40. Међународно тестирање математике и 
природних наука - TIMSS 2019 

3.04. Ученици 4-2 и 4-5, учитељи 
ових одељења,  педагог и 
учитељица 1-3 

41. Тим наставниканакон радионице у Школској 
управи Ужице, организовао је и реализовао два 
часа са ученицима 4-6,4-5,6-2 и 6-3. Ученици су 
кроз игру и групни рад повезали садржаје 
математике и физике, заједно 4. и 6. разред 

4.04. Учитељице 4-5 и 4-6, 
наставница физике и 
наставница математике 

42. Од фебруара до маја наши су ученици 
учествовали у разним такмичењима 
организованим од МП, а њихови резултати су 
дати у посебном делу извештаја 

од фебруара 
до маја 

Ученици од 3. до 8. разреда 

43. Учешће у конкурсу  "Не прљај. Немаш изговор!" 
наша два одељења 4-2 и 4-4 

9.04. Ученици и учитељице 
одељења 4-2и 4-4 

44. У нашој школи у стрељани одржано Општинско 
првенство у стрељаштву- наши остварили сјајне 
резултате 

10.04. Мушка и женска екипа 
школе и наставнца 
физичког 

45. Ученици ИО Стапари обишли  Стопића пећину и 
етно-села Сирогојно 

15.04. Ученици и наставници ИО 
Стапари 

46. У ИО Качер реализоване креативне радионице 
поводом Ускрса 

18.04. Ученици, учитељи и 
вероучитељ 

47. математика + физика+физичко 
васпитање+историја - МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 
креативна примена ученика 4-4 и 6-1 

20.04. Ученици 4-4, 6-1, 
учитељице 2-2, 4-4, 
наставница физике и 
наставник математике 

48. После обуке о правима детета ученици 6. 
разреда поделили су се у 6 тимова и одржали 
вршњачких радионица у својим одељењима и 
свим одељењима 3. и 4. разреда, теме су 
везане за права детета и спречавање насиља и 
дискриминације  

од 20.04. до 
краја месеца 

20 ученика 6. разреда, 
ученици 3, 4. и 6. разреда 

49. Празник Врбица обележен учешћем чланова 
верске секције 

20.04. 20 ученика и вероучитељ 

50. У холу школе постављена изложба поводом 
Васкрса 

22.04. Ученици разредне наставе 

51. У оквиру слободних активности – ппредмет 
Свакодневни живот у прошлости- На травњаку 
испред наше школе организовано је такмичење 
у старој хајдучкој дисциплини БАЦАЊЕ 
ПОТКОВИЦЕ НА МОТКУ. У надметању су 
учествовали ученици 5-5 одељења. Победник је 
добио диплому "Батли погодак".  

24.04. Ученици 5-5 и наставник 

52. Ученици 4-2 наставу одржали у ИО Стапари, 
посетили су своје другаре, учили, дружили се. У 
етно-селу Стапарски вајати украшавали су 

24.04. Ученици 4-2 и разредне 
наставе ИО Стапари, са 
учитељицама 
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ускршња јаја 

53. Још једна активност о правима детета- 
интерактивни квиз KAHOOТ, квз припремили 
шестаци, такмичилисе трећаци и четвртаци / 
после радионица које су држали шестаци /, а 
најбољи и најбржи ученици 3-5 

26.04. 20 ученика 6. разреда, 
екипе из сваког одељења 3. 
и 4. разреда, наставница 
енглеског и учитељи 

54. У оквиру грађанског васпитања ученици 5-4 са 
наставницом посетили Центар за рециклажу 
текстила 

27.04. 5-4 и наставница грађанског 
васпитања 

55. Постављен пано Света лоза Немањића, рад две 
ученице 6. разреда у Стапарима 

27.04. Две ученице 6. разреда, 
наставници ликовне 
културе и историје 

56. У сарадњи Сочија и Ужица  група ученика из три 
школе боравила на студијском путовању.  У 
групи су била два ученика 7. разреда из наше 
школе 

Од 4.05. до 
16.05. 

Градоначелници Сочија и 
Ужицадва ученика 7. 
разреда 

57. Ученици Стапара обележили су Дан планете 
Земље чишћењем ширег окружења школе  

8.5. Ученици и наставници ИО 
Стапари 

58. Поводом дана Црвеног крста уручене су 
награде на конкурсу „Крв живот значи“. Међу 
добитницима су и 4 наша ученика 

8.5. Три ученика 4-2 и један 
ученик 4-3, учитељице ових 
одељења 

59. На изложби ученичких радова на тему 
"Екологија и очување животне средине" у 
Градској библиотеци презентовани су радови 
ученика и наставника ИО Стапари, који су 
одржали  и радиуоницу уз присуство  ученика  
6-1 и 6-2  

14. маја Библиотека, еколошка 
секција ИО Стапари, 
еколошка секција матичне 
школе и наставници који 
воде ове секције 

60. Часопис „Светосавско звонце“ често објављује 
радове наших ученика, а у овом броју објављен 
је награђени ликовни рад ученице 6-2  

15.5. Ученица 6-2, вероучитељ, 
ученици који похађају 
верску наставу 

61. У оквиру пројектне наставе ученици 5-1,5-2 и  
5-5 направили су наставна средства за 
формирање мини инклузивне медијатеке- што 
је представљено у наставничкој канцеларији 

12.6. ученици 5-1,5-2 и 5-5, 
наставница технике и 
технологије 

62. Свечана подела диплома ученицима осмог 
разреда и пријем носиоца Векове дипломе и 
њихових родитеља 

11.06.  

63. Група ученика, чланова еколошке секције са 
наставницама биологије са другим ученицима 
града , боравила је у Тузли, у оквиру пројекта 
међупограничне сардање. Поред програма на 
платоу Археолошког парка, који су реализовали 
ученици ОШ „Јала“ из Тузле, наши су ученици 
обишли Парк "Неолитско сојеничко насеље" и 
посетили Геолошки музеј 

14. 6. 5 ученика и две наставнице 
биологије 

64. Презентовање пројектне наставе -изложба 
продуката пројектне наставе у фискултурној 

28.06. 1. и 3. разред, географија, 
биологија и техника и 
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сали  технологија 

65. Два ученика наше школе, 3-1, су објавила књигу 
“Златни маслачак“. Један је писац, а други 
илустратор. Посебно су обрадовали њихову 
учитељицу. 

1.07. Два ученика 3-1 

 

7.3.ПРОГРАМ   ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 
Према плану о реализацији наставе у природи, излета и екскурзија, извршени су потребни 

послови- избор дестинација на одељењским већима, упознавање Савета родитеља школе са 
предложеним дестинацијама, анкетирање родитеља по разредима, процедура везана за јавне 
набавке- расписивање тендера  на ком су агенције доставиле понуде поштујући услове за 
извођење, избор агенција и превозника од стране родитеља. У складу са потписаним уговорима и 
уз израду планова реализовани су једнодневни излети, настава у природи и дводневне 
екскурзије. Пре поласка ученика  извршена је провера исправности аутобуса од стране МУП-а и уз 
присуство директора школе. После реализације разматрани су извештаји на седницама 
Наставничког већа школе, Савета родитеља и Школског одбора. Реализовани су:   

 
Редни 
број 

Облик 
изведене 
активности 

Дестинација Узраст Број 
деце/ 
ученика 

Време 
реализације 

1. једнодневни 
излет 

Београд Предшколске 
групе 

49 31.05.2019.г. 

2. једнодневни 
излет 

Мокра Гора 1-4 24 2.06.2019.г. 

3. једнодневни 
излет 

Јагодина разредна 
настава 
ИОКачер и ИО 
Стапари 

31 8.06.2019.г. 

4. настава у 
природи 

Тара- хотел 
„Оморика“ 

ученици 1. 
разреда / три 
одељења/ 

59 од 2.  до 9.06. 
2019.г. 

5. настава у 
природи 

Врњачка Бања ученици 2. 
разреда / сва 
одељења/ 

96 од 13.05. до 
20.05.2019.г. 

6. настава у 
природи 

Копаоник ученици 3. 
разреда / сва 
одељења / 

87 од 11. до 
18.05. 2019.г. 

7. настава у 
природи 

Аранђеловац ученици 4. 
разреда 

131 од 27. 05.до 
3.06.2019.г. 

8. екскурзија Ужице –Топлола-
Смедерево 

ученици 6. 
разреда 

1030 4-5.05. 2019. 

9. екскурзија Ниш, Крушевац ученици 7. 
разреда 

118 1-2.06.2019.г. 

10. екскурзија Нови Сад, Сремски 
Крловци, Зрељанин 

ученици 8. 
разреда 

135 4-5.05. 2019. 

Ученици предметне наставе из ИО Стапари ишли су на екскурзије са матичном школом.  
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ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 

8. ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 
Школа својим целокупним радом остварује активности предвиђене овим програмом. 

Обележени су  значајних датума и догађаја,  приредбе за  полазак првака и предшколаца, 
прослава Дана школе и Светог Саве, одељењске приредбе за родитеље. Организоване су посете 
Народној библиотеци, Музеју, Галерији, ГКЦ. Наши су ученици учествовали и у обележавању Дана 
града, на спортским такмичењима и манифестацијама. Културне активности уграђене су у многе 
сегменте рада, тако да је реализација садржаја из овог програма већ дата  у другим деловима 
извештаја, а пре свега у: 
-летопису,  
-реализовање  ваннаставних активности у области науке, технике, културе, уметности, медија и 
спорта, односно друштвених, техничких, хуманитарних, спортских и културних активности 
-раду секција 
-раду одељењских старешина и 
-превентивним активностима у Програму заштите ученика од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања. 

 

9.ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 
Реализовани су следећи садржаји: 
-са свим ученицима школе одржане активности у спортским недељама / по једна у сваком 
полугодишту / 
-турнири у изабраним спортовима за ученике од 5-8. разреда, 
-рад спорстких секција и учешће на спортским надметањима у следећим спортовима:  кошарка, 
фудбал, одбојка, рукомет, стрељаштво, стони-тенис, гимнастикаи атлетика 
-учешће на кросу за „За срећније детињство за све ученике“  
-учешће на такмичењима у оквиру ОСИШОС-а  за екипе школе у свим спортовима, поново 
најуспешнији у граду 
-били смо домаћини на свим такмичење у стоном тенису и стрељаштву  града  
-традиционални спортски сусрет наставника и ученика на крају школске године 
-настављене су  активност у свим  одељењима разредне наставе- пројекат МП – Покренимо нашу 
децу - где су ученици реализовали планиране физичке активности, а у оквиру овог програма 
реализован је час физиког васпитања за 250 ученика разредне нсатве једне смене у школском 
дворишту 
-наставник физичког је реализова час са предшколским групама 
 

10.ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРОГРАМ 
ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 
 
Извешај о реализацији Програма заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програм 
превенције других облика ризичног понашања у школској 2018/2019. години. 
Саставни део Школског програма и Годишњег план рада школе је  Програм заштите ученика од 
насиља, злостављања и занемаривања и програм превенције других облика ризичног понашања. 
Од школске 2018/2019. години у садржај овог  програма укључена је и превенција и реаговање на 
појаву дискриминације, па се тако и овај извештј односи на Програм заштите од дискриминације 
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насиља, злостављања и занемаривања  и програм превенције других облика ризичног 
понашања. 

Основа за израду Програма био је Правилник о Протоколу поступања установе у одговору на 
насиње, злостављање и занемаривање;ПРАВИЛНИКо поступању установе у случају сумње или 
утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности; план 
укључивања локалне средине и процене потреба Школе. У школи ради Тим за заштиту ученика од 
насиља, злостављања и занемаривања, који је пратио реализацију овог програма, а посебно 
инетревентне мере у чијој реализацији су учествовали чланови тох тима. Извештај Тима дат је у 
другом делу. 

Програмом заштите је планиран низ активности подељених у два сегмента: Превентивне и 
Интервентне активности.  Превентивне активности већим делом планиране су Годишњим планом 
рада, али се реализујуРеализатори ових садржаја су били најчешће  , одељењске старешине и 
наставници са ученицима / посебно код превентивних активности /, као и стручни сарадници,  сви 
чланови Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. Део 
активности реализовали су и професионалци из локалне средине, а пре свих представници МУП-а, 
Завод за јавно здравље, Дом здравља- патронажна служба и педагог, Центар за социјални рад, као 
и родитељи.  У реализацији превентивних активности значајно је укључена шира друштвена 
средина. 
Током школске 2018/2019. године  реализовани су планирани садржаји и то:   
 

Ред 
број 

ПРЕВЕНТИВНЕ 
АКТИВНОСТИ 

Начин реализације Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

1. Обрада тема у оквиру 
ЧОС које се односе на 
упознавање са 
правилима 
понашања, на 
развијање социјалних 
вештина, ненасилно 
решавање сукоба, 
другарство, узајамно 
уважавање, 
толеранцију; 
превенцију 
социјалног насиља; 
превенцију 
дискриминације  

Одржане следеће радионице: 
I разред: Израда одељењског паноа-
правила понашања;Дан детета-5.октобар 
–упознавање са Конвенцијом; Другари из 
одељења – тајни пријатељ;Знамо и учимо 
о правима детета –друга радионица; 
Слушамо једни друге;Другарство и 
солидарност -стварамо их заједно; Како 
избећи сукобе;Када нас други наговоре; 
Толеранција је... 
 II разред: Наша правила- нешто мењамо 
и додајемо;Дан детета-5.октобар/ Тајни 
пријатељ; Другари из одељења;Упамтили 
смо о правима детета –друга радионица; 
Другарски је, није другарски; Мобилни 
телефон –како и када их 
користимо;Ненасиље је кад.. Није лепо 
када / понашање наше и других / 
III разред:  У нашим правилима- мењамо 
и додајемо;  У Дечјој недељи/-Тајни 
пријатељ;  Шта је дискриминација –
радионица права детета; Како користимо 
мобилни и интернет;  Договорили смо се, 
поштоваћемо;  Како до толеранције и 

ОС, стручни 
сарадници, 
вршњачки 
тимови / 
пројекат 
права детета / 
 

 
септембар 
октобар 
новембар 
децембар  
фебруар 
март 
мај 
 
септембар 
октобар 
новембар 
јануар 
мај 
септембар 
 
октобар 
новембар 
 
фебруар 
 
април 
мај 
октобар 
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сарадње;  Лепа реч и гвоздена врата 
отвара;  Другарство се показује на разне 
начине 
IV разред: У Дечјој недељи/-Тајни 
пријатељ ; Предрасуде, стереотипи, 
дискриминација; Поштовање 
различитости и толеранција /ДЗ/; И 
старији су око нас; Слични смо и 
различити / радионица права детета /; 
Безбедно коришћење интернета и 
друштвених мрежа /МУП/; Како сами да 
решавамо конфликте 
/родитељи,вршњаци... /; Превенција 
заштите деце од трговине људима /МУП/; 
Ја сам ја, а ко си ти  
V разред: Појам људских права и права 
детета – 1. радионица; Тајни пријатељ; 
Поштовање различитости и толеранција 
/ДЗ/; Предрасуде и стереотипи- 3 
радионица; Псовке, вређања, туче – 
будимо узајамно толерантни; Трагови 
које остављамо на Интернету –радионица 
дигитално насиље; Поштујемо ли туђу 
приватност;  Одговорност и правичност; 
Четири чаробне речи: хвала, молим, 
извини, изволи!; Проблеми у понашању- 
избегавање ризичног понашања; 
Злоупотреба дроге и превенција 
наркоманије /ЦЗР/ 
VI разред: Предрасуде и стереотипи - 1. 
радионица права детета; Хуманост је .... 
Ми у  Дечјој недељи/-Тајни пријатељ ;; 
Животна вредност: ПОШТОВАЊЕ; Права и 
одговорност - 3. Радионица; Решвање 
конфликата /ДЗ/; Безбедно коришћење 
Интернета и друштвених мрежа; Куда нас 
води лаж; Права и обавезе ученика- 4. 
Радионица; Смета ми у односима између 
дечака и девојчица; Животна вредност: 
ТОЛЕРАНЦИЈА  
VII разред: Парадокси интернета; Права и 
одговорност – 3. Радионица; Сукоби 
права - 4 радионице; Наша свест о свету 
алкохола и дроге; Мере заштите на 
друштвеним мрежама-радионица;  
VIII разред: Ко нас штити од насиља 
/осврт на Протокол/; Права и одговорност 
- 3. Радионица; Сукоби права - 4. 

новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 
март 
мај 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 
март 
април 
мај 
 
септембар 
октобар 
новембар 
јануар 
фебруар 
март                 
мај 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
март                   
април 
октобар 
новембар 
новембар 
јануар 
март                
мај 



90 

 

Радионица;Мере заштите на друштвеним 
мрежама – радионица; Животна 
вредност: ЉУБАВ;  Кад разговарамо 
чујемо ли друге; Искушења су ту, одбрани 
се / алкохол, пушење, дрога /; Шта 
радимо када смо у сукобу са неким; 
Животна вредност: ПОШТОВАЊЕ  

2. Теме на ЧОС-у везане 
за превенцију насиља 

I разред: Јесмо ли насилни према другима 
/Протокол/;Шта ради полиција, заједно 
против насиља /МУП/ 
 II разред: Ко нас штити од насиља 
/Протокол/; 
III разред:Како решити сукобе /осврт на 
Протокол/;  
IV разред: Насиље као негативна појава 
/МУП/; Ко нас штити од насиља / 
Протокол/; Електронско насиље; 
V разред:  Дискриминација -3 
радионица;Ко нас штити од насиља / 
Протокол /;Електронско насиље; 
Насилништво и како га избећи;  
VI разред:  Дискриминација 2. Радионица; 
Насиље као негативна појава /МУП/;  
VII разред: Ко нас штити од насиља /осврт 
на Протокол/; Како избећи насилништво / 
радионица/  
VIII разред:  Како избећи насилништво / 
радионица/  

ОС, Стручни 
сарадници 

септембар, 
новембар 
 
 
 
новембар 
                   
новембар 
јануар 
новембар 
март 
 
 
 
новембар 
март 
 
новембар 
март 
 
октобар 

3. Рад у области 
културних, спортских, 
хуманиратних и 
других активности уз 
укључивање ученика 
у разноврсне 
садржаје чији је циљ 
квалитетно 
организовање 
слободног времена, 
развијање тимског 
рада, а посебно 
-промовисање 
здравих животних 
стилова – бављење 
спортом, заштита од 
болести зависности; 
заштита од 
злоупотребе дувана, 
алкохола и дроге; 

-овај део активности наведен је  у другим 
деловима извештаја / летопис, културне 
активности, слободне активности у 
разредној, секције у предметној настави/. 
Неке од реализованих активности су: 
-приредба за полазак у школу 
-програми у оквиру Дечје недеље 
-обележавање Дана школе и Светог Саве 
-учешће у хуманитарним акцијама 
-учешће на разним конкурсима 
-учешће на такмичењима 
-спортски турнири и недеље спорта 
-обележавање значајних датума  
-посете биоскопу и позоришту 
-обилазак  Градске галерије и Јокановића 
куће 
-сарадња са другим школама 
-постављање изложби радова ученика у 
холовима школе и друге активности 
-посебно јавно истицање, похвалама, 

-учитељи, 
одељењске 
старешине, 
руководиоци 
секција, 
остали 
наставници, 
родитељи  

 

Током 
школске 
године  
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полно преносивих 
болести; рискантног 
понашања; развој 
еколошке свети и 
чување животне 
средине уз 
укључивање локалне 
средине и родитеља 
 

скромним наградама и промотивним 
дружењима ученике који учествују у 
такмичењима и ваншколским 
активностима, продајне изложбе,  
организовање квизова знања из 
различитих области на нивоу школе; 
обележавање значајних датума везаних 
за екологију и чување животне средине                                                        
-дани здраве исхране                             -
активности у пројектима које реализује 
школа                            

4. Рад са родитељима, 
посебно родитељима 
ученика који 
испољавају проблеме 
у понашању 
-анкетирање 
родитеља везано за 
решавање ових 
проблема у школи 
-упознавање 
родитеља, чланове 
Савета родитеља 
школе, о дигиталном 
насиљу, о превенцији 
употребе дроге 
 

-у свим ситуацијама када су се јавили 
проблеми у понашању, а у две ситуације 
одржани су и родитељски састанци  
-на седницама  Савета родитеља школе  
-индивидуални саветодавни рад са 
родитељима 
-укључивање родитеља у реализацију 
хуманитарних акција и културних 
активности, радионица реализована од 
стране ученика за чланове Савета 
родитеља школе;  
анкетирање родитеља  у самовредновању 
и  
анкетирање родитеља о сарадњи 
породице и школе 

ОС, стручни 
сарадници, 
директор, 
помоћник 
директора,  

-по потреби 

5. Упознавање 
родитеља са 
Посебним 
протоколом о 
заштити деце-  

-на родитељским састанцима у првом и 
петом разреду 

-ОС -прво 
полугодиште 

6. Упознавање ученика 
са Посебним 
протоколом о 
заштити деце и 
поступању у установи 
у одговору на насиље 
злостављање и 
занемаривање – за I и 
V разреда 

-током године у разредној настави, за сва 
одељења 5. разреда и у одељењима у 
којима је било проблема везаних за 
насиље, у оквиру часова Грађанског 
васпитања урађени панои о насиљу 

Учитељи и 
стручни 
сарадници, 
наставница 
грађанског 

-прво 
полугодиште 

7. Рад са ученицима и 
члановима 
парламента 

- 20 ученика седмог разреда боравило у 
Трогену и прошли 15-дневну обуку везану 
за узајамне односе, уважавање, 
толеранцију, а по повратку реализовали 
низ вршњачких едукација и акција 
-реализована дводневна обука за 35 
ученика шестог разреда везана за Права 

-наставници 
који су 
боравили у 
Трогену; 
водитељи 
обуке и 
неколико 

-новембар 
-децембар 
-март  
-април и мај 
 
-март 
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детета –после обуке урађене  радионице 
вршњачких едукација у свим одељењима 
разредне наставе, одељењим 5. и 6. 
разреда;  
-три ученице реализовале радионицу о 
Правима детета за родитеље, чланове 
Савета родитеља школе 
- рад Ђачког парламента  од активности 
везане за дежурство ученика, вршњачку 
едукацију, хуманитарне акције, сарадњу 
са Ужичким центром за права детета, до 
израде паноа; две трибине везане за 
превенцију насиља и безбедног 
окружења и радионица у ИО Стапари 

наставника; 
координат. 
Ђачког 
парламента и 
координат. 
пројекта 
Емина 
Јеремић-
Мићевић 

април 
 
 
 
 
јун 

8. Сарадња са локалном 
средином - 
радионице 
– Домом здравља , 
Патронажном 
службом, Заводом за 
заштиту здравља, 
Школском управом, 
Центром за социјални 
рад, 
Општином,Црвеним 
крстом, спортским 
удружењима, 
библиотеком, МУП-
ом, Градском 
галеријом, 
Музејем,Позориштем
, Учитељским 
факултетом  и 
Ужичким центром за 
права детета, другим 
школама и вртићима 

-током целе школске године сарадња се 
одвијала са локалном средином, а 
посебно се издваја: 
-МУП- реализација тема у одељењима 1. 
и 4. разреда / везаних за насиље, 
безбедност; здравље; превенцију 
злоупотребе алкохола, дроге; трговину 
људим, електронско насиље; 
-реализација тема Завода за јавно 
здравље/ наведене код сарадње са 
локалном средином /- 
-сарадња са Ужичким центром за права 
детета и фондацијом Песталоци  / обуке 
ученика, боравак у Трогену, вршњачке 
едукације, примена Индекса о правима 
детета / 
-Дом здравље- реализација тема за 
ученике 5. и 6. разреда, рад патронажне 
службе;  
-посете библиотеци,  биоскопу, галерији,   
 уз учешће ученика у активностима / дато 
другим деловима извештаја / 
-разредна настава организовала 
креативне радионице и дружење са 
предшколским групама градских вртића 

представници  
институција 
директор, 
помоћници 
директора, 
ОС, стручи 
сарадници 

Током целе 
године 
 
 

9. Стручно усавршавање 
наставника / број 
семинара и 
наставника који их 
похађају зависио од 
буџетских средстава / 

-у овој школској години реализовано је  
неколико  семинара везана за ову област: 
Од предрасуда и стереотипа до 
дискриминације и насиља- који је 
похађало 25 наставника; Примена 
приручника и ресурс пакета о правима 
детета у настави – 23 наставника; 
Интернет и ми у сигурној мрежи- 2 
наставника.   

-РЦУ, Ужички 
центар за 
права детета,  
Тим за 
стручно 
усавршавање, 
наставници, 
директор 

Од октобра 
до јуна 
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10. Идентификовање и 
рано препознавање 
ризика од насиља, 
злостављања и 
занемаривања 
анкетирањем 
ученика, 
Компензаторни 
програм 

-праћење понашања ученика, сарадња са 
родитељима и стручним сарадницима 
ученика 
-анкетирање посебним упитником 
самопроцена  - 
-реализација компензаторног програма 
психолога школе  

стручни 
сардници  

-октобар 

11. 
 

Предлози Тима о 
мерама за превенцију  
 

- Тим је имао један састанак са 
представницима институција ван школе / 
МУП, ЦЗР, Школска управа, ДЗ, просветна 
инспекција / 
дати предлози-  

Тим 
 

-на 
састанцима 
Тима 

12. Активности у области 
самовредовања које 
се односе на ову 
областа /анкетирање 

- анкетирани ученици у процесу 
самовредновања / област квалитета ЕТОС 
/  

Тим за 
самовреднов
ање и стручни 
сарадници 

новембар-
март 

13. Извештавање органа 
управљања, Савета 
родитеља и 
ученичког 
парламента о раду 
Тима 

-извештај разматран на седницама и 
саставни је део Извештаја рада школе у 
школској 2018/2019. години 

Тим, 
руководилац 
Тима 

-крај првог 
полугодишта 
и крај 
школске 
године 

14. Повера школског 
простора у вези 
сумњи на употребу 
дроге у школском 
окружењу и 
дворишту током 
викенда и нерадних 
дана 

-пре почетка наставе у првом радном 
дану после викенда и празника домар 
школе проверавао  безбедност 
-по потреби проверавани  снимци  видео 
надзора и предузете потребне мере 

Директор, 
помоћник 

Током 
године 

15. Упознавање 
наставника са 
Правилником о 
поступању установе у 
случају сумње или 
утврђеног 
дискриминаторног 
понашања и вређања 
угледа, части или 
достојанства 
личности  

-секретар школе је на седници 
Наставничког већа школе презентовала 
Правилник 

секретар 
школе 

новембар 

16. Упознавање ученика 
и родитеља са 
Правилником о 

-на ЧОС-у су упознати ученици свих 
одељења / разредна настава у пригодној 
форми /, са акцентом на појаве 

Одељењске 
старешине, 
стручни 

Прво  
полугодиште 
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поступању установе у 
случају сумње или 
утврђеног 
дискриминаторног 
понашања и вређања 
угледа, части или 
достојанства 
личности 

дискриминације и предвиђеним 
процедурама 
-на родитељским састанцима упознати су 
родитељи, са акцентом на појаве 
дискриминације, процедуре које 
предузима школа и њихову улогу  

сарадници 

17. Активности у оквиру 
пројектне наставе 

-први  пројекат у одељењима првог 
разреда био је рад на одељењским 
правилима понашања  у која су укључени 
и родитељи; 
-сва одељења трећег разреда 
реализовала су пројектну наставу везану 
за реализацију наставе у природи – низ 
активности-израда  паноа и изложба у 
холу школе, рад на Копаонику, продукти, 
питања за квиз, реализација квиза; 
Изрда дидактичких средстава за рад са 
ученицима којима је потребна додатна 
подршка – ти одељења петог разреда на 
часовима ТИТ ;  
У фискултурној сали постављена је 
последњег школског дана изложба 
продуката пројектне наставе  1. и  4. 
разреда, из географије, биологије и 
технике и технологије 

  

18. Упознавањенаставни
ка са новим 
Правилником о 
Протоколу поступања 
у установи у одговору 
на насиље, 
злостављање и 
занемаривање  

-на седници Наставничког већа школе психолог август 

 ИНТЕРВЕНТНЕ 
АКТИВНОСТИ 

Начин реализације Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

1. Проверавање сумње 
или откривање 
насиља, злостављања 
или занемаривања 

-у установи се увек реаговало у 
ситуацијама које су то захтевале 

-чланови 
Тима, ОС, 
дежурни 
наставници, 
остали 
запослени 

-током 
године 

2. Прекид насиља и 
смиривање учесника 

-у свим ситуацијама када је то уочено -чланови 
Тима, ОС, 
дежурни 
наставници, 

-током 
године 
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остали 
запослени 

3. Обавештавање 
родитеља 

-у свим ситуацијама када је дошло до 
насиља 

ОС, директор. 
помоћник 
директора 

-током 
године 

4. Консултације у вези 
насиља које се 
десило / околности, 
анализа чињеница, 
процена нивоа / 

-у складу са планираном процедуром 
извршене су све потребне активности 

ОС, директор. 
помоћник 
директора, 
стручни 
сарадници 

-током 
године 

5. Појачан васпитни рад 
са ученицима који су 
извршили први ниво 
насиља 

-у свим случајевима  -одељеске 
старешине, по 
потреби и 
стручни 
сарадници 

-током 
године 

6. Евиденција и 
прачење понашања 
ученика у насиљу 
првог нивоа и 
извештавање Тима 

-вођена је потребна евиденција -одељењски 
старешина 

-током 
године 

7. Појачан васпитни рад 
са ученицима који су 
поновили насиље 
првог нивоа 

-у свим случајевима -одељењски 
старешина 

-током 
године 

8. Послови везани за 
процедуре насиља 
другог ниво 

-у складу са планираном процедуром 
извршене су све потребне активности 

ОС, директор. 
помоћник 
директора, 
стручни 
сарадници 

-током 
године 

9. Израда оперативног 
плана заштите за све 
ученике- 

-планови рађени за све ученике ОС, стручни 
сарадници 

-током 
године 

10. Избор активности 
друштвено-корисног 
рада 

-одељењске старешине су одабрале 
активности и пратиле реализацију 
друштвено-корисног рада ученицима 
којима је изречена васпитна или 
васпитно-дисциплинска мера  

ОС, 
одељењска 
већа, Чланови 
Тима 

-током 
године 

11. Послови везани за 
процедуре насиља 
трећег нивоа 

-у складу са планираном процедуром 
извршене су све потребне активности 

ОС, директор. 
помоћник 
директора, 
стручни 
сарадници, 
Тим  

-током 
године 

12. Подношење пријава 
надлежним 
органима, 
организацијама и 

-директор је упутио званичне дописе  У два случаја -октобар 
-јануар,  
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службама  

13. Информисање Центра 
за социјални рад о 
породичном насиљу 

Није их било   

14. Обавештавање 
родитеља и полиције 
када постоји сумња 
да насилни догађај 
има елементе 
кривичног дела или 
прекршаја 

У два случаја директор је упутио званичне 
дописе 

 Јун,  

15. Обавештавање 
родитеља, а ,по 
потреби, полиције  и 
Центра за социјални 
рад о насиљу ученика 
према запосленом 
- покретање 
васпитно-
дисциплинског 
поступка за тог или те 
ученике 
-изрицање  васпитно-
дисциплинске мере у 
складу са Законом 

-обавештавање родитеља и надлежних 
институција 
-рад на процедури покретања васпитно-
дисциплинског поступка и изрицања 
васпитно-дисциплинске мере на седници 
Наставничког већа 

-директор 
школе. Тим 
 
 
-директор и 
остали 
учесници у 
васпитно-
дисциплиско
м поступку 

16. 

16. Реализација 
процедура везаних за 
појаву 
дискриматорног 
понашања ученика 
према ученику или 
групе ученика према 
ученику  

Процедуре реализоване у два случаја   

 

 
11.ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

Са ученицима разредне наставе планиран је један час недељно за реализацију 
друштвених, техничких, хуманитарних, спортских и културних активности, што је већ дато у 
извештају.  
У предметној настави ови се часови реализују кроз рад секција са фондом од једног часа 
недељно. У септембру су одељењске старешине са ученицима урадили анкети и укључивање 
ученика у рад секција,  тако што су одељењске старешине на ЧОС-у упознале ученике са листом 
секција и наставницима који их воде, а они су се изјаснили које секције желе да похађају . Број 
ученика који су се пријавили и оних који похажају секције није исти. 
 

Секција Наставник Број ученика који похађају  секције 
/према евиденцији из дневника  

Број 
реализован

Број 
ученика  
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V VI VII VIII УКУПНО их часова  

Новинарска Весна Шекељић - - 4 5 11 36 11 

Драмска Јулија Филиповић 3 7 2 1 13 36 13 

Драмска-ИО 
Стапари 

Биљана Црнић - 2 6 1   9 36   9 

Рецитаторска Љиљана Јелисавчић 6 9 1 1 16 36  16 

Литерарна Биљана Кнежевић 4 2 3 2 11 36  11 

Ликовна Драган Вићентић - 5 2 4 11 36  11 

Историјска Миломир Максимовић - 5 10 4 19 36  19 

Географска Стевка Жунић - 1 3 -   4 36   4 

Еколошка Јасна Радосављевић - 2 - 6   8 36   8 

Саобраћајна Александар 
Милосављевић 

36 5 - - - 36   5 

Грађевинско-
архитектонска 

Оливера Крстић - 2 - 3   4 36   5 

Инфроматичко-
програмерска 

Биљана Бојовић  2 - 5 -   7 36   7 

Роботика Горан Бојовић  2 - 1 -   3 36   3 

Стрељаштво Кристина Љубичић-
Ђорђевић 

2 17 - - 19 36 19 

Рукометна сек. 
и пливање 

Марина Маркичевић - - 4 10 14 
11 

36 
вођење 
екипе на 
такмичења 

14 
11 

Неколико 
спортова 
мушке и 
женске екипе: 
кошарка 
гимнастика 
Одбојка и 
фудбал 

Никола Мићевић     У сваком 
спорту по 
10 
чланова у 
екипи, од 
5-8 
разреда, 
сем у 
гинастици 
7 

40 60 

ХОР Јасминка Гајић 13 7 2 - 22 36 22 

Верска Ненад Вукајловић 13 3 - - 16 36 16 

Напомена: Годишњим планом рада предвиђен је рад фолклорне секције, али се нико од ученика 
није изјаснио за похађање ове секције, тако да није радила у овој години.  
Изводи из рада секција: 
Новинарска: 
-ажурирање фејссбук странине- једном недељно и чешће- укупно 184 објаве 
-интервју са Миланом Борјаном, голманом 
-праћење такмичења и резултата 
-праћење активности везаних за живот и рад школе 
Драмска: 
-припрема и учешће на тематској недељи 
-припрема представе и представа за Светог Саву 
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Драмска ИО Стапари: 
-припрема представе и представа за Светог Саву 
-јавни час реализован на Пролећном фестивалу 
Рецитаторска: 
-припрема и учешће на школском такмичењу рецитатора за све узрасте 
-припрема и учешће на школском такмичењу рецитатора за предметну наставу 
-учествовање на смотри рецитатора „Песниче народа мог“ одржане у ГКЦ 
Литерарна: 
-учешће на литерарном конкурсу поводом Дана школе 
-извођење драмског текста „Кирјања“ 
Ликовна: 
-учешће на ликовном конкурсу поводом Дана школе 
-учешће на ликовном конкурсу „Мали Пјер „ 
-учешће на међународном ликовном конкурсу у Битољу- 
-постављање изложбе за Дан школе и уређење холова 
-учешће на ликовном конкурсу „Моја модна чаролија“ 
-учешће на ликовном конкурсу „Дани Ћирилице“ 
Историјска: 
-реализација тематске недеље 100-годишњица завршетка Првог светског рата 
-реализација пројекта „ Дворска коресподенција „ 
Еколошка: 
За рад  еколошке секције били су задужени  ученици осмог и шестог разреда, али у рад еко- 
секције током године укључивали су се и остали ученици. Реализовано је 36 часова, колико је и 
планирано, а остварене су следеће активности: 

1. Уређење кабинета биологије – чишћење, сређивање збирки и наставних средстава, 

чишћење клупа.  

2. Обележени су значајни еколошки датуми – израда паноа и презентација. 

- 16.септембар – Дан озонског омотача, 4. октобар – Дан животиња; 22.април – Дан 

планете Земље 

3. Зачепимо предрасуде – акција сакупљања пластичних чепова на нивоу целе школе, у 

сарадњи са Удружењем особа са инвалидитетом. Циљеви акције су:  скретање пажње на 

потребе лица са инвалидитетом, обезбеђивање финансијске помоћи откупом материјала 

за рециклажу и подизање нивоа еколошке свести.  

4. Обележавање Дана здраве исхране – Здрави стилови живота 

АКЦИЈА ЗДРАВИ СТИЛОВИ ЖИВОТА – ЗДРАВА ИСХРАНА 
Крајем новембра и почетком децембра, у нашој школи је организована акција, која за циљ 
има промовисање здравих стилова живота. 
Акцију су планирали и извели: педагог школе, наставници биологије и физичке културе, 
ученици чланови еколошке секције, и сви ученици школе. 
Слоган акције је ЗДРАВИ СТИЛОВИ ЖИВОТА, са посебним акцентом на здравој исхрани. 
Наставници биологије одржали су предавања и презентације на тему здраве исхране 
ученицима од петог до осмог разреда, на редовним часовима биологије. У акцију су  
укључени и ученици издвојеног одељења Стапари, који су учествовали и у изради паноа: 
БРЗА ХРАНА – ЗАШТО НЕ? и ЗДРАВА ИСХРАНА, који су коришћени на предавањима у 
нижим разредима.  
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На тај начин, сви ученици школе упознати су са штетностима брзе хране и газираних пића, 
као и са алтернативама, које су подједнако брзе и укусне, али и сигурно здраве. 
Акција је крунисана Даном здраве ужине који је одржан седмог децембра у холу школе.  
Наставници физичке показали су деци од првог до четвртог разреда, забавне и корисне 
вежбе, тако да смо сви заједно вежбали уз музику, а затим су деца послужена воћем и 
интегралним пецивима, које су за њих припремили пријатељи наше акције: пекара Српски 
Мек и Klopizza које су обезбедиле интегрално пециво, Пољопривредно газдинство 
Ђоковић из Ариља које је обезбедило јабуке, родитељи наших ученика који су приложили 
укусна пецива и воће, као и наставници школе. 

5. Припрема и поставка изложбе у градској библиотеци  на тему – ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

6. Посета  пролећном фестивалу у Стапарима. 

 
Саобраћана: 
 Реализовани су сви планирани садржаји, а најзначанији циљ био је успостављање 
правилног  одоас ученика у саобраћају и вођење рачуна о сопственој безбедности и безбедности 
свих учесника у саобраћају. 
Информатичко-програмерска: 
 Рад са напредним програмима, припреме и учешће на такмичењима, школа била домаћин 
општинском и окружном такмичењу.  
Рооботика: 
 У раду секције извршене су припреме за такмичење у роботици, на ком су ученици 
остварили изванредан успех, освојивши прво место и пласман на светско такмичење које ће се 
одржати почетком наредне године у Шангају.  
У Качеру је реализована приредба за Светог Саву, уз остале планиране садржаје. Као и увек, у 
овом издвојеном одељењу посебна пажња посвећена је уређењу школског простора, цветњака и 
воћњака око школе. 
У програму слободних активности ученика предметне наставе реализоване су и друге активности, 
које нису биле обухваћене  радом секција 
 
 
РАД ПОДМЛАТКА ЦРВЕНИ КРСТ 

Традииционално у нашој школи постоји значајна активност везана за Црвени крст. У 
акцијама се одазива највећи број ученика и посебно се успешно реализују хуманитарне акције. У 
оквиру сарадње са Црвеним крстом ученици наше школе учествовали су у следећим 
активностима: 
- „Трка за срећније детињство“ – традиционалној реакреативно-хуманитарној активности Црвеног 
крста која има за циљ да међу младима подстакне хуманост, промовише здраве стилове живота и 
пропагира волонтерски рад. 
- У току децембра на иницијативу Ученичког парламента организована је акција прикупљања 
слткиша и играчака за новогодишње пакетиће. Пакетићи су обрадовали децу на Дечјем одељењу 
Опште болнице, у Основној школи "Миодраг В. Матић", а један део је однет у Црвени крст. 
- Екипа наше школе, коју су чиниле ученице четвртог разреда учествовала је на градском квиз 
такмичењу "Шта знам о Црвеном крсту."  
- Учешће на конкурсу "Крв живот значи" -  у категорији ученика 1-4. разреда,  ликовни и литерарни 
радови наших ученика остварили су резултате вредне пажње. 
- Такмичење из прве помоћи – шесточлана екипа наше школе коју су чинили ученици седмог и 
осмог разреда освојила је друго место. 
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У току школске године одржане су и две седнице Скупштине Црвеног крста којима је као, 
представник школе, присуствовала Бранка Кремић, наставник биологије. На првој, оснивачкој 
седници донет је програм рада Црвеног крста, а на другој су резимирани резултати рада. 
 
 

12.ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ УЧЕНИКА 
 
Извештај о реализованим активностима из програма професионалне оријентације у школској 
2018/2019. години 

  Током школске 2018/2019 . године  Програм професионалне орјентације се спроводио 
континуирано,поред предвиђених активности реализовано је низ садржаја који су били корисни 
за ученике и њихове родитеље. На  огласној табли ученицима су табеларно приказане средње 
школе на нивоу Златиборског округа, са приказом смерова, бројем ученика који се по смеру 
уписује, и број минималних бодова за упис на те смерове, као и сајт на коме се ученици могу 
информисати о истим подацима за средње школе на територији целе Србије. Тиме је отпочела 
професионална оријентација, која се реализовала читаве године и на часовима одељењских 
старешина седмих и осмих разреда кроз радионице професионалне оријентације из свих 5 
модула: Самоспознаја, Информисање о занимањима и каријери, Упознавање са путевима 
образовања, Реални сусрети са светом рада, Доношење одлуке о избору школе и занимања. У 
оквиру радионица учествовали су и родитељи са представљањем својих занимањa и 
материјалима које користе у свом послу. 

На сајту школе у Категорији Професионална оријентација  садржаји су се редовно 
ажурирали и ученици су се усмеравали на сајтове: Водич за основце за избор занимања , Сајтови 
на којима се могу наћи линкове до жељених средњих школа, Путоказ за избор занимања – и 
родитељи се питају, Описи одређених занимања, као и да се објасни целокупан процес 
професионалне оријентације и тестирања ученика. Корисни садржаји тј текстови за родитеље и 
ученике.Редовно су ажуриране информације везане за полагање завршног испита,информације о 
датумима полагања,начину провере бодова на завршном испиту као и информације о броју 
слободних места и начину уписа у средње школе. 

У оквиру припреме за завршни испит организован је пробни испит за сва три теста. 
Наставници су упознати са резултатима пробног теста који су били основа за планирање припреме 
за завршни испит, а резултати завршног испита послужиће као основа за унапређивање наставе из 
предмета који се полажу на завршном испиту. Ученици су  тестирани психолошким тестом: ТИП2 – 
тестом професионалних интересовања. 

Тестираним ученицима су на индивидуалним разговорима саопштени резултати тестова и 
препорука за упис у средњу школу, односно информације које дају слику о томе шта је 
најадекватније занимање, образовни профил, односно, област којом би се ученик/ца могао/ла и 
требао/ла бавити. Психолог, након интервјуа са учеником/ицом даје препоруку, односно, 
неколико адекватних професионалних алтернатива и у усменој форми их саопштава. Родитељи 
ученика осмог разреда су долазили на индивидуалне разговоре са психологом где смо решавали 
недоумице родитеља око уписа њихове деце у средње школе. На тим разговорима поред 
решавања недоумица, упућивани су на релевантне изворе информација у вези будућег занимања 
свог детета, као и на конкретне савете како подржати дете и амортизовати стрес детета приликом 
одабира занимања.  

http://www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs/
http://www.prvaskola.edu.rs/document/Brosura_Profesionalna_orijentacija_Sajt.pdf
http://www.prvaskola.edu.rs/document/Brosura_Profesionalna_orijentacija_Sajt.pdf
https://poslovi.infostud.com/opisi-zanimanja
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За све родитеље ученике осмох разреда одржан је родитељски састанак "Избор средње 
школе и занимања" где је родитељима презентовано на који начин дете усмерити на правилан 
избор средње школе,дат је преглед средњих школа и смерова као и начинима пружања подршке 
детету при адаптацоји у новој школској средини 

Сви ученици осмог разреда присуствовали су предавању на тему професионалне 
оријентације и планирања каријере које је одржала психолог Александра Поповић. 
Ученици свих одељења осмог разреда су током априла и маја на часовима Техничког и 
информатичког образовања посетили Техничку школу у Ужицу.Ученици су у посету ишли у пратњи 
својих предметних наставника. техничкој школи ученици су имали прилику да се упознају са свим 
подручјима рада (машинство и обрада метала, графичарство, електротехника и електроника и 
металургија) као и образовним профилима који се школују у овој школи.Ученици су посетили 
кабинете, разговарали са професорима и ученицима.Ученици су посетили и Техничку школу 
„Радоје Љубичић“у Ужицу. 

У просторијама наше школе организоване су презентације Економске школе из Ужица,Гимназије 
из Ужица као и презентације Трговинско - угоститељске школе из Чајетине.Ученици су  редовно 
обавештавани о организовању  Дана отворених врата школа- "Медицинска школа" 
Ужице,"Уметничка школа" Ужице,као и о условима уписа и смеровима у Средњу стручну школу 
вазухопловну академију.  

У оквиру реалних сусрета  заинтересовани ученици наше  обишли су  компаније у нашем 
окружењу које се баве  израдом намештаја у  оквиру дана отворених врата  компанија "Матис" -
Ивањица,"Атлас" -Севојно,  "Гинко" -Пожега,  на овај начин  имали су прилику да упознају стварни  
занимања  и професија и различите аспекте сложеног процеса производње. 

Ученици су углавном били задовољни расположивим информацијама.  

 
 
 
 
13.ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
 
Школа овај програм реализује кроз садржаје у редовној настави неких предмета / свет око нас, 
природ и друштво, билогија, географија, ликовно и физичко васпитање, српски језик /, кроз 
сарадњу са локалном заједницом, а посебно патронажном службом Дома здравља / дате су 
обрађене теме у летопису / и сарадњом са Заводом за јавно здравље. Такође су неке теме везане 
за предавања МУП-а.  Као значајна активност на пољу здравствене заштите је и бављење спортом. 
Недеље спорта  реализоване су у првом и другом полугодишту, часови спортских секција, боравак 
на настави у природи и излетима, као и неке манифестације на нивоу града.  
Ове теме су обрађене на ЧОС-у: 
I разред: Хигијена је пола здравља – патронажна служба- 
Код школског стоматолога-правилно прање зуба 
II разред: Брига о здрављу; Знамо ли да бринемо о себи 
III разред: Навике и понашања за здрав живот 
IV разред: Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола; Спорт- како утиче на наше 
здравље 
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V разред: Како да се здраво хранимо; Негујмо здрав животни стил / штетност алкохола и дувана, 
значај спорта /, Злоупотреба дроге и превенција наркоманије, Како проводимо слободно време 
VI разред: Шта знамо о болестима зависности;  Превенција и заштита деце од опојних дрога и 
алкохола;  
VII разред: Наша свест о свету алкохола и дроге; Компјутерска зависност; Предлажем вам здрав 
стил живота; Светски дан здравља-превенција болести зависности; Вечерњи изласци-до када и 
где, Болести зависности 
VIII разред: Сида-радионица; Наличје полног живота; Болести зависности;  
Активностима школе и локалне заједнице реализоване су и следеће теме: 

 Правилна исхрана- за 4.разред 

 Хигијена зуба „Сачувајмо леп осмех“- за 1.и 3. разред;  

 Хигијена је пола здравља- за 1.разред 

 Дан здраве исхране  -за целу школу 

 Активност и тест „Пут и ја“—пројекат МУП-а  „Безбедност за све“ за 3.разред 

 Контролни преглед зуба и правилно прање –стоматолошка служба школе за 4.разред 

 Систематски преглед зуба у стоматолошкој оридинацији-за 3.разред 

 Завод за јавно здравље реализовао је радионице са свим одељењима 7. и 8. разреда- 

Болести зависности и Алкохолизам 

Поред овога, реализован је током марта и априла програм  здраве исхране за све узрасте- рад 
еколошке секције, где је дат детаљнији извештај. Са ученицима разредне наставе настављена је 
реализација  пројекат „Покренимо нашу децу“. Чланови еколошке секције постављали су 
едукативне паное везане за ову област- Дан здраве исхране; Дан борбе против сиде; Дан борбе 
против пушења.  

 

14.ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ  ЗАШТИТЕ 
 
Школа је посебно водила  рачуна о ученицима који имају одређене проблеме  у продичном 
окружењу – породица у процедури развода брака, лоши узајамни односи родитеља, озбиљнија 
болест ужег члана породице или ученика, тешки материјални услови, проремећаји понашања 
родитеља или ученика /, болести зависности родитеља или ученика, као и други поремећаји 
понашања – бежање из школе, крађа, припадност деструктивној групи /.   
Са овим  ученицим  и са њиховим родитељима реализоване су активности подршке и помоћи од 
стране одељењских старешина, наставника и стручних сарадника, кроз кроз појачан васпитни рад, 
индивидуални рад , активности на нивоу одељења, индивидуални рад са родитељима и 
укључивање вршњачких грпа.  
Активности су зависиле од врсте подршке која је пружена ученицима – а  реализована је набавка 
уџбеника и школског прибора на почетку школске године, гратис путовања на излете и екскурзије 
и  настава у природи, као и боравак групе од 15 ученика током летњег распуста на мору / у 
организацији општине/.  По потреби остварена је сарадња  са локалном заједницом, пре свега 
Центром за социјални рад и здравственим институцијама.  Посебну подршку најугроженијим 
ученицима пружили су родитељи појединих одељења, као и сами ученици.   
 Ученици и наставници су у две ситуације организовали прикупљање новчане помоћи за 
ученике који су дуже одсуствовали ради лечења. 
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15.ПРОГРАМ  ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

У школи је током године највише активности у овој области реализовано кроз рад 
еколошке секције. Њени чланови реализовали су вршњачку едукацију о значају рециклаже за сва 
одељења у школи, а посебно су поставили едукативне паное- Дан озонског омотача;Дан 
животиња; Отпад као загађивач и вредна сировина; Дан планете Земље ; Светског  дана заштите 
животне средине . Реализовали су акцију а прикупљања старог папира; а постоји стална акција 
сакупљања пластичних чепова. У холу школе постављена је корпа за одлагање потрошених 
батерија.   Уређење школског простора и нега биљака  рађено је и у оквиру секције хортикултуре. 
Одељења  4-2 и 4-4 учествовали су на конкурсу „ Не прљај, немаш изговор“, а спот  4-4 је побрао 
многе симпатије и о овом одељењу је снимљена и ТВ емисија. Наши ученици у ИОСтапари 
организовали су чишћење  у широј околини школе. 80 ученика и наствника прикључило се 
градској акцији чишћења кањона Ђетиње. Наставници географије су са одељењима петог разреда 
реализовали пројекат „Вода прети“, о опасности од поплава. Поред ових активности  на ЧОС-у су 
реализоване следеће теме: 
I разред: Дан животиња.; Рециклирање и загађивање ; Дан вода и Дан пролећа 
II разред: Дан вода и дан пролећа; Природа се чува и воли 
III разред: Дан вода; Дан планете Земље – 22.април; Природа и ми - мала школа бонтона; 
IV разред: Једна заједничка акција нашег одељења; Природа се чува и воли 
V разред:На екскурзији 
VI разред: 26.јануар -Дан образовања за заштуту животне средине; 31.јануар-национални дан без 
дуванског дима; Светски дан заштите животне средине 
VII разред: ученици 7.разреда посетили центар за рециклажу 
VIII разред: Рециклажа и загађивање 
 Поред овога реализован је Дан здраве исхране за све узрасте, а највреднији су били 
предшколци.. 
 

16.ПРОГРАМ  САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 
 
У оквиру овог програма реализовани су следећи послови: 
- достављање свих извештаја о раду школе у претходној школској години и током године 
-достављен  Годишњег плана рада школе за наредну годину и анекса Школског програма  
- достављени су спискови ученика и наставника који имају право на месечне карте / материјална 
накнада за исте / 
- урађени су различити финансијски  извештаја  и финнсијских  планова , рачуни, изводи, 
потраживања школе, полугодишњи и годишњи извештаји 
- извршен је избор чланова привременог Школског одбора - представника локалне самоуправе- а 
потом 3 нова члана за нови сазив Школског одбора. Изабран је и представник локалне самоуправе 
у Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 
- школа је  извршила припрему података и документације за учешће на пројектима везана за  
унапређења материјално-техничких услова рада,  
- представници школе / пре свега директор и помоћник / присуствовали су  раличитим састанцима 
везаним за рад школе 
- представника локалне самоуправе учествовали су у  неким активностима школе-пријем ученика 
1. разреда, прославе Дана школе и  Светог Саве, пролећни фестивал у ИО Стапари   
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- обављен је низ инспекцијски прегледи везани за припремљеност школе за рад и рад током 
године, приговоре родитеља, праћење примене прописаних докумената и вођења прописане 
документације 
 
 

17.ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 
 

Посебна пажња у раду школе усмерена је на сарадњу са родитељима. Ова се сарадња 
остварује  прикупљањем основних инфромација о ученицима и породици анкетирањем приликом 
уписа у први разред, преко попуњавања упитника везаног  за израду социјалне карте школе, па се 
даље наставља у раду одељењски старешине, наставника, стручних сарадника, директора у току 
школске године.   

У свим одељењима реализовано је   4-8 родитељских састанака, а на почетку школске године  
истакнут је недељни распоред  индивидуалних разговора са родитељима за све одељењске 
старешине и предметне наставнике. Значајан део активности у овој врсти подршке одвијао  се 
кроз индивидуални рад са родитељима. Инфромација о распореду индивидуалних разговора 
постављена је на сајт школе и огласну таблу. О  индивидуалним разговорима са родитељима 
евиденцију воде одељењске старешине и предметни наставници. Према тој евиденцији просечно 
је у једном одељењу разредне наставе обављено 90, а предметне 50 индивидуалних разговора. 
Велики  број индивидуалних разговора обављали су и  стручни сарадници школе, о чему воде 
посебну евиденцију, као и директор и помоћник директора школе. Посебно је интензивна 
сарадња  са родитељима ученика који имају потешкоће у савладавању планираних наставних 
садржаја или васпитних проблема, кроз обавезни појачан васпитни рад.  

Родитељи су укључени у реализацију хуманитарних акција, културних активности, 
присуствују свечаностима, а са разредном наставом су реализовали креативне радионице- израда 
честитики и поклона за предшколце- будуће прваке. Родитељи имају и своје представнике у 
Школском одбору, тако да су преко њих учествовали у доношењу одлука у надлежности Школског 
одбора. Такође имају своје представнике у Активу  за Школски развојни план , у Тиму за 
обезбеђивање квалитета и развој установе, као и у тиму за самовредновању рада школе, где су 
били активно укључени. Поврмено су укључени у рад  Тима за превенцију насиља. 
На почетку школске године родитељи ученика првог и петог разреда су се изјаснили у вези јавног 
информисања о њиховој  деце на сајту, / фотографије, имена / са такмичења и других активности.  
Изборне предмете бирали су родитељи изјашњавање преко анкета. Анкетирање је урађено у јуну 
за све усзрасте, сем првог разреда. Путем анкете изјаснили су се и за слободне наставне 
активности у 5. и 6. разреду. На сајту школе родитељи је био на располагању низ информација из 
активности школе - од списка одабраних уџбеника, преко школског календара, Школског 
програма, Извештаја о раду, Годишњег плана рада,  до термина писмених провера у једном 
полугодишту. Постоје и посебне огласне табле у холовима намењене родитељима, као и огласне 
табле за ученике, на којима су дате актуелне информације.  
 

Родитељски састанци: 
Најредовнији и најбројнији контакти са родитељима су управо родитељски састанци. Током 

ове године реализована су 4-7 родитељских састанака у сваком одељењу. На родитељским 
састанцима  разматране су актуелне теме везане за заједничких активности у појединим 
разредима.  Родитељи су изабрали представнике у Савет родитеља, представници су учествовали 
у избору агенција за реализацију излета, наставе у природи и екскурзија ; обавештени о  
школском календару, изводима из активности рада школе, делимично са стандардима 
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постигнућа,   нивоима насиља, процедурама и бројем васпитних и васпитно-дисциплинских  мера. 
Обавештени су о променама у првом и петом разреду, пројектној настави. Анализиран је успех 
одељења, проблеми у раду, постигнућа ученика на такмичењима, њиховом учешћу у културним, 
друштвеним, спортским и хуманитарним активностима, побољшању услова рада. Преко 
представника неким темама се потом бавио и Савет родитеља школе и Школски одбор. 
Учествовали су у избору убџеника, обавештени о увођењу електронског дневника, као и о 
правилнику о дискриминацији.  

На основу евиденције у дневницима на родитељским састанцима редовно су дате 
информација о успеху, понашању, реализацији свих облика настеве и другим активностима 
одељења. На родитељским састанцима реализоване  се одређене теме актуелне за тај  узраст 
ученика.У едном одељењу реализовано је предавање нашег родитеља, а везано за електронско 
насиље. При решавању актуелних проблема везаних за успех и дисциплину на неколико  
родитељских састанка укључили су се стручни сарадници и директор школе. Психолог школе је 
одржала родитељски састанак за осми разред везан за упис у средњу школу. 

На крају првог полугодишта, у јануару 2019.г.  родитељи су анкетирани  / по 3 родитеља из 
сваког одељења / о сарадњи породице и школе. Такође су анкетирани родитељи у оквиру 
самовредновање, област ЕТОС. Из одговора родитеља јасно је шта у раду школе и сарадњи са 
њима треба променити.  

Савет родитеља школе 
Савет родитеља школе чине по један представник сваког одељења матичне школе и 

издвојених одељења, као  и предшколских група. Ове године одржано је  6 седница. Члнови 
Савета родитељи се анкетирају  на крају другог полугодишта о  сарадњи породице и школе.  
Савет родитеља школе имао је конституитивну седницу на почетку школске године , а у састав су 
одабрани нови чланови  – по један представник сваког одељења  и представници из Качера и 
Стапара. Такође су изабрали три представника у нови сазив Школског одбора.  

На седницама  су детаљно  информисани о раду и  надлежностима Савета, а потом 
редовно информисани о активностима у току школске године, успеху ученика, упознати са 
Школским програмом, Годишњим планом рада школе,  анексима на ова документа. Упознати су 
са Извештаје о раду школе у прошлој години, разматрали извештаје о реализацији наставе у 
природи, екскурзија и излета, пројектима који се реализују у школи.Одабрали су осигуравајућу 
кућу за осигурање ученика.   

Информисани су о успеху, резултатима на такмичењима, инвестиционим пословима,  
унапређењу материјално-техничких услова рада школе, безбедности ученика, унапређењу услова 
рада школе, активностима у раду Тима за превенцију насиља  као и   другим питањима из 
свакодневног живота и рада школе. Информисани су о пробном завршном испиту и резултатима 
које су ученици остварили. Учествовали су у реализацији завршног испита и информисани о 
оствареним резултатима. Упознати су за новим законским актима.   На седницама су родитељи 
износили предлоге и сугестије везане за безбедност у школи, као и проблеме везане за наставу, 
рад појединих наставника, проблеме у односима између ученика у одељењу или у школи. Део 
ових информација, питања, сугестија разматран је и на седницама школе / Школском одбору, 
одељењским већима, Педагошком колегијуму, Тиму за превенцију, Наставничком веће/.  

 
18.ПРОГРАМ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

 
У Матичној школи и ИО Стапари радила је школска библиотека. ИО Качер нема 

библиотеку, али у наставничкој канцеларији смештен је одређени број примерака школске 
лектире, коју ученици користе. У склопу библиотеке у матичној школи налази се и наставничка 
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библиотека. У ИО Стапари радом библиотеке руководи наставник српског језика, док је у матичној 
школи у библиотеци радио један библиотекар са пуном нормом и један са 50% радног времена. 
Реализоване су следеће активности:  
-вођена је  евиденције о књижном фонду у складу са прописима за библиотеке 
-извршено је увођење нових књига и периодике у систем евиденције / МП уплатило школи 
средства за набавку нових књига за ђачку лектиру / 
-вођена је  евиденције о позајмљивању и враћању књига од стране ученика и наставника током 
године 
-ученици 1. разреда упознали су се са библиотеком и начином рада и постали нови чланови 
-оставрена је сарадња са градском библиотеком-посета и размена искуства у раду, заједничко 
учешће на једном семинару 
-обележен  је  Светски дан књиге 
-изведена је акција сакупљања књига од ученика школе и извршено расходовање оштећених и 
дотрајалих књига 
-са неколико одељења разредне наставе реализовани су часови у библиотеци 
-постављена мања изложба књига у холу 

Извршена је набавка књига, школска лектира и приручници за наставнике . Добијени су  од 
МП уџбеници и приручници за ученике којима је потребна додатна подршка, ако и приручници за 
наставнике који са њима раде. Клет је поклонио неколико комплета књига за читалачки клуб. 
Библиотека се тренутно налази у врло скученом простору и нема услове за читалачки клуб.  

 

19. ПРОГРАМ БЕЗБЕДОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 
 
               У овој области постоји посебан план активности на нивоу школе. Формиран је школски 
тим, који се повремено састаје и прати безбедност у установи. Води се рачуна о простору / 
унутрашњем и дворишном  и благовременом отклањању потенцијално опасних ситуација / киша, 
снег, клизави ходници и прилаз школе, оштећења школске имовине /. Контролише се и у 
одређеним интервалима закључава и откључава улазна капија. Постављена је унутрашња капија 
за горње двориште, која се закључава после завршетка наставе и постигнута је боља заштита 
школске зграде.  Постојећи  видео-надзор је  побољшан / већи број камера, квалитетнији снимци 
/. Организовано је дежурство наставника, са главним дежурним наставницима, који су у школи до 
завршетка часова.  На тему безбедности разговара се и на седницама стручних и руководећих 
органа школе.  

Посебно је драгоцено укључивање локалне заједнице, при чему је МУП реализовао 
програм за ученике 4. и 6. разреда са садржајима из ове области, који су уграђени у часове 
одељењског старешине. На безбедност су се односили следећи садржаји:  
Поред тих, реализоване су и следеће теме на ЧОС-у  
I разред: Разговарамо о безбедности у школи и ван ње;  
II разред: Разговарамо о безбедности (у школи и ван ње) 
III разред: Поштовање правила у школи и ван ње 
IV разред: Наша безбедност у школи и саобраћају; Безбедно коришћење Интернета и друштвених 
мрежа 
Vразред:Безбедност,поштовањежправила;  
VI разред: Безбедност у саобраћају; Полиција у служби грађана; Безбедно коришћење интернета и 
друштвених мрежа; Превенција и заштита деце од трговине људима;Заштита од пожара; Заштита 
од техничко-технолошких опасности и природних непогода 
VII разред: Безбедност;  



107 

 

VIII разред: Безбедност; 
Радионице реализоване од стране МУП- са сваким одељењем четврток и шестог разреда су: 

У сарадњи са МУП-ом реализован је посебан програм у оквиру ЧОС-а за ученике 1, 4. и 6. 
разреда, а обрађене су следеће теме: 
 Безбедност у саобраћају  

 Полиција у служби грађана 

 Насиље као негативна појава 

 Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола 

 Безбедно коришћење Интернета и друштвених мрежа 

 Превенција и заштита деце од трговине људима 

 Заштита од пожара 

 Заштита од техничко-трехнолошких опасности и природних непогода 

20. ОСТАЛИ ПРОГРАМИ 
 
20.1.ПРОГРАМ ПОДРШКЕ У ПРОЦЕСУ УЧЕЊА 
 Различитим активностима школа пружа подршку ученицима у процесу учења:  

 на седницама одељењских већа на крају класификационих периода и полугодишта 
анализира се успех одељења –записницу  у дневницима рада - 

 на седницама Наставничког већа школе на крају класификационих периода и полугодишта 
анализира се успех одељења и разреда и предлажу мере за побољшање –записници 
Наставничког већа-  

 на седницама Школског одбора и Педагошког колегијума анализира се успех ученика 
током године, анализирају  резултати на завршном испиту и предлажу мере за 
унапређење –записници- 

 на родитељским састанцима анализира се успех и предлажу мере побољшања-записници- 

 на седницама Савета родитеља школе анализира се успех и предлажу мере  -записници- 

 на часовима одељењског старешине на свим узрастима анализира се успех, а обрађене су 
ове теме:                                                                                                                                                                  

I разред: Договарамо се о раду; Још мало о успеху;  
II разред: Правимо лични  план рада; Наши и моји кораци на путу ка успеху ;О учењу и успеху  - 
технике учења; Рад у школи –  процена и самопроцена  
III разред: Шта треба да научимо у току шк.године (упознавање са стандардима постигнућа); Шта 
знам и могу, а шта бих желео/ла да научим; Наш рад – анализа  успеха и дисциплине; Наше 
учешће у школским и ваншколским активностима; 
IV разред: Планирање дневних активности; На преласку у 5. разред 
V- разред - Анализа успеха на крају првог класификационог периода , Прво полугодиште је иза 
нас, Резултати које смо постигли у трећем тромесечју 
VI разред: Анализа рада у првом тромесечју; Неоправдано изостајање са наставе; Кад могућности 
нису једнаке, сви не постижу исте циљеве,  
VII разред: Анализа рада у првом тромесечју-успех, владање, неоправдано изостахање; Постигли 
смо на крају првог полугодишта; До краја године остало је мало времена, искористимо га 
VIII разред:Како до циља-техника мотивације; Анализа рада у првом тромесечју; Наши резултати 
на крају трећег тромесечја; Како победити стрес и трему на завршном испиту; 
Стручни сарадници школе одржали су низ радионица везаних за ову област- теме се налазе и 
њиховим извештајима.  
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У  школи се примењују  индивидуализовани приступ, као и ИОП за ученике којима је 

потребна ова подршка. Одржан је низ седница одељењских већа на којима је разматрана и 

утврђена врста подршке, као и прећена њена ефикасност. О овој подршци дат је извештај код 

рада Школског инклузивног тима . 

 Током реализације појединих активности координатор тима је  сарађивао са релевантним 
институцијама, пре свега Школском управом  , стручним сарадницима Дечијег диспанзера 
(педагогом, психологом, логопедом), стручним сарадницима из осталих  основних школа, 
Мрежом подршке инклузивном образовању, ИРК Ужице 

Реализован је компензаторни програм, од стране пеагога Катарине Карановић, а 
детаљнији извештај је дат у њеном извештају рада. 
 

20.2.ПРОГРАМ ПОДРШКЕ У ПРОЦЕСУ УЧЕЊА ЗА ДЕЦУ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА, 
ТАЛЕНТИМА 
Реализоване су следеће активности: 
-идентификовани даровити ученици кроз процес редовне наставе од стране учитеља и наставника 
-обављена сарадња са њиховим родитељима / по потреби / 
-извршено усмеравање и укључивање ових ученика у додатни рад и секције / у складу са њиховим 
интересовањима /  
-на часовима одељењског старешине су реализоване теме / 5. 6. и 7. разреду / Секције и додатна- 
мој лични избор ; Предлажу нам, а ми бирамо /секције, додатне/. Стимулисано је и организоване 
учешће ових ученика на разним конкурсима током године / решавање задатака у Математичком 
листу, учешће на ликовним и литерарним конкурсима као и учешћа на локалним конкурсима 
Црвеног крста, Дома „Петар Радовановић“, Ватрогасног друштва и сл. / 
-реализован је појачан индивидуални и додатни рад са талентованим ученицима   
-најуспешнији такмичари промовисани су и награђени књигама, а за ученике осмог разреда 
носиоце Вукове и посебних дипломана организована је пригодна промоције и пријем Вуковаца и 
њихових родитеља.   
-приликом обележавања значајних датума / Дан школе, Свети Сава,  приредбе за предшколске и 
прваке, дружење са носиоцима Вукове дипломе и њиховим родитељима, пролећни фестивал у 
Стапарима / укључени су даровити и талентовани ученици и промовисане њихова знања и 
умешност.   
Посебна активност реализована у овој години је пројекат НТЦ- учења и реализација 4 радионице 
са групом ученика 4.разреда. Извештај о овој активности се налази код пројеката школе. 
Планирано је да већ од наредне школске године наша школа постане центар НТЦ учења. 

 
20.3.ПРОГРАМ КОНВЕНЦИЈЕ О ПРАВИМА ДЕТЕТА 

Новим Законом о основама система образовања и васпитања прецизиране су обавезе 
школе у примени Конвенцијео правима детета. У новом Школском програму који се примењује од 
ове школске године, као посебна специфичност рада наше школе издвојен је најбољи интерес 
детета, основни постулат Конвенције.  

Традиционално су реализоване богате активности током обележавања Дечје недеље у 
октобру.  У оквиру програма ЧОС- а у свим одељењима реализоване су радионице на којима су 
ученици  о информисани о Конвенцији о правима детета , појединим деловима Конвенције и 
одређеним правима и групама права, о њиховом ангажовању . Такође се на часовима редовне 
наставе у већини предметима садржаји вежу за права детета. На  реализованим  часовима 
грађанског васпитања од 1. до 8. права детета су била приоритена у садржајима. У  посебно  делу 
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извештаја о учешћу школе у пројектима, налази се извештај о реализацији пројекта  „Образовање 
за права детета“ . Наша је школа у пројекту већ 5 година, наставници су похађали много семинара 
из ове области и школа смо која ће своја искуства преносити другим.  У школској 2018/2019. 
години веома су активно радили ученици који су едуковани кроз обуку у школи и посебно 
приликом боравка у Швајцарској. Реализовано је 40 вршњачких радионица, а и  за родитеље, 
чланове Савета , реализована је једна радионица о правима детета.  

 
 

21.ПРОЈЕКТИ РЕАЛИЗОВАНИ У ШКОЛИ 
 У овом делу извештаја дати су изводи из реализације пројекта у којима је школа 
учествовала, али је дат и податак о пројкетима икоји су реализовани  у оквиру предмета Пројектна 
настава у првом разреду , као и пројекти који су реализовани у настави и учењу у петом разреду. 
А/Пројекти у којима је учествовала школа:  
1. „Образовање за права детета“- пета година реализације пројекта 
2. Пројекат „Дворска канцеларија-коресподенција у средњем веку“ 
3. Пројекат МП „2000 дигиталних учионица“ 
4. Пројекат НТЦ-учење са фондацијом Live Rich 
1. Активности у пројекту „Образовање за права детета“ 
У петој години реализације пројекта Образовање за права детета, који наша школа 
реализује у сарадњи са Ужпчким центром за права детета и уз подршку Песталоци дечије 
фондације,  активности су биле следеће: 

- планирање и реализација Акционог плана након добијених резултата евалуације 
пројекта спроведене у мају 2018 са акцентом на активностима усмереним ка бољој 
остварености права детета у образовању (пре свега информисање ученика и јачање 
дечије партиципације)  

- формирање Вршњачког тима у оквиру Ученичког парламента који је реализовао 
вршњачке радионице 

- двонедељна обука за 20 ученика седмог разреда у Трогену, Швајцарска у 
организацији Ужичког центра за права детета (20.09 – 6.10. 2018) 

- двонедељно стручно усавршавање за 3 наставника у Трогену, Швајцарска у 
организацији Ужичког центра за права детета (20.09 – 6.10. 2018) – Данијела 
Несторовић, Биљана Богдановић и Биљана Бојовић 

- 4 припремне радионице за ученике и наставнике који су боравили у Швајцарској 
- реализација вршњачких едукација – информисање ученика, обуке о правима 

детета, радионице на тему превенције насиља и дискриминације – укупно 28 
радионица у одељењима 3, 4 и 6 разреда 

- реализација радионица стручних сарадника на тему превенције насиља и 
дискриминације 

- обука 30 ученика 6. разреда на тему Права детета – март 2019. 
- реализација кахут квиза на тему права детета у организацији Ученичког 

парламента 
- реализација акција везаних за улепшавање шкплског простора – уређење 

дворишта, осликавање зидова школе 
- реализација радионице за родитеље о правима детета на седници Савета 

родитеља, јул 2019. (реализатори ученици који су прошли обуку) 
- ажурирање Фејсбук странице школе (УП и наставница Весна Шекељић)  
- учешће школског координатора на координацијском састанку (март 2019)  
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- 15 наставника је похађало семинар Хоризонтално учење (8 сати стручног 
усавршавања) – јун 2019. 

- Израда акционог плана за укључивање нових школа у пројекат – од школске 
2019/2020 наша школа постаје модел школа/школа ментор за 4 нове школе (ОШ 
„Слободан Секулић“, Ужице; ОШ „Алекса Дејовић“, Севојно; ОШ „Димитрије 
Туцовић“, Чајетина и ОШ „Петар Лековић“, Пожега). 

2.Активности у пројекту „Дворска канцеларија-коресподенција у средњем веку“ 
  Овај пројекат реализовао је наставник историје Миломир Максимовић са ученицима, 
члановима историјске секције. Пројеката је трајао од октобра до фебруара. Односио се на време 
деспота Лазара Стефановића и свака школа / 10 школа из пет градова Србије /представљала је  
једно место или личност из тог периода. Поред основаца у пројекту су учествовали и ученици 
средњих школа из тих градова. У току реализације ученици су бирали цркву или манастир у 
околини, а наши су ученици посетили цркву у Ариљу. На првој радионици гледали су презентацију 
припремљену са информацијама о пројекту и сајтом који је пратио реализацију. Ученици су се 
упознали са начином комуникације између дворова, како су изгледала писма, печати,  мастило и 
папир на коме су писана. Посебно су упознати са стилом писања –калиграфијом. Наредни задатак 
је био да тим писмом комуницирају са ученицима другог града, поштујући начин обрачања и 
језички стил тог времена. На крају су ученици на већим паноима написали писма калиграфским 
словима, а после је постављена изложба њихових радова.  
Реализација пројекта изазвала је велико интересовање међу ученицима и наставницима. 
 
3.Реализација пројекта „2000 дигиталних учионица „ 
  Једна учитељица и једна наставница енглеског језика успешно су конкурисали и прошли 
обуку за реализацију овог пројекта, чији је циљ примена ИКТ у настави и примена урађених 
софствера за 1. разред. После обуке добили су опрему за индивидуалну примену-лаптоп, 
пројектор и сталак, као и бесплатан интернет.  Настава је врло успешно реализована до краја 
школске године у свим предметима у одељењу 1-4, као и у свим одељењима првог разреда из 
енглеског језика. Инструктори за обуку наставника у овом пројекту су наша три наставника / 
енглеског језика, ТТ и математике /, тако да су и они у свом раду користили искуства са обука. У 
међувремену је и наставница енглеског, реализатор пројекта, постала инструктор за обуке, а 23 
наставника ће у наредној години у свом раду применити пројекат Дигиталне учионице. 
4.Реализација пројекта  НТЦ-програм учења 
  Овај пројекат није планиран Годишњим планом рада школе.  До његове реализације 
дошло је захваљујући одлуци Марије Ждеро, заступника  Live Richфондације,  да одабере нашу 
школу за активност НТЦ учења.  По договору и сарадњи са директором школе организован је и 
веома успешно реализован НТЦ -викенд у нашој школи 30. и 31. марта. НТЦ програм учења- учење 
кроз игру- акредитован је од стране МП / у још 6 земаља /, а спроводи се у 17 држава Европе.   
  Активности током НТЦ викенда одвијали су се са наставницима / дводневни семинар који 
су похађали 15 наставника наше и јш 15 наставника школа града /; са родитељима- радионице са 
родитељима деце узраста од 4 до 6 година и са родитељима школскедеце од 7-11 година; као и са 
децом 4-6 година - уз присуство родитеља и радионице са децом школског узраста / 1-4 разред /. 
  Реализатори програма и фондација Live Rich одлучили су да наставе активности са 
ученицима.  Одлучили су да се одабере група од 25-30 ученика четвртог разреда и да се са њима 
реализују радионице. Реализатори програма одабрали су наставника физичког васпитања Николу 
Мићевића и  учитељицу 1-4 Гордану Никовић из наше школе, као и једну учитељицу и педагога из 
друге две школе, да буду реализатори тих радионица.  Њих четворо је током јуна реализовало 4 
радионице са одабраним ученицима. Наставник Никола Мићевић је реализовао активности из 
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програма НТЦ-учења и на часовима физичког васпитања у одељењима 5-5 и 66-5 током маја и 
јуна.  
  У наредној школског години очекује се да наша школа буде центар НТЦ учења, што 
представља посебну част и што је драгоцено за даљи развој установе. Захваљујући фондацији Love 
Rich и донацијама неколико радних организација, током летњег распуста адаптирана је и 
опремљена мања трпезарија за потребе продуженог боравка и предшколских група.  
 
Б/Реализација пројеката у оквиру пројектне наставе / први и пети разред / 
 
Први разред: реализовао пет  пројекта – Израда одељењских правила,  Игре бака и дека, 
Богаћење речника, Музика мог краја и Дворишта у нашем граду 
Енглески језик /матична школа/: Израда паноа и презентација у вези са наставном темом My 
favorite- ученици су радили групно и добро сарађивали, а тематски су повезани са географијом и 
биологијом 
Енглески језик /ИО Стапари/: Ученик петог разреда, једини је у одељењу, радио је пано на тему 
Wildlife in Africa“. Учествовале су и помагале му две ученице шестог разреда. 
Немачки језик: Ученици петог разреда, кроз истраживачке задатке и групни рад,  реализовали су 
пројекат на тему „Mein Ublingswort-Hitwort“. Продукте су презентовали у оквиру свог одељења. 
Израда Географија: 
Сва одељења петог разреда пројекат „Вода прети“, опасности и заштита од поплава. 
Техника и технологија: одељења 5-1,5-2 и 5-3 –у смени Б -израда дидактичких средстава зарад са 
децом са посебним потребама, изложба у наставничкој канцеларији.  
Информатика и рачунарство: Ученици  петог разреда обе смене реализовали су пројекте: Моје 
место;  Интервју са особом по избору; Чуда природе су свуда око нас, Безбедно коришћење 
интернета и Правила понашања у кабинету. 
Биологија: У септембру је реализован  пројекат „Жива бића у мојој околини“ у смени Б, а у априлу 
пројекат „Правилна исхрана“;  у свим одељењима  петог разреда  смене А реализовала пројекат 
„Модел  ћелије“,  постављена изложба, родитељи се сјано одазвали и учествовали; наредни 
пројекат био је „Птице нашег краја“ у априлу, а за крај године у јуну је реализован пројекат  под 
називом „Пити или не пити, питање је сад“. И у ИО Стапари реализован је занимљив пројекат, у 
чију су се реализацију укључили и ученици других одељења, везан за непосредно школско 
окружење и његово одржавање. 
Верска настава: Пројекат презентације бајке „Из Ја Града у Ти Град“. Ученици су гледали филм, 
одржали радионице са игром, цртањем и дарматизовали садржај бајке. Циљ је био да уоче праве 
вредности које им се нуде.  
Трећи разред: Мада нису у обавези одељењско веће је реализовало пројекат везан за наставу у 
природи на Копонику  /16 паноа ученика и родитеља, постављена изложба у холу, практична 
реализација током наставе, припрема питања и реализован квиз /. Пројекат је, као пример добре 
праксе, представљен на седници наставничког већа. 
У фискултурној сали је постављена изложба свих продуката пројектне наставе. 
 
Извештај о раду Ученичког парламента у школској 2018/19. години 

 
 Ученици VII и VIII разреда били су укључени у рад Ученичког парламента, законом 
загарантоване формалне институције, која ученицима омогућава демократски начин удруживања 
ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се 
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њих непосредно тичу. Ове школске године, Ученички парламент је имао 24 члана, по 2 
представника из сваког одељења седмог и осмог разреда, и по један представник из ИО Стапари 
На првом састанку је изабрано руководство и усвојен план рада. Изабрани су представници из 
редова ученика који ће учествовати у раду стручних већа, актива и школских тимова.  
     Активности Ученичког парламента су спроведене у складу са годишњим планом рада за 
школску 2018/2019. годину. Реализовано је 8 седница, на којима су ученици посебно расправљали 
о: 

- покретању хуманитарних акција 

- безбедности у школи 

- организацији слободних активности 

- уређењу школе 

- активности ученика у свакодневном раду школе 

- остваривањем права на учешће у одлучивању 

- организацијом другарске вечери за осмаке 

     Чланови Парламента су учествовали у организовању вршњачких тимова / укључени ученици 
који су боравили у Трогену / који су реализовали низ  радионица на тему информисања осталих 
ученика о правима детета у образовању, спречавање насиља и дискриминације, партиципацији.  
Реализована је вршњака едукација наших другара из средњих школа. Ученици су подржали 
хуманитарне акције, учествовали у акцији чишћења кањона Ђетиње, заједно са наставницима 
школе. Упознати су са садржајем документа Индекс остварености права детета у образовању, као 
и током процене самог документа приликом које су идентификовани индикатори који су 
делимично или нису остварени у нашој школи. Ученици су добили информацију да се од њих 
очекује иницијатива у покретању и спровођењу акција које би допринеле бољој клими у школи. У 
оквиру самовредновања – област квалитета Етос- чланови парламента анкетирани су у вези 
насиља у школи.  
И ове године је организовано  спортско надметање ученика и наставника на крају школске године.     
 Координатор рада са Ученичким парламентом била је Марина Марјановић, наставник 
немачког  језика и одељењски старешина 8-4. 

 

22.1.ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ВАСПИТАЧА, НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ 
САРАДНИКА 

Обавеза наставника и осталих запослених је стручно усавршавање, које се обавља ван 
установе / похађањем акредитованих семинара и стручних скупова / и стручно усавршавање у 
установи. У установи се остварује  44 сата годишње стручног усавршавања  кроз низ активности 
предвиђених интерним правилником / између осталих држање угледног часа и стручне теме, 
присуство угледним часовима са анализом истих, презентација семинара или неке активности на  
седници Наставничког већа школе или стучном већу, учешће у раду стручних актива града, 
презентација примера добре праксе, промоцији уџбеника итд... / 
Тридесетог јуна завршава се петогодишњи циклус стручног усавршавања , сем за наставнике који 
су одсуствовали ради породиљског , који су касније засновали радни однос или немају положен 
испит за лиценцу .   
 Преглед реализованих угледних часова и стручних тема налази се у Извештају рада школе 
у школској 2018/2019. години, а у овом делу извештаја највише података односи се на стручно 
усавршавање ван установе.  
 
Стручно усавршавање ван установе: 
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У табели је дат  преглед похађања акредитованих семинара, стручних скупова и неких активности 
које су реализоване ван установе, али сати улазе у усавршавање у установи. 
Годишњим планом рада школске 2018/2019. године планирана је реализација два акредитована 
семинара у школи / финансирана школским средствима за стручно усавршавање/: 
 
1.Подстицајна средина за учење уз подршку ИКТ- реализован  2.11.2018.г./похађало 25 
наставника/ 
 
2.Пројектна настава-више од учионице- реализован 23.02.2019.г. / похађало 27 наставника / 
 
Планом нису предвиђени, али су реализовани и следећи семинари: 
 
3.Пројектна настава у функцији образовања ученика основног образовања и васпитања за 
смањење ризика од елементарних непогода / финансирало Министарство просвете и UNICEF-
похађало 27 наставника /-реализован 3.11.2018.г. 
 
4.Обука наставника у области развијања предузетничких компетенција код наставника и ученика- 
похађало 6 наставника, шеф рачуноводства и административни радник / финансирало 
Министарство просвете /реализован 16.03.2019.г. 
 
5.Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане на исходе учења– похађало 8 
наставника / финансирало Министарство просвете /реализован 11.и 12.05. 2019.г. и два 
наставника –реализован 1. и 2. јуна. 
 
6.НТЦ систем учења-развој креативног и функционалног размишљања / финасирала 

организацијаLive Rich -похађало   15 наставника/реализован 20-22.04.2019.г. 
 
7.Хоризонталним и вршњачким учењем до бољих резултата– похађало 12 наставника / 
финансирао Ужички центар за права детета  /реализован 15.06. 2019.г. / 
 
Пошто је наша школа укључена у наставак пројекта МП Дигиталне учионице семинар Дигитална 
учионица / дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних 
образовних материјала/ овај семинар је похађало 7 наставника 29-30. јуна / сати улазе у овај 
циклус /, а у августу, 26.и 27. исти семинар похађало је 16 наставника.  
Три наставника су боравила у Трогену и имају 5 дана стручног усавршавања. 
 
Наставници су похађали још  15 семинара / један или два наставника /.  Неке од ових семинара 
финансирале су друге школе у којима колегераде, а неке су похађали бесплатно у РЦ Ужице. Два 
семинара су наставници финансирали сами. Два семинара је финансирала школа. 
 
-Мањи број  наставника  је  присуствовао стручним скуповима / 6 стручних скупова /, једна 
наставница немачког је боравила на студијској пракси и обукама у Немачкој;  библиотекар на 
једном акредитованом семинару, један педагог на обуци  за координатора на  међународном 
истраживању ТИМСС; секретар школе и шеф рачуноводства имали су по један семинар, а шеф 
рачуноводства и једну петодневну обуку.  
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-Планом је предвиђено да се предност у похађању семинара да наставницима који још нису 
оставрили планирани фонд од 100 сати акредитованих семинара у овом петогодишњем циклусу. 
Тако се десило да неколико наставника нема похађање акредитованих семинара у овој години. 
 
Стручно усавршавање у установи: 
 
У оквиру усавршавања у установи сви наставници су реализовали угледне часове и стручне теме / 
овај део је посебно дат у Извештају рада школе за школску 2018/2019. години /. У сате у установи 
улази и присуство презентацијама уџбеника разних издавачких кућа,а присуство тим 
презентацијама је делом дат у горњој табели.  У школској управи реализовна је  радионица и 
потом активности у школе, за шта је два наставника и две учитељице добило по 6 сати. У сате 
стручног у установи уврштене су и  и  прикази активности на нивоу стручних већа или Наставничког 
већа, као и ангажовање на завршном испиту.  МП још није доставило број сати за наставнике 
ангажоване на завршном испиту, али се он креће од 6 до 24 сата.  
 
Табеларни преглед похађања акредитованих семинара у школској 2018/2019. години / од 1. 
септембра 2018. године до 1. јула 2019. године –пета година циклуса / и осталим облицима 
стручног усавршавања ван установе 

Назив семинара Време и 
место 
реализације 

Похађали семинар Организатор Број  
сати 

1. Немачки подучавати-
компетенције наставника 

21-
22.09.2018. 
Ниш 

Марина  Марјановић  К-1,  
1 бод 
 

2.Сертификат фондације 
Песталоци о  боравак са 
ученицима и похађању 
обука 

21.09.-
5.10.2018. 
Троген 
Швајцарска 

Биљана Богдановић, Данијела 
Несторовић и Биљана Бојовић 

УЦПД, 
Песталоци 

5 дана 
стручног  

3.Парадокси интернета 01.-28. 
10.2018.- 
онлајн 

Милка Зарић  К-4, П-1 
24 А 

4.Обука запослених у 
средњим школама за 
примену општих 
стандарда постигнућа за 
крај општег седњег об. и 
вас. и средњег стручног 
образ. и васпи. 

6-7.10.2018. 
Београд 

Јасмина Живадиновић ЗУОВ К-2, П-3 
16 А 

5.Мултимедија као 
покретач активног учења 
/онлајн/ 

од 15.10. до 
18.11.2018.г. 
 

Славица Ристовић Агенција за 
образовање 
„Марина и 
Јован“ 

К-2, П-1 
40 А 

6.Репродуктивно здравље 
младих-шта добар 
наставник треба да зна 

27.10.2018.г. 
РЦУ 

Јасна Радосављевић, Ивана 
Поњавић 

РЦУ К-, П- 
8 А 

7.Самоевалуацијом до 
квалитетне школе 

28.10.2018.г. 
РЦУ 

Оливер Човић и Биљана 
Антонијевић 

 К-4, П-3 
8 А 
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8.Стручни  библиотечко- 
инфромациони рад у 
школској библиотеци  

2.11.2018.г.- 
Народна 
библиотека 
УЕ 

Јелена Мисаиловић Народна 
библиотека 
„Стефан 
Првовенчани
“ Краљево 

К-1, П-3 
8 А 

9.Пројектна настава у 
функцији образовања 
ученика основног 
образовања и васпитања 
за смањење ризика од 
елементарних непогода 

3.11.2018.г. 
школа 

Љиљана Николић, Гордана Бућић, 
Нада Радојичић, Гордана Никовић, 
Вера Пековић, Невена 
Милосављевић, Милуника Полић, 
Радомир Радојичић, Аница 
Лојаница, Цмиљана Јанковић,  Зора 
Стевановић, Љубинка Мијатовић, 
Бојана Меденица, Славица 
Ристовић, Добрила Тешић,  Нина 
Вукић, Мирела Лазић,  Биљана 
Богдановић, Весна Радојичић,  
Верица Гогић, Александар Лојаница, 
Марија Негројевић, Латинка Паљак, 
Госпава Топаловић, Стевка Жунић, 
Слободан Алексић, Горан 
Максимовић,  

МП и 
УНИЦЕФ 

8-А 

10.Креативни рад са 
ученицима на превенцији 
психоактивних супстанци  

4.11.2018. 
ОШ“С.Секули
ћ“ 

Ивана Поњавић ГЗ за јавно 
здравље БГ 

К-3, П-3 
16 А 

11.Акционо истраживање 
у функцији 
самовредновања рада 
образовно-васпитне 
установе 

4.11.2018.г. 
Медицинска 
школа  УЕ 

Јасмина Живадиновић Савез 
учитеља 
Србије 

К-4, П-3 
8 А 

12.Трибина издавачке 
куће „Вулкан знање“  

20.11.2018.г. 
УЕ 

Љиљана Николић, Гордана Бућић, 
Нада Радојичић,  Милуника Полић, 
Аница Лојаница, Цмиљана Јанковић, 
Радмила Шуљагић, Љубинка 
Мијатовић, Славица Ристовић, 
Добрила Тешић, Нина Вукић, 
Мирела Лазић, Биљана Богдановић, 
Верица Гогић, Александар Лојаница, 
Марија Негројевић, Зорица 
Николић, Госпава Топаловић, Стевка 
Жунић,  

  

13.Подстицајна средина 
за учење уз подршку ИКТ 

24.11.2018.г. 
РЦУ 

Драгица Чолић, Биљана Николић, 
Милица Николић, Зора Стевановић, 
Нина Вукић, Верица Гогић, Латинка 
Паљак, Оливер Човић, Љиљана 
Јелисавчић, Марија Буквић, Емина 
Јеремић-Мићовић, Оливера 
Дробњаковић,  Ивана Јовичић, 

РЦУ, школа К-2, П-1 
8 А 
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Јасминка Гајић, Биљана 
Антонијевић,  Весна Димитријевић,  
Иван Жунић, Јелена Дејовић, Милка 
Зарић, Марина Маркићевић, 
Радивоје Ђокић, Никола Мићевић, 
Јелица Лучић и Ненад Вукајловић, 

14.“Creative methodology 
for maximizing student 
engagement in EFL 
classroom“ 

1.12.2018.г., 
Ужичка 
гимназија 

Јасмина Живадиновић ЕЛТА К-1, П-3 
8 А 

15.Планирање, 
остваривање и 
вредновање наставе и 
учења у основним 
школама 

15.12.2018 
РЦУ 

Јелена Максимовић, Оливера 
Дробњаковић,Биљана Антонијевић, 
Стевка Жунић 

МП 8 А 

16.Обзука наставника за 
примену различитих 
метода учења у настави 

15.12.2018 
РЦУ 

Радивоје Ђокић РЦУ К-4, П-3 
8 А 

17.Радионица у Школској 
управи Ужице 

децембар Невена Милосављевић, Нина Вукић, 
Мирела Лазић, Биљана Богдановић, 
Весна Димитријевић и Бранко 
Мићовић 

 2 сата 

18.Оснаживање 
наставника и васпитача за 
препознавање 
дискриминације и 
упознавање са 
механизмима заштите од 
дискриминације  

22.12.2018. 
РЦУ 

Весна Ешпек Дебељевић, Никола 
Бацетић 

РЦУ К-4, П-4 
8 А 

19.Приказ дигиталног 
уџбеника  

18.01.2019.г. 
школа 

Љиљана Николић, Нада Радојичић,  Klett 2 бода 

20.Презентација 
електронског уџбеника 
„Буквар“  Klett 

25.01.2019.г. Невена Милосављевић, Нина Вукић 
и Мирела Лазић / презентовала 
Гордана Никовић / 

Klett  

21.Презентација 
електронских уџбеника 
„Бигз“ 

29.01.2019.г. Сви учитељи сем Гордане Никовић и 
Десимира Поповића 

БИГЗ  

22.Програм обуке 
наставника информатике 
у 6.и 7. разреду основног 
образовања и васпитањ 

1.02.2019. Биљана Бојовић, Горан Бојовић МП 16 А 

23.Пројектна настава-
више од учионице 

23.02.2019.г. 
школа 

Драгица Чолић, Биљана Николић, 
Верица Гогић, Милица Николић, 
Радмила Шуљагић, Зора 
Стевановић, Љубинка Мијатовић, 
Славица Ристовић, Добрила Тешић, 
Нина Вукић, Латинка Паљак, Оливер 

 8 А 
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Човић, Оливера Дробњаковић, 
Јелена Максимовић, Бојана 
Весовић, Драган Вићентић, Јасминка 
Гајић, Биљана Антонијевић, Ивана 
Јанковић, Бранко Мићовић, Милева 
Рогић, Катарина Савић, Светлана 
Буквић, Радивоје Ђокић, Марина 
Маркићевић, Никола Мићевић, 
Весна Ковачевић, Ненад Вукајловић 

24. Унапређивање 
дигиталних компетенција 
ученика и наставника 

25.02. до 
19.03.2019.г.  

Никола Мићевић Факултет 
спорта и 
физичког 
васпитања 
Универзитета 
у Нишу 

К-2, П- 
26 А 

25.Обука за 
координаторе тестирања  
ТИМСС 

27.02.2019.г. 
РЦ Чачак 

Весна Ешпек Дебељевић Институт за 
педагошка 
истражива 

1 дан 

26. Зимски сусрети 
учитеља Србије 

Ариље Милуника Полић, Биљана 
Богдановић и Марија Негројевић 

Друштво 
учитеља 
Србије 

1 дан 

27.Вебинари „Е-учионица: 
дигитални уџбеници за 
1.и.2. разред“ 

14.03.2019.г.Б
Г 

Верица Гогић, Славица Ристовић, 
Стевка Жунић 

Klett 1 сат 

28.Праћење, вредновање 
и подстицање 
напредовања у складу са 
образовним стандардима 

16.03.2019. 
РЦУ 

Светлана Буквић РЦУ К-2, П-2 
8 А 

29.Осавремењавање 
знања о геодиверзитету 
кроз наставу географије 

16.03.2019. 
БГ 

Горан Максимовић Географски 
инстирут 
„Јован 
Цвијић“ САНУ 
БГ 

К-2, П-2 
8 А 

30.Обука наставника у 
области развијања 
предузетничких 
компетенција код 
наставника и ученика 

16.03.2019.г. 
ОШ 
„С.Секулић“ 

Данијела Несторовић, Јасмина 
Живадиновић,  Милева Рогић, 
Владимир Бановић, Весна 
Ковачевић, Александра Поповић, 
шеф рачуноводства Јасмина 
Обрадовић и административни 
радник Ивана Митрашиновић 

МП 8 А 

31.Планирање и 
реализација наставних 
метода по фазама часа 

17.03.2019.г. Радивоје Ђокић РЦУ К-2, П-3 
8 А 

32.Презентација уџбеника 
„БИГЗ“ 

27.03.2019.г. Љиљана Николић, Нада Радојичић, 
Верица Гогић, Нина Вукић 

  

33.Огледни час са 
дискусијом, анализом 

28.03.2019.г.У
Е 

Љиљана Николић, Нада Радојичић, 
Верица Гогић, Нина Вукић 

„Креативни 
центар“ 

2 сата 
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примене и евалуациојом 
уџбеника „Креативни 
центар“ 
34.Презентација уџбеника 
издавачке куће Вулкан 
знање 

1.04.2019.г. Љиљана Николић,  Нада Радојичић, 
Верица Гогић,  Славица Ристовић, 
Добрила Тешић, Нина Вукић 

  

35.Представљање 
уџбеника за 2. разред 
издавачке куће  Klett 

3.04.2019.г.УЕ Нада Радојичић, Верица Гогић, 
Славица Ристовић, Добрила Тешић, 
Нина Вукић 

Klett  

36.Присуство стучном 
скупу- Дигитално 
компетентан наставник за 
примену електронских 
уџбеника и дигиталних 
образовних материјала 

6.04.2019.г. 
БГ 

Гордана Никовић, Нина Вукић Савез 
учитеља 
Србије 

1 дан /6 
сати/ 

37.НТЦ систем учења-
развој креативног и 
функционалног 
размишљања 

20-
22.04.2019.г. 
школа 

Нада Радојичић , Гордана Никовић, 
Невена Милосављевић,  Милуника 
Полић, Верица Гогић, Милица 
Николић, Бојана Меденица, Славица 
Ристовић, Добрила Тешић, Нина 
Вукић, Марија Негројевић, Владица 
Родаљевић, Никола Мићевић, 
Катарина Карановић и Александра 
Поповић 

Фондација 
LIVERICH  
 

К-2, П-3 
24 А 

38.Презентација уџбеника 
издавачке куће „Едука“ 

22.04.2019.г. Верица Гогић „Едука“  

39.Приказ дигиталног 
уџеника ИК  Klett 

24.04.2019. Нина Вукић Klett  

40.Програм обуке 
наставника за 
реализацију наставе 
оријентисане на исходе 
учења 

11.и 12.05. 
2019.г. РЦУ 

Бојана Меденица, Славица 
Ристовић, Добрила Тешић, Нина 
Вукић, Биљана Богдановић, Марија 
Негројевић,  Весна Радојичић и 
Александра Поповић / Мирела 
Лазић реализатор обуке у другој 
школи / 

МП 24 А 

41.Обука са циљем 
повећања капацитета 
запослених у 
институцијама система 
ради примене уредбе о 
безбедности и заштити 
деце при коришћењу ИКТ 

13.05.2019. 
Виша 
пословна 
школа УЕ 

Александра Поповић Мин. трг. и 
туризма  и 
академија 
Оксфорд 

6 сати 

42.Студијски боравак у 
Немачкој "Methodik und 
Didaktik des 
Deutschunterrichts mit 
Projektarbeit zur 

13-
17.05.2019. 
Немачка 

Марина Марјановић  34 А 
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Landeskunde“ 
43.Презентација уџбеника 
за други разред- ИК 
„Фреска“ 

17.05.2019.г. Славица Ристовић ИК“Фреска“  

44.57. конгрес психолога 
Србије 

22-25.мај 
2019.г. 
Златибор 

Александра Поповић Психолошко 
друштво 
Србије 

8 сати 

45.Актуелности у 
стручном усавршавању и 
значај квалитетног 
руковођења за рад 
предшколских установа, 
домова ученика и школа 

23.мај 2019.г. 
РЦУ 

Никола Бацетић, Јелица Лучић и 
Горан Максимовић 

 1 дан /1 
бод/ 

46.Реализација наставе 
оријентисане ка 
циљевима учења  

1-2.06.2019.г. Марина Марјановић и Јасмина 
Живадиновић  

 24 А 

47.Презентација уџбеника 
енглеског језика за 2. И 6. 
разред 

24.5.2019.г. Ивана Јовичић Klett  

48.Хоризонталним и 
вршњачким учењем до 
бољих резултата 

15.06.2019. 
РЦУ 

Емина Јеремић-Мићовић, Јелена 
Максимовић, Ивана Јовичић, 
Марина Марјановић, Данијела 
Несторовић, Јасминка Гајић, Госпава 
Топаловић, Стевка Жунић, Весна 
Димитријевић , Биљана Бојовић, 
Весна Ешпек Дебељевић и 
Александра Поповић 

Друштво 
учитеља 
Крушевца 

К-4, П-3 
8 А 

49.XXXIII Сабор учитеља 
Србије –Унапређивање 
наставне праксе кроз 
размену професионалних 
искустава 

15-16.хун 
2019.г. 
Београд 

Десимир Поповић Савез 
учитеља 
Србије 

Два 
дана  
/ 2 бода 
/ 

50.Наставници 
ангажовани на завршном 
испиту имају сате који се 
воде у оквиру стручног 
усавршавања у установи 

17-19. и 
20.06.2019.г. 

Дежурни:  
Љиљана Николић, Нада Радојичић, 
Вера Пековић, Милуника Полић, 
Верица Гогић, Милица Николић, 
Мирела Лазић, Александар 
Лојаница, Весна Радојичић, Десимир 
Поповић,  Оливера Дробњаковић,  
Данијела Несторовић, Бојана 
Весовић, Ана Ђокић, Зорица 
Николић, Филип Баралић, Јасминка 
Гајић, Кристина Љубичић-Ђорђевић, 
Владимир Бановић и Јелена 
Мисаиловић 
Супервизори: 
Гордана Бућић, Гордана Никовић, 
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Укупно су наставници похађали 2172 сата стручног усавршавања, а од тога је  1820 сати за крај 
прошлог циклуса, док су обуке из августа /352 сата / ушла у нови петогодишњи циклус.  

 
Напомена: Сати са похађања семинара после 30. јуна  улазе у нови петогодишњи циклус 
стручног усавршавања, који почиње 1. јула 2019. године и траје до 30. јуна 2024. године.  То су 
семинари под бројем 52. и 53. 
2.9.а/Преглед броја остварених  сати стручног усавршавања : 
Број сати стручног усавршавања у 3. циклусу –од 1.јула 2014. до 30.јула 2019.године-пета година 
у трећем  циклусу 

Невена Милосављевић, Нина Вукић, 
Биљана Бојовић, Јелица Лучић и 
Ненад Вукајловић  
Прегледачи: 
Весна Шекељић, Биљана Црнић,  
Небојша Чумић , Бранко Мићовић, 
Оливера Ђокић и Бранка Кремић  
Комисија за шифровање: 
Емина Јеремић-Мићовић, Јелена 
Максимовић и Весна Ешпек 
Дебељевић 
Комисија за жалбе: 
Слободан Алексић, Јелена Дејовић и 
Александра Поповић 
Школска комисија: 
Никола Бацетић, Катарина 
Карановић, Горан Бојовић и 
Слободанка Несторовић 

51. Дигитална учионица / 
дигитално компетентан 
наставник – увођење 
електронских уџбеника и 
дигиталних образовних 
материјала/  

29-30.06. 
2019.г. УЕ 

Љиљана Николић, Нада Радојичић, 
Александар Лојаница, Десимир 
Поповић,  Весна Шекељић ,Никола 
Бацетић и  Госпава Топаловић  

МП 16 А 

52. Програм обуке 
наставника за 
реализацију наставе 
оријентисане на исходе 
учења 

1-2.07.2019. Госпава Топаловић, Стевка Жунић, 
Слободан Алексић и Горан 
Максимовић 

МП 24 А 

53. Дигитална учионица / 
дигитално компетентан 
наставник – увођење 
електронских уџбеника и 
дигиталних образовних 
материјала/ 

26.27.август 
УЕ /школа / 

Гордана Бућић, Бојана Меденица, 
Славица Ристовић, Добрила Тешић, 
Нина Вукић, Мирела Лазић, Биљана 
Богдановић, Весна Радојичић, 
Марија Негројевић, Биљана 
Кнежевић, Јулија Филиповић, 
Небојша Чумић, Саша Јевтовић-
Вујовић, Јасна Радосављевић, 
Бранка Кремић и Јелица Лучић 

МП 16 А 
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Ред. 
бр. 

Име и презиме  Број сати од 1. јула 2014. до 31. августа 2018. г. трећи 
циклус-четири године циклуса 

1.  Марина Баковић А -40+ 8+24+8 =80+8+8+16=112+8=120 

2.  Драгица Чолић А -16+8=24+8+8=40+8=48+ 8 + 8 = 64 

3.  Биљана Николић А -16+8+16=40+8=48+8=56+ 8 + 8 = 72 

4.  Љиљана Николић А-12 +8+12+8+8=48+8+8=64+8+16+24=112+ 8 + 16 = 136 

5.  Гордана Бућић А-12+12+8=32+8+8=48+2 дана+8+16+24=96+ 2 дана+ 8  = 
104 

6.  Нада Радојичић А-8 +12+8=28+8+8+8=52+16+24+ 2 дана=92+ 2 дана+ 8 + 
24 + 16 = 140 

7.  Гордана Никовић А-8+16+4+40=68+8=76+8+16=100+16+24=140+ 8 + 24 = 172 

8.  Вера Пековић А-12+8+16+8 = 44+8+8+8=68+8+8+8=92 + 8=100+ 8 = 108 

9.  Невена Милосављевић  А-12+40+8=60   +1 дан+8=68+8+16=92 + 8=100+ 8 + 24 = 
132 

10.  Милуника Полић А-16+16+8+40 =80 +1 дан +8=88+8+8+8=112+8 
=120+ 8 + 24 = 152 

11.  Верица Гогић 12+8=20+8+8=36+8+16+ 24=84+ 8  + 8 + 8 + 24 = 132 

12.  Милица Николић школ. 2014/2015. породиљско 12=12+8+8 
=26+16=40+ 8 + 8 + 24 = 80 

13.  Аница Лојаница 12=12+8+12=32=32+ 8 = 40 

14.  Цмиљана Јанковић А-12+16+8=36+8+12+8+8=72+8+8=88+8+16=112+ 8 = 120 

15.  Радмила Шуљагић А-12+40=52+8+12=72+8=80+8=88+ 8 = 96 

16.  Зора Стевановић  8+12=20+8+8=36+8+ 16=60+ 8  + 8 + 8 = 84 

17.  Љубинка Мијатовић А-8+12+16=36+8=44+8+8=60+8+16=84+ 8  + 8 = 100 

18.  Бојана Меденица А -16+4+40=60+1 дан+8=68+8+8=84+8=92 + 1 дан+ 8  + 24 
+ 24 = 148 

19.  Славица Ристовић А -16+4+16+8+40=84+8+1дан=92+8+8+8=116+8+16 
=140+ 40  + 8 + 8 + 24 + 24 = 244 

20.  Добрила Тешић А -12+16+8=36+8+8=52+8+8+=68+ 2 дана+8+16 
=92 + 2 дана+ 8  + 8 + 24 + 24 = 140 

21.  Нина Вукић А -40+16=56+16+8=80=80+ 8  + 8 + 8 + 24+1 дан = 128 +1 
дан 

22.  Мирела Лазић А 16+4+40+8=68+24+8+8=108+16=124+ 1 дан+16+35+2 
дана=175 + 3 дана+ 8 = 183 
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23.  Биљана Богдановић А 16+4+40+8+8=76+1 дан +8=84+8+8=100+8+8+2 дана=118 
+ 2 дана+ 8  + 24 +5дана Троген = 150 + 5дана Троген  

24.  Марија Негројевић  /породиљско – делом у школској 2015/2016.г., делом у 
201672017.г                                                                          А-
8+16 +16+40+8 = 86=86+ 8  + 24 + 24 = 142 

25.  Александар Лојаница А-8+40=48 +1 дан +8+8=64+8+8+8+8=96+1 дан+ 8 + 24=128 
+ 1 дан+ 8  + 16 = 152 

26.  Весна Радојичић  А-8+16+8+40=72+8+8+8=96+8+8=112=112+ 8  + 24 = 144 

27.  Десимир Поповић А-8+8+40+8+8 = 72 + 1 дан+8=80 +24=104+ 16+ 1 дан= 
120+1 дан 

28.  Латинка Паљак А-8+16+8=32 +8=40+8=48=48+ 8  + 8 + 8 = 72 

29.  Оливер Човић  А-8+8=16+24=40+ 8  + 8 + 8 = 64 

30.  Весна Шекељић, А-40+8+10=58+24=82+8+8+8=106+сертификат Песталоци 
фондације+8=114+ 16 = 130 

31.  Јулија Филиповић  А-16+40+8+10=74+10=84+8=92+24=116 

32.  Биљана Кнежевић А- 40+10=50+24=74 

33.  Љиљана Јелисијевић А-16+8=24+10=50+8=58+8+8+24=98+8 = 106 

34.  Марија Буквић ради од 1. 10. 2017.г. + 8  = 8 

35.  Владица Родаљевић ради од 1. 9.2017. 8+16=24+ 8 + 24 = 56 

36.  Биљана Црнић  А-16=16+16+24=56 

37.  Емина Јеремић-Мићовић А-8+40+8+8=64+8+8=80+8+16=104+ 8  + 8  = 120 

38.  Оливера Дробњаковић А-8+16=24+8=32 =32+ 8  + 8 + 8 = 56 

39.  Јелена Максимовић А-8+8=16+8=24+8+8=40+8+8+24=80+ 8  + 8 + 8 = 104 

40.  Ивана Јовичић А-8 +сертификат Песталоци фондације+8 
+8+8+8+8=48+19,5+24=91,5 + 8  + 8  = 107,5 

41.  Данијела Несторовић А-16+8+40+8=72+8+8+сертификат Песталоци 
фондације=88+24+8=120+8+ 24=152 + 8  + 8+ 5 дана 
Троген= 168+ 5 дана Троген 

42.  Данка Ковачевић Подаци у другој школи 

43.  Јасмина Живадиновић ради од 1.9.2017.-8+16=32+ 16 + 8 + 8 + 8 + 24 = 96 

44.  Марина Марјановић А-8+8+40=56 +1 
дан+24=80+24+12+74+24=214+сертификат Песталоци 
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фондације+8+ 10 + 8=240+ 34  + 24 + 8 = 306 

45.  Бојана Весовић ради од 15. септембра 2018.г + 8 = 8 

46.  Зорица Николић А-8+8=16=16 

47.  Драган Вићентић А-16+16=32+8+8=48+16+8=72+ 8 = 80 

48.  Филип Баралић ради од 1. септембра 2017.г.- 

49.  Јасминка Гајић А- 8+12+24=44+8+8=60+сертификат Песталоци 
фондације=60+ 8 + 8 + 8 = 84  

50.  Ања Караклајић ради од 1. септембра 2017.г. 

51.  Биљана Антонијевић А-40+8=48=48+ 8 + 8 + 8 + 8 = 80 

52.  Миломир Максимовић  А-8+10=18 + 1 дан+8+10=36+8=44=44+ 1 дан 

53.  Ивана Јанковић ради од 1. септембра 2015.г. 8=8+16=24+ 8 = 32 

54.  Милош Рацић Подаци у другој школи 

55.  Госпава Топаловић А-8+16+8+8= 40+10=50+8+8=64+ сертификат Песталоци 
фондације+8+16=88+ 8 + 8 + 16 = 120 

56.  Стевка Жунић А-8+16+4+8=36+24=60+8=68+8+16=92+ 8 + 8 + 8 = 116 

57.  Горан Максимовић ради од 1. септембра 2015.г. 12+8=20+8=28=28+ 8 + 8+ 1 
дан= 44+ 1 дан 

58.  Весна Димитријевић А-16+12+10=38 +  1 дан+24=62+8+8=78+ сертификат 
Песталоци фондације+8=86+ 8 + 8 =102  

59.  Иван Жунић 24+20=44+8+8=60+8+16=84+ 8 =92 

60.  Јелена Дејовић ради од 1. септембра 2015.г. 
А-12=12+8+8=28=28+ 8 =36 

61.  Небојша Чумић А-10=10 +8+8=36+16=52 

62.  Оливера Ђокић  А-16+4+40+8+8+10 =86+24+8+10=128+8=136+8+24=168 

63.  Бранко Мићовић  А-8+10=18 +12+10=40+8+8+8=64+8+16=88+ 8 =96 

64.  Саша Јефтовић-Вујовић  А-10+12+8+24+8+10=76+8+8=92+24=116 

65.  Милка Зарић ради од 1. 9.2017. 8+24=32+ 24 +8 =64 

66.  Јасна Радосављевић А-8+8+16+4+ 12+ 40+8= 96+8+10=114+24=138+ 8 =146 
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67.  Бранка Кремић  А-8+40+12+16 + 8 =84+8=92 + 8+16+8+ 1 дан+24=148+ 1 
дан 

68.  Милева Рогић ради од 1.9.2017. =1468+8 =162 

69.  Ивана Поњавић ради од новембра 2015.г. 16+8+12=36+8+8+8 
=60+16+24=100+ 8+ 16=124 

70.  Катарина Савић Ради од 1.9.2108.г. 76=76+ 8 =84 

71.  Светлана Буквић   А-20+16+8=44 + 1 дан+12=56+16=72+ 1 дан+ 8 + 8 =88 

72.  Александар Милосављевић  А-16+4+40+16=76+8=84+8+12+16=108 

73.  Оливера Крстић  А-16+8+40+8=72+24+8=104+16+8+12=140 

74.  Биљана Бојовић  А-16+4+40=60+24+12=96+8+8+12=124+ 8 + 16+ 5 дана 
Троген =148+ 5 дана Троген 

75.  Горан Бојовић А-40+12+16 =68+24+12+16=120 + 8+12=140+ 16 =156 

76.  Радивоје Ђокић А-8+8+8 + 16 + 16=56+8+16=80+ 8 + 8 +8 + 8 = 112  

77.  Кристина Љубичић Ђорђевић  А  68+8=76+8=84 +8 +8=100=100 

78.  Марина Мркићевић  А-8+8=16 +16=32+ 8 + 8  = 48 

79.  Никола Мићевић  8+8=16+8 +16+8=48+ 1 дан=48 + 1 дан+ 8 +8 + 26 + 24= 
114  

80.  Ана Иркић Подаци у другој школи 

81.  Александар Петровић - 

82.  Ненад Вукајловић ради од 1. септембра 2017.г 16=16+ 8 =24 

83.  Мирко Јанковић нема података 

84.  Владимир Бановић ради од 1.9.2018.г. + 8 =8 

85.  Никола Бацетић  А-40+24=64+12+24=100+8+8=116+ 2 дана+16+24 =164 + 2 
дана+ 8 + 16 + 1 дан = 186 + 1 дан 

86.  Весна Ешпек Дебељевић А-16+4+40 +8 +8+8= 84+24+16=124+8+8=140+8+24=172+ 8 
+ 8 = 188 

87.  Слободан Алексић А- 8+8+40+8=64+12+16=92+8=100+16=116+ 8 = 124 

88.  Катарина Карановић А-8+16+8+8+8 = 48+24+12+24=108+24=132+ 24 = 156 
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89.  Александра Поповић ради од 1.децембра 2016.г.                                                   
А-8+8+8=24 + 4 дана=24 + 4 дана+ 8 + 24 + 24 + 8 = 88 + 2 
дана /14 сати/ 

90.  Јелена Мисаиловић   А-8 + 1 дан=8 + 1 дан+ 8 = 16  

91.  Јелица Лучић А-40+8+8=56+24=80+ 8 +1 дан = 88 + 1 дан 

92.  Весна Ковачевић  А-16+8+8=32+16+24=72+ 8 = 80 

Наставници који раде у више школа имају податке и у тим школама, па се укупан број сати може 
разликовати. У тебели нема података о бодовима са других облика стручног усавршавања, сем за 
стручне скупове / наведени као дани /. Ове године МП није доставило број сати за наставнике 
ангажоване на завршном испиту, тако да у овој табели нема тих сати, а ти се сати сада рачунају у 
44 на нивоу установе.  Уколико се добију подаци од МП табела ће се кориговати. 
 
2.9.б/Преглед броја остварених  сати стручног усавршавања : 
Број сати стручног усавршавања у 4. циклусу –од 1.јула 2019. до 31.августа 2019.године-прва 
година у четвртом циклусу  циклусу 

Ред. 
бр. 

Име и презиме  Број сати од 1. јула 2019. до 31. августа 2019. г. 
четвртициклус-прва године циклуса 

1.  Бојана Меденица А -16  

2.  Славица Ристовић А -16 

3.  Добрила Тешић А -16 

4.  Нина Вукић А -16 

5.  Мирела Лазић А -16 

6.  Биљана Богдановић А -16 

7.  Марија Негројевић А -16 

8.  Весна Радојичић А -16 

9.  Биљана Кнежевић А -16 

10.  Јулија Филиповић А -16 

11.  Госпава Топаловић А -24 

12.  Стевка Жунић А -24 

13.  Слободан Алексић А -24 
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14.  Горан Максимовић А -24 

15.  Небојша Чумић А -16 

16.  Саша Јевтовић-Вујовић А -16 

17.  Јасна Радосављевић А -16 

18.  Бранка Кремић А -16 

19.  Јелица Лучић А -16 

 
У Годишњем плану рада укратко су наведене процедуре за звања, а разматрано је на Тиму 

за обезбеђивање квалитета и развој установе и Наставничком већу, као и на Тиму за 
професионално напредовање како да се стимулишу наставници који имају услове за про звање, 
да конкуришу.  У овој години наставница биологије Милева Рогић добила је звање педагошког 
саветника, али је она процедуре прошла у другој школе, у којој има већи проценат радног 
времена.  
 

23.САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 
Оставрена је богата сарадња са друштвеном средином и значајан део ових активности дат 

је у делу летописа школе. Школа је врло успешно сарађивала са низом установа, а посебно са 
МУП-ом, Заводом за јавно здравље, Центром за социјални рад и  Домом здравља. О овој сарадњи 
и реализованим активностима дат је извештај у деловима везаним за ЧОС, друштвене, културне и 
хуманитарне активности, програм безбедности. Са Центром за социјални рад школа је сарађивала 
на плану помоћи најугроженијим ученицима, као и послови везани за васпитно-дисциплинске 
проблеме и њихово укључивање у законом предвиђене процедуре. Школа је сарађивала и са 
месним заједницама које су на терену школе.  
У садањи са Школском управом Ужице и општином  решавани су проблеми у реализацији 
наставног процеса, посебно укључивање учитеља асистента , инспекцијских надзора, рада 
Интерресорне комисије, организацији активности на нивоу града у које су укључени ученици, 
послови око уписа осмака у средње школе, доделом бесплатних уџбеника. 

Посебно је значајан низ Оставрена је сарадња са свим културним институцијама града,а 
такоже су подаци дати у другим деловима извештаја.  
Оставрена је сарадња са Учитељским факултетом, локалним медијима, осталим школама града, 
акција уређења града.  
Општина је и ове године имала разумевања за потребе школе и финасирала набавку учила, 
добијање пројекта „Паметна школа“, одлазак најугроженијих ученика на летовање, финасирање 
путовања на такмичења, поклони за прваке,финансирање стручног усавршавања.  
Са Црвеним крстом реализоване су хуманитарне акције, учешће ученика на такмичењима, 
Сарадња је оставрена и са радним организацијама- реализација реалних сусрета у оквиру ПО, као 
и мање донације за потребе школе.  
Са средњим школама остварена је сарадња у оквиру ПО, љихове презентације у школи за ученике 
осмог разреда. Са Дирекцијом за изградњу урађен је пројекат за реконструкцију школске зграде и 
укључени ученици у релаизацију прекограничне сарадње  на пројекту везаном за изградњу етно-
села.  
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Остварена  је сарадња са Ужичким центром за права детета, са Регионалним центром за стручно 
усавршавање запослених у образовању / семинари, радионице у Научном центру /, са 
Учитељским факултетом. Са културним институцијама -Народна  библиотека, Градски културни 
центар, Галерија, Јокановића кућа, Музеј, Архив града ,Позориште, остварена низ активности- 
изложбе, посете, креативне радионице, укључивање у пројекте. 
И наравно остванеа је сарадња са осталим основним школама града и музичком школом, чији су 
ученици одржали мини концерт за разредну наставу.  
Са Школском управом реализовани су послови око примене нових правилника и програма 
наставе и учења, око организације такмичења, као и укључивање неких наставника у креативне 
радионице и заједничке активности у школи.  

 

24. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 
Током целе школске године праћена је реализација планираних послова и активности и то: 

- на седницама Педагошког колегијума 
- на седницама Наставничког већа школе 
- на седницама Школског одбора 
- на седницама Актива за школско развојно планирање,  Актива за развој школског 

програма и Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 
- на седницама одељењских већа и стручних већа. 

По кварталним периодима праћена је реализација, уз отклањање насталих проблема . Као 
посебан сегмен рада, а који је значајно везан за евалуацију је самовредновање, а ове године 
рађена је област квалитета ЕТОС, о чему је сачињен посебан извешта. На седницама Наставничког 
већа и Школског одбора усвајани су извештаји о појединим сегментима рада школе. И Савет 
родитеља је на седницама пратио реализацију плана. Школска управа и општинска просветна 
инспекција су такође пратила рад школе, по питању припремљености за рад и реализације 
планираних активности.  

25.САМОВРЕДНОВАЊЕ 
Извод из Извештаја    о самовредновању квалитета рада установе  
Област квалитета – Етос  - школска  2018/2019.год. 
 
Процес самовредновања  

На седници Наставничког већа школе одржаној 24.августа 2018. године одабрана је   
област  квалитета за  школску  2018/2019. годину: Етос.Школске 2018/2019.  у   установи започиње 
нови циклус самовредновања рада . 
Полазна и базична  основа током процеса самовредновања били су: 
Правилник о стандардима квалитета рада установе Службени гласник РС - Просветни гласник, бр. 
14/2018 од 02.08.2018. године 
Правилник о вредновању квалитета рада установе (Службени гласник РС, бр.10/2019 ) 
Током процеса самовредновања коришћен је  раније издат  Приручник за самовредновање и 
вредновање рада школе, као додатна литература. 
а) Чланови Тима за самовредновање за горе наведену област квалитета  су:  
 Катарина Карановић- стручни сарадник, педагог  
Алекандра Поповић- стручни сарадник, психолог 
Владица Родаљевић- професор српског језика 
 Горан Бојовић- професор информатике 
Весна Ковачевић –професор разредне наставе  
Биљана Кнежевић- професор српског језика 
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 Љубинка Мијатовић- професор разредне наставе 
Зорица Николић- професор ликовне културе 
Никола Мићевић- професор физичког васпитања 
Марија Ракић- професор разредне наставе 
Тања Леонтијевић, представник Савета родитеља 
Представник ученика- Вук Нијемчевић 7-3 
Напомена:  Због  разрешења органа управљања и именовања привременог и увођења 
привремених мера, током процеса самовредновања,  тим нема представника локалне заједнице, 
који  је према плану , требало бити укључен из сазива Школског одбора.  
А) Циљ истраживања јесте да се утврди степен остварености предвиђених  индикатора  , 
тј.стандарда  за област квалитета Етос.На  основу добијених резултата самовредновања  и 
вредновања биће планиране активности са циљем побољшања ове области квалитета. 
Б)  Технике и инструменти 

ТЕХНИКЕ    ИНСТРУМЕНТИ 

Анкетирање Упитници 
Упитник  за наставнике/учитеље / 
Упитник за ненаставно особље /стручни 
сарадници, помоћници директора – исти упитник 
као и наставно особље; 
Помоћни радници, секретар школе и запослени у 
рачуноводству- пролагођен/ 
Упитник за ученике- представнике у Ученичком 
парламенту -  
 
Упитник  за ученике – 4 разред 
Упитник за ученике- 7. Разред 
Упитник за процену вршњачког насиља –ПРОНА  
Упитник  за родитеље – 4. 6. и  7. разреда 

Интервју Усмерени  интервју / усмерена   питања/ 

Анализа  Годишњег плана рада школе, Школског 

програма, Извештаја, Развојног плана 

установе,Летописа школе, Дневника рада ,  

садржаја сајта и facebook странице школе    и 

друге школске документације од значаја за 

процену, резултата  акционих истраживања, 

резултата микро истраживања, анализа  

постојећих социограма , протокола посматрања 

часова  

 
Узорак истраживања: 

Узорак Број испитаника  

Ученици 4. разреда  6 одељења / 158  испитника/  
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Ученици 7. Разреда 
Ученици 6. Разреда 
Представници Ученичког парламента  

3 одељења/ 70 испитаника/ 
3 одељења / 82  испитаника/ 
24 ученика/7.и 8.разред/ 

Учитељи 20/ 18 матична + по један из извојених одељења/ 

Наставници предметне наставе  29+ 5 из ИО Стапара/обухваћени наставници свих 

предмета у матичној школи / 

Ненаставно особље 5 /3 стручна сарадника и 2 помоћника директора 
-13 /секретар,2  запослени у рачуноводству, 9  
помоћних радника/ 

Родитељи  2 одељења 4.разреда и 1 одељење седмог 

разреда, 1 одељење  шестог 

разреда/анализирано 87 упитника  / 

Наставници –аутори уџбеника и приручника , 
добитници значајних признања 

5 наставника  
2 наставнице- добитнице награда 

 
Закључак  
1. На основу процене важности показатеља ос стране испитаника /ученици, родитељи, 
запослени/, евидентно је да су сви испитаници понуђене показатеље проценили и освестили  као  
важне за квалитет рада установе у овој области. 
2.На онову свих примењених  аналитичко-истраживачкх метода/техника  , чланови тима су 
утврдили да су сви показатељи присутни,али је ниво оставрености показатеља на скали од нивоа 2 
до нивоа 4. 
3.Највећи број индикатора/показатеља  процењен је нивоом оставрености 3 
4. Највећу средњу оцену оставрености  имају стандарди -Школа је центар иновација и васпитно- 
образовне изузетности и У школи функционише систем заштите од насиља 
5.Најнижу средњу школу иа стандард -У школи је развијена сарадња на свим нивоима- из разлога 
недовољне  укључености  родитеља у живот/активности школе. 
6. Показатељ :5.2.4. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом учествују у различитим 
активностима установе је показатељ за који чланови тима нису сигурни у објективну процену нити 
су били једногласни приликом процене нивоа  остварености. Наиме, ученици којима се пружа 
додатна подршка укључују се у складу са могућностима /физичким или интелектуалним/. 
Ограничење укључивања ученика из категорије наведене у оквиру показатеља, склони су  брзим и 
лаким замарањем, а и школски простор је значајна препрека за учешће у великом броју  
активности које школа организује.Чланови тима се слажу да су ученици са потешкоћама добро 
прихваћени и  подржани од стране ученика и запослених; свако укључивање ових ученика 
процењује се и анализира како би било у најбољем интересу ученика, а не у циљу остваривања 
овог показатеља! 
7.Укупна процена остварености стандарда у оквиру ове кључне области је 3. 
8. Чланови тима су на основу анализираних података израдили предлог мера за побољшање  
квалитета рада школе –област квалитета Етос који ће бити интегрисан у активности школе ,  почев 
од школске  2019/20.Предлог мера обухвата не само показатеље који су процењни као најмање 
присутни, већ и показатеље који су присутни у већој мери , али  за које постоји реална основа да и 
у даљем раду школе буду још видљивији и присутнији. 
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Предлог мера за унапређивање квалитета рада установе 
 

Индикатор    Активност 
/мера  

Носилац Динамика  Начин 
праћења  

 
Носилац 
праћења  

За 
новопридошл
е ученике и 
запослене у 
школи 
примењују се 
разрађени 
поступци 
прилагођавањ
а на нову  
школску 
средину 

Израда,  
усвајање и  
примена  
документа који 
се односи на 
јасне 
процедуре и 
поступци 
прилагођавања 
на нову 
школску 
средину  
новопридошли
х ученика и 
запослених 

Педгошко-
психолошка служба 
Секретар школе 

Од 
септембра  
2020. 

Увид у 
документ 
Извештај ОС и 
ментора о 
спроведеним 
поступцима и 
процедурама 
/полугодишњи 
извештај/ 

Директор 
школе 

У школи се 
користе 
различите 
технике за 
превенцију и 
конструктивн
о решавање 
конфликата 

Стручно 
усавршавање 
запослених –
семинар који 
се бави 
усвајањем 
техника за 
конструктивно 
решавање 
сукоба са 
акцентом на 
примени 
стечених знања  
 
Едукација 
новопримљени
х наставника на 
нивоу школе на 
тему ненасилне 
комуникације  

Тим за стручно 
усавршавање 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Психолог школе  

Школска 
2019/20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Октобар  

Извештај о 
стручном 
усавршавању 
Анкетирање 
ученика и 
запослених о 
примени 
усвојених 
техника 
/полугодишњи 
извештај/ 
 
 
 
 
 
Увид у план 
обуке, фејс 
страница, 
летопис, 
документација 
психолога  
 

Директор 
Педагошко
-
психолошк
а служба 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор 
школе 

У школи се 
примењује 
интерни 

Детаљна 
анализа 
правилника и 

Секретар школе 
Директор 
Помоћник 

Од 
октобра 
2019. 

Увид у 
Извештај 
Увид у 
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систем 
награђивања 
ученика и 
запослених  
за постигнуте 
резултате 

по потреби 
ревидирање 
истог   
Информисање 
ученика, 
родитеља и 
запослених о 
садржају 
Правилника  
Транспарентно
ст свих облика  
награђивања 
запослених и 
ученика- 
информације и 
на огласној 
табли у 
Наставничкој 
канцеларији 
Извештај о 
похвалама и 
наградама 
ученика и 
запослених на 
полугодишњем 
нивоу који се 
подноси 
Наставничком 
већу и Савету 
родитеља 

директора  
 
 

записник 
Наставничког 
већа и Савета 
родитеља 

Ученици са 
сметњама у 
развоју и 
инвалидитето
м учествују у 
различитим 
активностима 
установе 

Ученици са 
сметњама у 
развоју и 
инвалидитетом 
током 
полугодишта 
учествују у 
најмање једној 
ваннаставној 
активности коју 
организује 
школа 

ОС 
Педгошко-
психолошка служба 

Од 
септембра 
2019. 

Увид у летопис 
школе, сајт 
школе и сл. 

Директор 
школе 
Педгошко-
психолошк
а служба 
 

Школа 
организује 
активности за 
запослене у 
школи, 
ученике и 

Најмање по 
једна активност 
током 
полугодишта ,  
за ученике 
разредне и 

Стручна већа 
Директор школе 

Октобар, 
децембар 
Март, мај  

Увид у летопис 
школе, сајт 
школе , паное 
и сл. 

Директор
ш школе 
Педгошко-
психолошк
а служба 
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родитеље 
које су 
директно 
усмерене на 
превенцију 
насиља 

предметне 
наставе  и 
њихове 
родитеље и 
наставнике / 
дан дружења, 
фестивали, дан 
толеранције , 
Дан Д, Дан 
родитеља у 
настави и сл./ 

Школа 
организује 
посебне 
активности 
подршке и 
васпитни рад 
са ученицима 
који су 
укључени у 
насиље/који 
испољавају 
насилничко 
понашање, 
трпе га или су 
сведоци/ 

Реализација  
компензаторно
г програма , 
два пута током 
школске 
године  

Педагошко- 
психолошка служба 

Новембар- 
јануар 
Март-мај 

Уви у план 
компензаторн
ог програма 
Анкетирање 
ученика који 
су похађали 
програм 

Директор 
школе 

Родитељи 
активно 
учествују у 
животу и раду 
школе. 

Анкетирање 
родитеља о 
спремности да 
узму учешће у 
раду школе 
Анкетирање 
заинтересован
их родитеља о 
активностима у 
којима би 
учествовали 
Заједничко 
планирање 
активности 
ученика, 
родитеља и  
наставника 

Израда упитника- 
педагошко-
психолошка служба 
-Одељењски 
старешина  обрада 
добијених података 
 

Октобар- 
новембар 
2019. 

Увид у анализу 
добијених 
података 

Директор 
школе 
Савет 
родитеља  

Наставници, 
родитељи и 
ученици 
организују 
заједничке 

Реализација  
остваривих 
активности- по 
једна активност 
за разредну и 

Савет родитеља  
ОС 
Стручна већа 
Одељењска већа  

Од 
октобра 
2019. 

Увид у сајт 
школе, фејс 
страницу, 
паное, летопис 
школе 

Педагошко
-
психолошк
а служба 
Директор 
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активности у 
циљу јачања 
осећања 
припадности 
школи. 

преметну 
наставу, којом 
су обухваћени 
сви разреди 
укључујући и 
издвојена 
одељења 

школе 

Резултати 
успостављено
г система 
тимског рада 
и партнерских 
односа на 
свим нивоима 
школе 
представљају 
примере 
добре праксе. 

Реализација 
најмање три 
активности 
интегришу 
ученике и 
наставнике 
различитих 
предмета 
Информисање 
ученика и 
родитеља о 
Тимовима који 
функционишу у 
школи, као и о 
резултатима 
њиховог рада  

Стручна већа 
ОС  
Руководиоци 
тимова  

Од 
октобра 
2019. 

Увид у сајт 
школе, 
летопис школе 

Директор 
школе 
Педагошко
-
психолошк
а служба 
 

Школа 
развија 
иновативну 
праксу и нова 
образовна 
решења на 
основу 
акционих 
истраживања. 

-Спровођење 
најмање једног 
акционог 
истраживања 
током наставне 
године 
-На основу 
добијених 
резултата 
чланови тима 
предлажу 
иновативна 
решења за 
побољшање 
васпитно - 
образовне 
праксе  
 

Израда 
инструмената и 
обрада 
података:Педагошк
о-психолошка 
служба 
 
 
 
Руководиоци 
стручних већа  
 

новембар 
2019. 
 
 
 
 
 
 
Иновативн
а решења 
– од 
јануара 
2020. 

Увид ду 
извештај 
 
 

Директор 
школе 
 
 
 
 
Директор 
школе 
 
 
 
Тим  за 
квалитет и 
развој 
установе 

 

26. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 
 

26.1.ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ 
 Редовно извештавање о активностима школе реализовано је преко огласних табли у 
холовима / за ученике и родитеље /. Посебан значај дат је постављању паноа са продуктима 
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различитих активности реализованим у школи / слике, дечји радови /, као и резултатима са 
такмичења. На седницама Савета родитеља школе и Школског одбора редовно су дати извештаји 
о постигнутим резултатима. Школски сајт је редовно ажуриран и све значајније активности биле су 
доступне родитељима и ученицима. Отварање фејсбук – станице школе допринело је 
инфромисању о свим активностима и поставило значајан искорак у маркетингу школе, а у току 
2018/2019. године биле су 184 објаве. Информисаност родитеља и локалне средине је овим 
значајно унапређена. Овим маркетиногом бавио се и Тим за промоцију школе. 
 Огласна табла постављена испред главног улаза школе обезбедила је промоцију низа 
активности и реазултата који су остварени. Привукла је велику пажњу суграђана и задовољство 
ученика и родитеља објавама о резултатима наших ученика.  

 
26.2.ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ 
 Локални медији / локалне ТВ-станице, радио-станице и листови / објавили су низ прилога 
о раду школе / почетак рада, обележавање Светог Саве, приредбе, Свети Сава у Стапарима, 
Пролећни фестивал у Стапарима,  резултати са такмичења, промоција најуспешнијих ученика, 
полагање завршних испита. Објављено је и неколико прилога о раду школе у локалним и дневним 
листовима, као и прилози на државној ТВ. Посебне заслуге за велику присутност школе у 
медијима имао је директор Никола Бацетић.  

Укупна процена о реализацији Годишњег програма рада у школској 
2018/2019. години је да је највећи део планираних садржаја успешно 
реализован и остварен. 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД УСПЕХА УЧЕНИКА НА КРАЈУ НАСТАВНЕ 2018/2019.године 
 

1.РАЗРЕДНА НАСТАВА 
 
МАТИЧНА ШКОЛА 
 

разред Бр. 
уч. 

Број 
одељ 

Успех на крају године ЗАВРШАВА 

одл в.д доб дов бр. % 

    I 101   4   -     - -   - 101 100 

    II 122    5 85 36 4 - 122 100 

    III  143 5 93 37 13 - 143 100 

    IV  154 6 86 49   18 1 154 100 

  I-IV 
 

 419 + 
 101 

20  267  122 35 1 419+ 
101 

100 

 
 

520  63% 
 

29% 
 

8,4% 
 

0,24
% 

520 100% 

 
 
КАЧЕР 

разред Број 
ученика 

Број 
одељ. 

Успех на крају године ЗАВРШАВА 

одл. в.д. доб. дов. бр.   % 

  I 1   1/2 -   -   -   - 1 100% 

  II   6   1/2 3 3   - -    6 100% 
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  III   4   1/2 3 - 1   -    5 100% 

  IV   5   1/2 3 1 1  -    6 100% 

  I-IV  15 +1    2 9 4   2  -   15+1 100% 

  
 
 
СТАПАРИ 

разред Број 
ученика 

Број 
одељ. 

Успех на крају године ЗАВРШАВА 

одл. в.д. доб. дов. бр. % 

  I   3   1/2 -   -   -   -  100% 

  II 6   1/2 3   2   1  6 100% 

  III   2   1/2 2 -   -   2 100% 

IV   2   1/2   - 1   1   2 100% 

  I- IV 10+3 2 5 3   2  10+3 100% 

 
 
 

 
 
 

2.ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 
табеларни преглед резултата постигнутих  на крају наставне године –јуни 2019.г.   

 
I - Матична школа - успех ученика осмог разреда  

 
А/ - Успех у јуну- коначан успех 
 
 

VIII 
раз. 

број 
учен 

број 
оде 

Завршили разред СВЕГА 

одл. в.д. добар дов бр. % 

Матична 
школа 

 157   6 50 55 52  -  157 100% 

Стапари     3   1   1    1    1  - 3 100% 
 

Укупно 160   7 51  56 53  -  160 100% 
 

   31,87% 
 

35,00% 33,13% - 100%  

 
 

 
II - Успех ученика од петог до седмог разреда у јуну 
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Матична школа 
 

Разр број 
уче 
ника 

Бр. 
оде 
ље 
ња 

Са позитивним успехом СВЕГА Поправни 
испит 

УКУПНО 
поправни 

НЕ 
ОЦЕ 
ЊЕНИ одл. в.д. доб. дов. бр. % са 1 са 2 Бр. % 

 V 
 

128   5 53 35 36 2 
126 

98,44  1 - 1 0,78 1 

 VI 
 

144   5  43  45  47   4 
139 

96,53  5  - 5 3,47 - 

 VII 
 

157   6  55  58  30   2 
145 

92,36 12 - - - - 

V-VII 
 
 

429 16 151 138 113  8 410 95,57 18 - 18 4,19 
 

1 

   35,20
% 
 

32,17
% 
 

26,34
% 
 

1,87
% 
 

      
 

 

 
 
Стапари-успех у јуну  
 

 
 
 
 

III - Успех ученика од петог до седмог разреда у августу, после одржаних испита 

Разр број 
уче 
ника 

Бр. 
оде
љењ
а 

Са позитивним успехом СВЕГА На  
поправно
м 

УКУПНО 
поправни 

одл. в.д. доб. дов бр. % са 1 са 2 Бр. % 

  V 
 

  1   1   -   -   1   -   1 100 - - -  

 VI 
 

  4   1   2   -   -   - 2 50,00 2 - - 50,00 

VII 
 

  7   1 1   2   2   - 5 71,43 1 1 2 28,57 

 
V-VII 
 

 
12 

 
 3 

 
  3 
 

 
  2 
 

 
  3 
 

 
  - 

 
  8 

 
66,67 

 
3 

 
1 

 
4 
 

 
33,33 

   25,00
% 

16,67
% 

25,00
% 

     33,33  
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У августу, после одржаних испита пролазност у школи је 100%, а коначан успех је дат у 
табели.   
Матична школа 
 

Разр број 
уче 
ника 

Бр. 
оде 
ље 
ња 

Са позитивним успехом СВЕГА 

одл. в.д. доб. дов. бр. % 

 V 
 

128   5 53 36 36 3 
128 

100% 

 VI 
 

144   5  43  45  50   6 
144 

100% 

 VII 
 

157   6  55  58  40 4 
157 

100% 

V-VII 
 
 

429 16 151 139 126  13 429 100% 

   35,20
% 
 

32,17
% 
 

29,37
% 
 

3,03
% 
 

  

 
 
Стапари-успех у јуну  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Разр број 
уче 
ника 

Бр. 
оде
љењ
а 

Са позитивним успехом СВЕГА 

одл. в.д. доб. дов бр. % 

  V 
 

  1   1   -   -   1   -   1 100% 

 VI 
 

  4   1   2   -   1   1 4 100% 

VII 
 

  7   1 1   2   4   - 7 100% 

 
V-VII 
 

 
12 

 
 3 

 
  3 
 

 
  2 
 

 
  6 
 

 
  1 

 
 12 

 
100% 

   25,00
% 

16,67
% 

50,00
% 

8,33 
% 
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