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1.УВОД 
 

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА у школској 2020/2021. 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, анексима на школски 
програм усвајеним сваке 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 –троразредно-неподељена школа 
                      -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, са 1119 м2 дворишта и спортског полигона, што задовољава потребе ученика. 
У школској 2020/2021.г наставу је похађало: 
 

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

СВЕГА 40 
  
У школи су радиле две  предшколске групе са 38-оро деце, а организован је продужени боравак са 
три групе ученика I и II разреда, укупно редовно похађало 96 ученика.  

Школа располаже са 10 учионица опште намене, као  и једну специјализовану учионицу – 
Мултимедијалну, коју су до ове године користила одељења разредне наставе.  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. Због посебних услова рада 
продужени боравак користио је још једну мању учионицу (бивши клуб), а често и фискултурну салу 
у кокој се ове године нису реализовали часови физичког и здравственог васпитања. 



3 

 

Школа располаже кабинетима за предметну наставу- 7 кабинета и  6 специјализованих учионица  
за све предмете и то: 
          « две учионице за српски језик и књижевност 
          « две учионице за стране језике 
          « 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 технике и технологије 
          « два кабинета за инфроматику и рачунарство 
У овој години предметна настава није реализована у кабинетима, сем наставе инфрматике и 
рачунарства.  
Рад у школи организован је по посебним условима тако да је свако одељење боравило у једној 
учионици. Разредна настава радила је увек у преподневној, а предметна у поподневној смени.  

Школа располаже са неадекватном фискултурном салом, али се због посебних услова рада 
у њој ове године нису држали часови. Часови су највећим делом реализовани на спортском терену 
са два кошаркашка и по једним тереном за одбојку и рукомет.  
  Постоји још 12 просторија специјалне намене и то су:  канцеларије директора, наставничка, 
секретара, 3 канцеларије за стручне сараднике, рачуноводства, архива и просторије за ложача и 
помоћно особље. У посебаним просторијама 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 три  
одељења разредне наставе –II, III и –IV разреда, односно неподељена школа.  Није било деце за 
предшколски програм.  
Просторни услови рада: 

Издвојено одељење у Качеру располаже са четири учионице опште намене. Од тих 
просторија у овој години једна се користила за сва одељења, а друга повремено за наставу страног 
језика и веронауке.  а једна је служила као фискултурна сала у зимском периоду, док се у једној се 
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 користио за наставу физичког васпитања. У дворишту 
је постављен парк пријатељства, са љуљашкама, клацкалицама и клупама. Постоји нов мокри чвор 
у школској згради, као и дворишњи 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 једно дете похађало предшколски програм са 
комбинацијом I-III разреда.  
У предметној настави радило је по једно одељење од V до VIII разреда.  
Просторни услови рада: 
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Настава је реализована у  шест учионица – две опште намене  за разредну наставу, четири 
кабинета за предметну наставу / по два или три предмета у једном кабинету /. Посебна учионица 
користи се као  специјализована учионица  за наставу физичког васпитања у  зимском периоду. 
Постоји посебна  просторији за рад предшколске групе, која ове године није коришћена.  
Наставници су користили велику канцеларију, а у мањој је  смештена  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    
 Опремање школе из средстава које обезбеђује локална самоуправа је и ове године скромна. 
Купљени су 2 штампача и један рачунар.   Није било набавке ученичких столова и клупа. 
 Међутим, школа је пре годину кроз реализацију два пројекта добила значајно побољшање када 
је реч о опремању наставним средствима. Реч  је о релаизацији пројекта „Паметна школа“, у 
оквиру ког је инсталирано је 16 паметних табли, уз сваку таблу рачунар и пројектори и држачи за 
пројекторе. Инсталиран је школски разглас, 17 сигурносних камера и посебна камера за укупни 
надзор. У једној просторији налази се опрема за контролни надзор, са посебним рачунаром и 
опремом за употребу разгласа. Постављене су кабловске инсталације за камере и рачунарску 
опрему. Школа је повезана са централном ватрогасном јединицом града и у слућају пожара овај 
систем обезбеђује најбржу интервенцију у школи. Из другог пројекта - „Дигитална 
школа“,добијено је 6 пројектора са сталцима и 9 лаптопова.  
У целини школа је изузетно добро  опремљена  савременом ИКТ.  Наравно да је потребно 
извршити и неке додатне набавке, како би у свим учионицама и кабинетима били исти услови. То 
је план који ће се реализовати у наредним годинама. Сада школа има одређених потешкоћа да 
обезбеди потребна средства за одржавање и иновирање постојеће опреме.  
  
 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. Пошто није урађен нови правилник о опремању, процена је дата према 
старом, али су проценти повећани за 20% у сваком предмету ради употребе паметне табле и 
дигиталних уџбеника у матичној школи, а за 10% у издвојеним одељењима.  

Редни  
број 

Предмет Матична 
школа 

ИО  
Качер 

ИО 
Стапари 

1.  Српски језик и књижевност  и Српски 
језик   

70 50 45 

2.  Страни језик-енглески  90 30 60 

3.  Страни језик- немачки 60 - - 

4.  Страни језик- руски - - 40 

5.  Ликовна култура 50 30 40 

6.  Музичка култура 70 40 40 

7.  Природа и друштво 50 35 45 

8.  Свет око нас 50 45 30 

9.  Историја 40 - 35 

10.  Географија 80 30 60 
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11.  Физика 90 20 40 

12.  Математика 70 60 70 

13.  Биологија 70 - 60 

14.  Хемија 70 - 40 

15.  Техника и технологија и Техничко и 
информатичко образовање 

100 - 70 

16.  Информатика и рачунарство 100 - 60 

17.  Физичко и здравствено васпитање и 
Физичко васпитање 

50 45 45 

 
Од 1.9.2019. године у употреби је само електронски дневник. Од 1. септембра 2020. године школа 
користи као дигиталну платформу за рад Гугл учионицу.  

 
2.3.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА РАДА 

У овој години није било значајнијих материјалних улагања, а све што је набављено из 
школских је средстава. Једини изузетак је набвка два штампача и неколико звучника средствима из 
ђачког динара. 

 

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 једно 

одељење у предметној настави ( у пети разред дошло је 5 одељења, а осми завршило 6 одељења).  
Тако је у разредној настави у овој години било 19 одељења, а у предметној 21, односно укупно у 
Матичној школи 40 одељења. У разредној настави једна учитељица је отишла на породиљско 
одсуство, тако да је мењао учитељ који је радио у Качеру, а у коме се од два комбинована 
одељења дошлу у неподељену школу. У  Матичној школи су радиле две групе припремног 
предшколског програма, што је за две групу мање  у односу на прошлу годину. Два васпитача су 
била технолошки вишак, један је добио рад у другој школи за ову годину, а други (завршила је и 
разредну наставу) рад у продуженом боравку. Продужени боравак похађале су три групе ученика 
1. и 2. разреда, што је непромењено у односу на прошлу годину. Ни ове године није било деце за 
рад предшколске групе у ИО Качер, а у Стапарима су било 1 дете које је  предшколски програм 
похађало са разредном наставом у комбинованом одељењу 1-3 разреда.    

У наредној табели наведен је укупан број ангажованих наставника (без обзира на проценат, 
а ако су предавали два предмета наведени су само једном).У другој табели су дати подаци са по 
предметима и процентима ангажовања.   

 

МАТИЧНА ШКОЛА ВШС ВСС НЕСТРУЧНО УКУПНО 
РАЗРЕДНА 
НАСТАВА 

1 18 - 19 

ПРЕДМЕТНА 
НАСТАВА 

1 43 5 49 

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

- 1 
2 

-               -    
              2 
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УКУПНО 
 

5 67 5 77 

Наставници који су предавали  грађанско васппитање предавали су и друге предмете, тако да су 
у броју наставника предметне наставе  
 
Наставници и фондови: 
Током школске године било је одређених кадровских промена – билогија и чувари природе у 
матичној школи и Стапарима, енглески језик, дужа замена наставнице, у матичној школи,музичка 
култура у матичној школи, замена наставнице енглеског језика која је на месту помоћника 
директора. Било је и краћих замена ради боловања наставника.  

Наставник радно место  %,  ИО и друга школа 

Драгица Чолић васпитач 100% 

Биљана Николић васпитач 100% 

Бојана Меденица 1-1 100% 

Цмиљана Јанковић 1-2 100% 

Радмила Шуљагић 1-3 100% 

Зора Стевановић 1-4 100% 

Љубинка Мијатовић 1-5 100% 

Биљана Богдановић  2-1 100% 

Славица Ристовић  2-2 100% 

Добрила Тешић  2-3 100% 

Нина Вукић  2-4 100% 

Мирела Лазић 2-5 100% 

Љиљана Николић 3-1 100% 

Гордана Бућић  3-2 100% 

Нада Радојичић  3-3 100% 

Гордана Никовић  3-4 100% 

Вера Пековић 4-1 100% 

Невена Марјановић 4-2 100% 

Милуника Полић 4-3, помоћник директора 115% 

Верица Гогић 4-4 100% 

Александар Лојаница  4-5 100% 

Латинка Паљак продужени боравак 100% 

Оливер Човић продужени боравак 100% 

Марина Баковић продужени боравак 100% 

Весна Шекељић српски језик и кљижевност 100% 

Јулија Филиповић српски језик и кљижевност 100% 

Биљана Кнежевић српски језик и кљижевност 100% 

Љиљана Јелисавчић српски језик и кљижевност 100% 

Ивана Чукановић   српски језик и кљижевност 50% 

Данка Богосављевић српски језик и кљижевност 50% + 50% библиотека 

Емина Јеремић Мићовић енглески језик 110% 

Оливера Дробњаковић, 
замена Марија Тодоровић и 

енглески језик 100%, замена 73% Марија, 33% 
Душица 
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Душица Каримановић 

Јелена Максимовић енглески језик 100% 

Данијела Несторовић енглески језик  64,44% Стапари и  20% у 
матичној 

Јасмина Живадиновић енглески језик  40%, остало друга школа 

Душица Каримановић енглески језик Качер 10%, матична 33% -
замена ---остало друга школа 

Марина Марјановић немачки језик 100% 

Ана Димитријевић немачки језик 100% 

Ана Ђокић немачки језик 10% Стапари, 33% матична, 
остало друга школа 

Филип Баралић ликовна култура 95% 

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

35%, остало друга школа 

Јасминка Гајић музичка култура 100% 

Данијела Симић, Бојан Ђерић 
замена 

музичка култура 30% матична  

Никола Бацетић историја, грађанско 
васпитање  

90% историја, 10% грађанско 

Биљана Антонијевић историја, грађанско 
васпитање 

95% историја, 5% грађанско 

Госпава Топаловић географија  100%  

Стевка Жунић географија, грађанско 
васпитање 

85% географија,  
15% грађанско васпитање 

Слободан Алексић грађанско васпитање,  грађанско 60% матична, 
географија  Стапари 35%,  

Весна Димитријевић физика 100% 

Иван Жунић физика 40%, остало друга школа 

Маријана Станковић физика 30% матична,   Стапари 30%, 
остало друга школа 

Небојша Чумић математика 111% 

Оливера Ђокић математика 111% 

Бранко Мићовић математика 111% 

Саша Дрндаревић математика 50% 

Марија Ракић математика  89% 

Јасна Радосављевић биологија 100% 

Бранка Кремић биологија  110% 

Катарина Савић хемија  70%  

Светлана Буквић хемија, домаћинство 60%- хемија у матичној и 
Стапарима и домаћинство  

Јасминка Менђан Павловић домаћинство 5%, остало друга школа 

Александар Милосављевић ТТ,ТИО и информатика и 
рачунарство 

100% ТиТ и  10% информатика  

Оливера Крстић ТТ,ТИО и информатика и 
рачунарство 

90,00%  (10% информатика ) 

Биљана Бојовић ТТ,ТИО и информатика и 
рачунарство 

40%  ТиТ, 60% инфроматика 
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Горан Бојовић инфроматика 110% ТиТ и инфроматика 

Кристина Ђорђевић Љубичић физичко и здравствено 
васпитање  

100% 

Никола Мићевић физичко и здравствено 
васпитање 

100% 

Марина Јовановић физичко и здравствено 
васпитање 

100% 

Немања Илић физичко и здравствено 
васпитање и изабрани 
спорт  

15% 

Ненад Вукајловић веронаука 95% + 5% ИО Качер 

Владимир Бановић веронаука 35%,остало друга школа 

 
У одељењима 3-3, 3-4 и 8-4 по један ученик је имао личног пратиоца. У Матичној школи  

нестручно је била заступљена настава немачког језика са 34,44% ,настава физике  30%, настава 
математике 88,88% и 50% и настава музичке културе са 30%. Промене у току године су биле замена 
наставнице енглеског језика скоро целу годину, замена наставнице музичке културе. Било је доста 
краћих  замена ради боловања наставника.  
 

КАЧЕР 
 

ВШС ВСС НЕСТРУЧНО УКУПНО 

РАЗРЕДНА 
НАСТАВА 

         -       1            -              1 

ПРЕДМЕТНА 
НАСТАВА 

        -       1            -              1 

ПРАВОСЛАВНА 
ВЕРОНАУКА 

       1               1 

УКУПНО -       3 - 3 
 

Наставник радно место  % матична и друга школа 

Марија Негројевић 2,3. и 4. разред 100% 

Душица Каримановић енглески језик 10%, 33% матична, остало у 
другој школи 

Ненад Вукајловић веронаука 5%, остало у матичној 

Вероучитељ је држао часове и у матичној школи, а наставница енглеског радила је са мањим 
фондом и у матичној школи,  а остало допуњавала у другој школи. 
 
 

СТАПАРИ 
 

ВШС ВСС НЕСТРУЧНО УКУПНО 

РАЗРЕДНА 
НАСТАВА 

      -         2          -          2 

ПРЕДМЕТНА 
НАСТАВА 

     -        10          4        14 

ПРАВОСЛАВНА 
ВЕРОНАУКА 

      1                   1 

УКУПНО       1        12          4        17 
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Наставник радно место  % матична и друга школа 

Десимир Поповић 1 и 3. разред  и предшколско 100% 

Весна Радојичић  2. и 4. разред 100% 

Василија Милановић српски језик 94,44% 

Данијела Несторовић енглески језик 54,44% , остало  матична 

Јелица Лучић математика 88,88% математика 

Маријана Станковић физика 30%, остало матична школа 

Ана Лазић  ликовна култура 25%, остало друга школа 

Ивана Јанковић историја 35% Стапари , остало  друга 
школа 

Слободан Алексић географија 35%, остало грађанско у 
матичној школи 

Горан Максимовић музичка култура 25% Стапари,  остало друга 
школа 

Јадранка Тукић Грубиша руски језик 33,33%, остало друга школа 

Ана Ђокић немачки језик 10%, матична33,33%, остало 
друга школа 

Драгана Дулановић 
Суботић 

биологија, чувари биологија 40% , остало  друга 
школа 

Светлана Буквић хемија, домаћинство 60% Стапари и матична,остало 
друга школа  

Ана Минић  ТиТ и информатика и 
рачунарство  

60%, остало друга школа 

Александар Петровић физичко и здравствео 
васпитање  

60%, остало друга школа  

Мирко Јанковић веронаука 10%  

 
У Стапарима је разредна настава у комбинацији, а један предшколац  је био  у комбинацији 

са првим-трећим разредом.   У овом издвојеном одељењу 4 наставника ради и у матичној школи. 
Седам наставника ради и у другој школе. Нестручно је била заступљена настава математике 
88,88%, физика 30%, немачког језика 10%  и  музичке културе са 25%  
 

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 библиотекар (један са 50%), секретар 
школе, шеф рачуноводства , један  рачуноводствени радник , један административни радник ( са 
60% ), домар, ложач и 10 помоћних радника (у матичној школи 7, у Качеру један,  у Стапарима два 
помоћна радника ). Шефа  рачуноводства је ради дужег одсуствовања  мењала стручна замена.   

 

Име и презиме  радно место  Матична, ИО  проценат 

Данијел Радевић  директор школе Школе 100% 

Ивана Јовичић помоћник директора Школе 100% 

Милуника Полић помоћник директора Школе 15% 

Весна Ешпек Дебељевић стручни сарадник, 
педагог 

Школе 100% 

Радица Благојевић- стручни сарадник, Школе 100% 
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Радовановић психолог 

Катарина Карановић стручни сарадник, 
педагог 

Школе 100% 

Јелена Мисаиловић  стручни сарадник, 
библиотекар 

матична школа 100% 

Данка Боогосављевић наставник српског 
језика, рад у 
библиотеци 

матична школа   50% 

Слободанка Несторовић секретар школе Школе 100% 

Јасмина Обрадовић, 
замена Драгана 
Никитовић 

шеф рачуноводства Школе 100% 

Љиљана Лазић рачуноводствени 
радник 

Школе 100% 

Љуба Милојевић административни 
радник  

Школе   50% 

Радул Маринковић домар матична школа   100% 

Милан Боровић ложаћ  матична школа   100% 

Љубинка Ћосић хигијеничар матична школа   100% 

Љубинка Бошковић 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% 

Милава Ћосић хигијеничар ИО Качер    81% 

Наташа Ђорић хигијеничар ИО Стапари   71% 

Светлана Кондић хигијеничар ИО Стапари  100% 
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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: 
4.1.1. Матична школа 

       
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.1.2. ИО Качер 

 
 
  
 
 
 
 

 
  
4.1.3. ИО Стапари    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Разред Број 
одељења 

Број  
ученика 

  I        5   129 
  II        5   136 
  III        4   103 
  IV        5   122 
     
  V        5   148 
  VI        6   157 
  VII        5   124 
  VIII        5   140 
УКУПНО      41  1059 

Разред Број 
одељења 

Број  
ученика 

  II        1/3     3 
  III        1/3     1 
  IV        1/3     6 
УКУПНО         1   10 

Разред Број 
одељења 

Број  
ученика 

  I   
и предш. 

1/2 1 + 
(+1) 

  II 1/2 2 
 III 1/2 3 
  IV    1/2 6 
  V 1 2 
  VI 1 2 
  VII 1 1 
  VIII 1 6 
УКУПНО            6    12 +11 +1 
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4.1.4.Припремни предшколски програм 

 Број група Број деце 

Матична школа 2 38 
ИО Стапари -   1 
 
4.1.5. Продужени боравак био је организован за ученике првог и другог разреда, а у овој години 
радиле су три групе. То је исти  број група као  у прошлој години. Родитељи су се на крају године 
изјаснили за други разред, а приликом уписа за први разред. Коначно изјашњавање било је у првој 
седмици септембра.  Рад је био прилагођен посебним условима. Поред учионице за продужени 
боравак ученици су за ужину користили трпезарију предшколских група, а за рад се користила и 
мања учионица (бивши клуб), као и фискултурна сала, пошто се у њој није одвијала настава 
физичког васпитања.  
Извештај о раду продуженог боравка:  

Продужени боравак је облик организованог рада са ученицима нижих разреда основне 
школе и представља могућност да деца, поред редовне наставе, буду у школи још један део дана, 
док су им родитељи на послу. Настао је као одговор на потребе запослених родитеља који немају 
других могућности за збрињавање своје деце, пошто су њихове школске обавезе, по правилу, 
краће од радног дана родитеља. У нашој школи продужени боравак се организује за ученике првог 
и другог разреда. Ове школске године, због пандемије корона вируса, уписано је 60 ученика у 3 
васпитне групе, три професора разредне наставе задужена су за рад, бригу о деци и њиховој 
безбедности у периоду од 07.30-16.00.  

Боравак функционише по унапред усвојеном Плану и програму за сваку школску годину и 
са унапред формулисаним правилима понашања са којима су упознати и ученици и њихови 
родитељи на почетку школске године. Како би се на што квалитетнији и продуктивнији начин 
искористило време које ученици проводе у школи тј. боравку, План и програм рада прецизно су 
дефинисани за сваки месец тако да прате школско градиво и пружају ученицима могућност да 
пропуштено градиво надокнаде у боравку и затраже помоћ наставника за све недоумице и 
нејасноће. Такође, ученицима се кроз планиране активности у току слободног времена, пружа 
могућност да стекну нова знања и вештине кроз различите радионице: литерарне, драмске и 
уметничке као и да кроз бесплатне спортске садржаје у школи уживају у спорту и јачају своје 
здравље и такмичарски 
Школске 2020/2021. дневни распоред активности се одвијао по распореду за ВАНРЕДНЕ 
СИТУАЦИЈЕ  Ковид 19) 
 

ДНЕВНИ РАСПОРЕД АКТИВНОСТИ ЗА ВРЕМЕ КОВИД 19, СМЕНА А 
 

Време Врсте активности 
07.00-07.30 Пријем деце 
07.30-09.55 Редовна настава 
09.55 Прихватање ученика А смене са редовне наставе 
09.55-10.10 Дезинфекција простора за боравак, прање и дезинфекција руку 
10.10-10.45 Вежбе обликовања и ужина, испраћај ученика Б смене 
10.45-12.00 Самосталан рад ученика, часови учења 
12.00-12.10 Прање руку 
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12.10-12.50 Слободне активности 
12.50-13.00 Прање руку 
13.00-14.00 Слободно време 
14.00-14.15 Ужина 
14.15-15.30 Самосталан рад 
15.30-16.00 Сређивање радног простора и одлазак кући 
 
 

ДНЕВНИ РАСПОРЕД АКТИВНОСТИ ЗА ВРЕМЕ КОВИД 19, СМЕНА Б 
 

Време Врсте активности 
07.00-09.30 Пријем деце 
09.00-09.30 Прање руку, дезинфекција, доручак 
09.30-10.00 Слободне активности 
10.00-10.10 Дезинфекција простора 
10.10-10.45 Телесне активности 
10.45-12.50 Редовна настава 
12.50 Преузимање деце 
12.50-14.00 Слободно време 
14.00-14.15 Ужина 
14.15-15.30 Самосталан рад 
15.30-16.00 Сређивање радног простора и одлазак кући 

 
Структура хомогене васпитне  групе 1 коју чине ученици првог разреда, а за коју је задужен 

Оливер Човић, проф. разредне наставе 

П
о

л
уг

о
д

и
ш

те
 Број ученика према 

полу 
Разреди, одељења и број ученика по 

разредима 
Свега 

М Ж Свега Први  
 
 

 
 

 
    
 

Одељење 
Број 

ученика 

П
р

во
  

16 
 

10 
 

26 
I 1 9  

26 I 2 7 
I 5 10 

Д
р

уг
о

  
15 

 
11 

 
26 

I 1 8 
26 I 2 9 

I 5 9 
Структура хетерогене васпитне  групе 2 коју чине ученици првог и другог  разреда, а за коју је 
задужена Марина Баковић. проф. разредне наставе 

П
о

л
уг

о
д

и
ш

те
 Број ученика према 

полу 
Разреди, одељења и број ученика по 

разредима 

Свега 
М Ж Свега Први Други 

   
 
 

Одељење 
Број 

ученика 
Одељење 

Број 
ученика 
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П
р

во
  

8 
 

10 
 

18 
I 3 9 II 4 3  
I 5 1 II 5 5 

    

Д
р

уг
о

  
10 

 
8 

 
18 

I 1 2 II 3 1 

 I 2 1 II 4 2 
I 3 8 II 5 3 

    I 5 1    
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НАЧИН РАДА У ВАСПИТНИМ ГРУПАМА 

 
ГРУПЕ продуженог боравка су функционисале по унапред усвојеном Плану и програму, 

односно према Елаборату који је предат управи школе.  
На почетку школске године наставници продуженог боравка су упознали родитеље и 

ученике са начином рада продуженог боравка. 
–  Усклађене су активности у продуженом боравку са наставним градивом, као и са 

распоредом  часова редовне наставе; 
–  Организован је индивидуални рад ученика на изради домаћих задатака, а уз помоћ 

учитеља у боравку; 
–  Приликом рада  су заступљен је, најпре због специфичне ситуације, индивидуални рад, 

фронтални и  групни рад, уз све предузете мере безбедности и очувања здравља ученика. 
–  Планиран је самостални рад ученика у зависности од предмета, брзине савладавања 

нових наставних области, а циљу лакшег усвојања датих садржаја и стицања 
самопоуздања у раду. 

–  Примењене су различите наставних методе и технике које су усмеравале и мотивисале 
ученике ка осамостаљивању у раду. 

–  Остварена је сарадња са учитељицама првог и другог разреда у циљу што квалитетнијег 
рада са ученицима у продуженом боравку. 

 
ЗАПАЖАЊА О УЧЕНИЦИМА 
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Два ученика првог разреда су имала потребу за посебну подршку и индивидуални рад. 
Један ученик је, захваљујући предузетим корективним мерама кроз вежбе графомоторике, вежбе 
за јачање пажње и индивидуалне вежбе уочавања места гласова у речима, индивидуалном раду 
из области математике,  врло брзо напредовао. Он сада чита, уредно пише,  и самостално ради 
задатке.  Други ученик пише и чита уз подршку учитеља, сабира и одузима користећи рачунаљку.   

Код неколицине ученика се примећује нешто слабија пажња и слабије развијена 
графомоторика. Кроз корективне мере постигнути су задовољавајући резултати. 

Деца су вредна и радна, креативна, заинтересована и активна, самостално рaде домаће 
задатке.  Деца поштују правила групе, међусобно се друже и пружају једни другима подршку. 
Уочљиво је међувршњачко поучавање. 
 

САМОСТАЛАН РАД-ЧАСОВИ УЧЕЊА 
Организовани су тако да у потпуности прате рад редовне наставе, а чине их: 

– Израда домаћих задатака (српски језик, математика). 
– Утврђивање и вежбање наставних садржаја програма из наведених наставних предмeта. 
– Читање обавезне школске и домаће лектире, меморисање краћих поетских и прозних 

садржаја. 
– Довршавање ликовних радова. 
– Самосталним радом, уз сталну стручну и педагошку помоћ и сарадњу са учитељем, 

ученици су организовано и плански усвајали, утврђивали, продубљивали и примењивали 
нова знања, вештине и навике. Израда домаћих задатака се свакодневно организује у 
одређено време. Домаћи задаци урађени на часовима самосталног рада се анализирају и 
исправљају.  

–  Ученици који имају тешкоће у савладавању наставног градива добијају помоћ у виду 
индивидуалног рада који подразумева додатно ангажовање наставника. 

–  Напреднијим ученицима у продуженом боравку плански и педагошки се организовано 
задају додатни задаци као што су: читање листова и часописа за децу, коришћење 
енциклопедија и разноврсних материјала са звучним и звучно-визуелним садржајима, 
гледање одређених телевизијских емисија едукативног карактера. 

– О планирању и остваривању ових активности ученика редовно се упознају родитељи 
приликом преузимања деце и у току индивидуалних разговора. 

 
СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 

У оквиру слободних активности ученика, обрађују се теме које су допуна наставним 
садржајима редовне наставе и на тај начин се остварују васпитно-образовни задаци наставе 
продуженог боравка. Слободне активноси се планирају и програмирају, а у њиховој реализацији 
могу учествовати и сарадници (библиотекар, вероучитељ, предметни наставници, наставници 
разредне наставе, педагошка служба, родитељи (мада у ванредној ситуацији то није могуће). 

 
На слободним активностима реализоване су: 

– Психолошке радионице 
– Уметничке радионице (драмска, ликовна, музичка, рецитаторска, литерарна, луткарска, 

медијско изражавање, едукативне радионице...). 
– Математичке радионице и логичко-математичке игре ( судоку, потапање бродића, икс-

окс...). 
– Тематска израда ликовних радова и уређење паноа. 
– Слушање музике за децу и гледање одговарајућих видео записа. 
– Гледање образовних дечјих емисија  
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СЕПТЕМБАР 
     Први месец рада је период адаптације, па је сходно томе, био посвећен остваривању основног 
циља социјализације ученика и утврђивању степена развоја васпитних група, што је основа за 
будуће планирање васпитно образовног рада.. Деца су васпитно образовним формама рада 
систематски увођена у организацију живота и делатности продуженог боравка, како би се што 
боље припремила за живот и рад у њему. За остваривање постављених циљева коришћене су све 
врсте активности. Стварана је пријатна и ведра атмосфера како би се деца лакше адаптирала и са 
радошћу долазила у групу. Деца су кроз пригодне радионице формулисала правила групе у 
продуженом боравку, међусобно се упознавала и изражавала своја интересовања и учествовала у 
планирању активности које ће се реализовати у наредном периоду. Реализоване су радионице 
,,Ми и ви”, ,,Именоиграње”, ,,Пажљивко”, активности вербалне и невербалне комуникације и игре 
улога које су имале за циљ опуштање и психичко растерећење деце, али и обуку деце о правилима 
понашања за време епидемије. Такође су реализоване ликовне радионице ,,Маказице сецкалице”, 
,,Кестен до кестена и ево је сличица”, ,,Загонетни предмет”, упознали се са оригами техником. 
ОКТОБАР 

– Обележена је Дечја недеља чији је мото био ,,Подељена срећа, два пута је већа” 
(Психолошке радионице ,,Дечја права”, ,,Осећања”, и ,,Љубав”, ликовне радионице ,,Лутке 
пријатељства” и ,, Имам право”. Ученици су цртали кредом по бетону). 

– У октобру су се деца упознала са ,,Загонетним причама” аутора Уроша Петровића и 
показала велико интересовање. 

– Приликом шетње до градске плаже срели смо Снежану Ковачевић, ужичку 
костимографкињу. Упознавање са њом и кратак разговор је код деце изазвао радозналост 
и питања шта је то косимограф, спонтано је почео разговор о позоришту и сценским 
уметностима.  Тако је спонтано почело развијање нашег пројекта ,,Сценска уметност”. 
Истога дана смо направили ,,ЗЖН” листу на којој је уписано шта ученици знају о сценској 
уметности, а затим је листа током школске године допуњавана са интересовањима 
ученика о сценској уметности и записивањем онога што смо о њој сазнали. Почело је 
прилагођавање радног простора нашем пројекту, па су ученици правили костиме од 
папира, јесењи кишобран од лишћа, луткарско позориште, лутке за луткарско позориште, 
позориште сенки. Ученици су гледали видео записе позоришних представа, упознавали се 
са занимањима људи у позоришту. Разговарало се како настаје позоришна представа. 
Ученици су бирали приче за читање, а затим иницирали прављење сцене, лутака од 
папира на штапићима и драматизацију. Након представе, спонтано је почео интервју 
,,новинара” са ствараоцима представе. Сва деца су била активна и заинтересована, пуна 
нових идеја.  

– Реализоване су ликовне радионице: ,,Штап који гледа”, ,, Дрво у јесен”, ,,Јесење лишће”,  
– Шетње у слободно време су коришћене за посматрање промена у прирди, уочавање 

облика и склада боја, текстура. Деца су прикупљала лишће и пресовањем га припремала  
за нове креативне активности. Ученици су приликом шетњи уочавали загађиваче природе, 
разматрани су начини заштите природне средине, 

– Почело је упознавање ученика са асоцијативним НТЦ системом учења. Овај начин учења је 
код деце изазвао велико интересовање и одушевљење.  

НОВЕМБАР 
– Овог месеца су реализоване психолошке радионице: ,,Моје место за опуштање” и 

,,Комуникација и неспоразуми”. Циљ ових радионица је психичко опуштање и ослобађање 
од среса услед начина живота због епидемиолошке ситуације која дуго траје и 
побољшање међусобних односа деце. 

– Ликовне радионице: ,,Штап који гледа”, ,,Мачка”, ,,Јесењи шешири”. 
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– Говорне радионице: ,,Причам ти причу”, ,,Изражајно рецитовање”. 
– НТЦ системучења: ,,Пошла кока на пазар”, ,,Врабац и мачка”, ,,Скривене речи”. 
– Наш пројекат: ,,Позориште сенки”, ,,Принцеза на зрну грашка”, балет ,,Крцко Орашчић”. 

ДЕЦЕМБАР 
Психолошке радионице: ,,Комуникација и неспоразуми 2”, ,,Моје бриге”, ,,Моје жеље”. 
Ликовне радионице: ,,Балерине”, ,,Новогодишње чаролије”. 
Наш пројекат: балет ,,Лабудово језеро”, ,,Чаробњак из Оза”- филм, заједничко прављење 
презентације продуката пројекта и постављање на страницу школе. 
ЈАНУАР 
Психолошке радионице: ,,Времеплов” и ,,Сарадња”. 
Говорне активности: говорне вежбе, загонетке, рецитације, ,,Свети Сава”. 
Наш пројекат: ,,Вртић пингвина”-драматизација, мини мјузикл – видео запис. 
Ликовне радионице: ,,Снешко Белић”, ,,Свети Сава”. 
ФЕБРУАР 
Психолошке радионице: ,,Изражавање осећања ”, ,,Да кажем слободно”. 
Говорне радионице: ,,Укрштеница ”, ,,Бајка о рибару и рибици ”- 5 радионица. 
Наш пројекат: Луткарско позориште. 
Обележена је Недеља пријатељствакроз ликовне,говорне и психолошке радионице, чији су 
пројекти изложени у холу и на интернет страници школе. 
МАРТ 
Говорне радионице: ,,Загонетне приче ”, ,,Скривени градови ”, ,,Скривене животиње”, квизови, 
,,Наша прича ”. 
Ликовне радионице: ,,Честитка за маму ”, ,,Цвет ”, ,,Весници пролећа ”, ,,Пролећни цветови”. 
 
АПРИЛ 
Обележавање међународног дана шале, читање шаљивих прича. 
Обележавање ,,Недеље толеранције” кроз радионицу ,,Жирафећи језик”. 
Ликовне радионице: ,,Птица”, ,,Дрво у пролеће ”, ,,3Д Пролећни пејзаж ”, ,,Маске ”, Васкршње 
декорације. 
МАЈ 
Говорне радионице: Говорне вежбе, причаонице, НТЦ систем, асоцијативни прикази стихова. 
Ликовне радионице: ,,Пролећнимодни кутак”, илустрације прича, обликовање папира и картона и 
експериментисање бојама.  
ЈУН 
Месец јун смо провели дружећи се уз друштвене игре и уз читање стихова омиљених дечјих 
писаца. Ученици су уз многобројне спортске активности, шетњу плажом и Великим парком, 
активно провели последње дане школске године. Последњи дан у јуну, посветили смо разговору 
са ученицима који су давали предлоге и сугестије о томе на који се начин боравак може 
унапредити и учинити бољим у наредној школској години. Такође смо припремали плесну тачку 
заједно са осталим ученицима млађих разреда наше школе.  

 
 

СЛОБОДНО ВРЕМЕ 
 

 
Слободно време у настави продуженог боравка је рекреативно-забавног карактера. 

Организује се по принципу предлагања од стране учитеља, избора, добровољности и 
самоорганизованости ученика. 



18 

 

– Организоване игре у школском дворишту, игре са природним облицима кретања, 
елементарне игре, игре са реквизитима. 

– Игре по избору ученика. 
– Игре у учионици (друштвене, едукативне, музичке, језичке, математичке, такмичарске, 

вежбе за обликовање тела). 
– Самостално читање дечје штампе и литературе 
–  Сређивање паноа, радног простора и личног прибора, чување технике у учионици и 

библиотеци. 
– Кад год су временски услови дозвољавали организоване су шетње и физичке активности 

како би ученици коришћењем природних фактора ојачали имунитет и задовољили 
природну потребу за кретањем. 

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 
План  и  програм   сарадње са родитељима остварен је  кроз  индивидуалне разговоре са 

родитељима чија деца спорије савладавају наставно градиво. Због епидемиолошке ситуације 
заступљен облик сарадње са родитељима је био и путем телефонских разговора. Наставници 
продуженог боравка су подстицали родитеље на индивидуалне разговоре и сарадњ
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4.1.6. Успех ученика од првог до осмог разреда 
 
Успех ученика дат је у табелама  које се налазе на крају извештаја.  
Пролазност ученика на крају школске 2020/21. године у разредној настави - Матична школа, ИО 
Качер, ИО Стапари - је 100%.  
У предметној настави сви ученици осмог разреда у матичној школи и ИОСтапарима завршили су 
разред, две седмице пре осталих разреда, а  пролазност ученика осмог разреда је 100%.  Сви 
ученици осмог разреда су у  јунском року изашли на полагање завршног испита. Са њима је испит 
полагао и један ученик из прошле генерације, који је у време проглашења пандемије већ боравио 
у иностранству и није могао да се врати у државу. На испит је изашло 140 ученика матичне и 6 
ученика из Стапара.   
У осталим одељењима предметне наставе један ученик из 7-3 полагао је разредни испит  из 
једног предмета у јунском року и исти положио. Тако су сви ученици у јуну завршили разред и 
пролазност у предметној настави је у матичној школи и ИО Стапарима је 100%.  
Укупна пролазност на крају школске 2020/2021. године је 100%. Савакако да је на овако високу 
пролазност у јуну утицала ситауција са пандемијом и начин реализације наставе током године. 
Ученици разредне наставе све време су наставу имали у школи, подељени  у две групе. Групе су 
се смењивале седмично, у првој су имали по 4, а у другој групи по 3 часа, са интегрисањем по 
два предмета на 3.часу. Део наставе био је онлајн. Часови су трајали по 30 минута, тако да је 
недостајало времена за додатна објашњења, помоћ и вежбања. Ипак је овај начин рада био 
доста бољи у односу на предметну наставу. 
И ученици предметне наставе били су подељени у 2 групе, али је свака група борави у школи 2 
или 3 дана у току седмице. Остале дане су били на онлајн настави. Реализација наставе, 
усвајање градива, праћење напредовања и оцењивање ученика значајно је отежано у условима 
у којима није било директне комуникације између наставника и ученика. У два наврата сви 
ученици предметне наставе били су на онлајн настави по 5 седмица. Мада су се користили Гугл-
мит  и други алати са платформе коју је користила школа , однос ученика према обавезама није 
био адекватан. Дане када нису у школи нису користили за наставу. Приликом закључивања 
оцена  имало се у виду  све везано за реализацију школске године и  недовољне оцене нису 
закључиване.  

 

4.1.7.Носиоци диплома у школској 2020/2021. години и ђак генерације 
У овој школској години  додељено је 15 Вукових и  48 посебне дипломе. Носиоци диплома по 
одељењима су: 
8-1 
Марта Лазић- Вукова и посебна српски језика и физичког васпитања 
Марко Радивојевић- Вукова и посебне из историје, физике, математике  и хемије 
Александар Аврак- Вукова  и посебна из ликовне културе,  
Ђорђе Бућић- Вукова  и посебна из ликовне културе,  
Матија Драгићевић- Вукова  и посебна из ликовне културе 
Посебне дипломе  

Јована Вуковић- посебна диплома из ликовне културе 
Дуња Лојаница – посебна из српског језика 
Јана Шопаловић- посебна диплома из музичке културе и физичког васпитања 
8-2 
Милош Претењак- Вукова и посебна из српског језика  
Посебне дипломе  
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Сара Брковић- посебна из српског  језика  
Стеван Сокић- посебна из ТиТ  
Ђурђа Петковић- посебна из музичке културе 
Невена Ристић- посебна из музичке културе,  
Кристина Поповић - посебна из музичке културе и физичког васпитања 
8-3 
Уна Миливојевић- Вукова и посебне из српског језика, енглеског језика ,биологије и хемије и 
физичко васпитање 
Никола Тошић- Вукова и посебне из физике, биологије и хемије  
Посебне дипломе Ива Драшковић- посебна из  ликовне културе 
Ксенија Полић-посебна из  физичког васпитања  
8-4 
Војин Маринковић-Вукова и посебне из физике и хемије  
Марко Васиљевић- Вукова и посебна из ликовне културе 
Николина Танасковић- Вукова и посебна из ликовне културе 
Посебне дипломе  
Ема Вулета – ликовна култура и музичка култура 
Игор Тејић- посебна из физике 
8-5 
Огњен Борисављевић - Вукова и посебне из енглеског језика и математике 
Матеја Глибетић- Вукова и посебне из историје, физике, математике, биологија, хемије и музичке 
културе  
Катарина Радовановић- Вукова и посебне из српског језика и биологије 
8-6 
Софија Станојевић- Вукова и посебна из биологије и ликовне културе 
 
За остварене изузетне резултате током школовања Матеја Глибетић-ученик 8-5  проглашен је 
Ђаком  генерације.  

 
4.1.8.Резултати остварени на такмичењима школске 2020/2021.године 

Свакако је такмичење ученика у овој години имало значајне измене. Није било довољно 
услова за припреме ученика ( ради мера превенције био је ограничен боравка ученика у школи), 
нису сви предмети погодни за онлајн наставу у припреми за такмичење. Број такмичења је 
ревидиран, тако да уопште нису одржана из географије, биологије и спортска такмичења. 
Такмичење само за ученике осмог разреда организовано је из српског језика и историје. 

Доста незадовољства изазвало је и реализовање такмичења непосредно по онлајн настави 
за све ученике у трајању од 5 седмица, а тада су у један викенд концентрисана скоро сва 
такмичења. Ипак су наши ученици оставрили врло запажене резултате,  учествовали и на 
републичком ниову из четири предмета (енглески језик, историја, физика и техника и технологија).  

 
Број ученика који су учествовали на школским такмичењима: 
Кенгур- 70 ученика ( 2 ученика су се пласирали у финале које ће се одржати 19.9.2021. године у 
Крагујецу на ПМФ- Ђурђе Стевановић 2-4 и  Николина Калабић 5-2. На овом такмичењу је било 
осам похваљених ученика и то: Кристина Јоцић 2-4, Лазар Новаковић 2-1, Немања Чворовић 2-4, 
Огњен Николић- 3-3, Алекса Вучковић 4-3, Маша Старчевић 4-3, Сергеј Курћубић 4-2 и Тара Тадић 
6-4.  
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  Табеларни преглед резултата остварених на такмичењима школске 2020/2021.године: 
У табели нису наведени предмети из којих није организовано такмичење.  
                                                          

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 језик             
рецитовање 2   2 2  2      
енглески  3   2 2  2      
историја 2  1 1 2 1 1  1   1 

физика 9 4 3 2 8 2 1 5     
математика 
од V- VIII 

15 5 4 3 5 2 2 1     

математика 
од III  и IV 

5 1 2 2 2  2      

„Мислиша“             
хемија 6 1 1 4 3  1 2     
Техника и 
технологија 

3  1  1   1     

Инфроматика и 
рачунарство 

3 2 1  2 2   1   1 

Ликовна 
култура „Мали 
Пјер“ 

3 1 1 1 1  1      

УКУПНО  127 20 14 21 165 8 2 17 2 1  1 

Као и ранијих година и ове су наши ученици узели учешћа и у другим такмичењима, конкурсима и 

освојили лепе награде и признања. Ради пандемије и овде је организован мањи број таквих 

такмичења и конкурса. На неким су наши ученици учествовали и постигли следеће резултате: 

 На литерарном  и ликовном конкурсу "ВОДА У БОРБИ ПРОТИВ ВИРУСА " који су 
организовали ЈКП"Водовод Ужице" и РЦУ, наши ученици су постигли сјајан успех: Лазар 
Новаковић 2-2 (1. награда на литерарном  конкурсу); Миа Милосављаевић 1-5 (2. Награда 
на ликовном конкурсу); Јана Станић 4-2 похвала за литерарни рад и Алекса Давидивић 4-3 
похвала за ликовни рад. 

 Наши ученици су у априлу месецу учествовали на ликовном и литерарном  конкурсу „Крв 
живот значи“ у организацији Црвеног крста Ужице и забележили следећи резултат:  Лазар 
Новаковић 1-2 (1. награда на литерарном конкурсу); Ива Грбић 2-2 (2. награда на ликовном 
конкурсу) и Алекса Давидовић 4-3. 

 У октобру су одржани Дани дечије поезије и прозе- литерарни конкурс где је наш ученик 
Лазар Новаковић 2-2 освојио трећу награду. 

 Међународни конкурс Народне библиотеке  „Јован Поповић“ Кикинда одржан је у 
новембру а наш ученик Лазар Новаковић 2-2 освојио је 2.награду на литерарном конкурсу. 
Овај ученик је и на конкурсу у организацији  Дечијег  културног центра  Београд  у 
новембру освојио похвалу.На Дечијем савезу града Врања „Новогодишња чаролија“ 
освојио је 3. награду на литерарном конкурсу, као и 2. место на литерарном конкурсу 
Друштва учитеља Топола „Оставили нам стари, родну кућу, плодну њиву,... 
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 У јуну месецу, у организацији "Јапанске организације за гаранцију квалитета" ("JCA"), са 
темом "Наша земља у 2030. години", у Јапану, одржано је МЕЂУНАРОДНО такмичење. Из 
наше школе послато је 80 радова ученика од шестог до осмог разреда. Резултате чекамо. 

 У организацији  „Дечијег ликовног центра“ из Скопља, у Македонији,  одржано је 
МЕЂУНАРОДНО такмичење. Тамара Панић је освојила друго место на међународном 
такмичењу. 

 Најбоље резултате забележилиа је наша  ученица Тамара Панић 7-1 (друго место) 

 Екипа наших ученика „Четири мускетара“ у финалном такмичења „Brainfinity“ 
освојила је треће место у Србији! Чланови екипе: Јагош Ђурковић 6-5 Андреј 
Радовић 6-1 Никола Јовановић 7-2 Андреј Стевановић 7-2 Наставник-ментор: 
Марина Марјановић, наставница немачког језика Ове године на "Brainfinity" 
такмичење се пријавило скоро 150 екипа 7. разреда, а од њих се у други круг 
пласирало само 40 екипа. Други круг одржан је 03. априла, и жири је одабрао 11 
најбољих екипа које су учествовале на финалу у Београду, међу којима је и екипа 
наше школе, „Четири мускетара“ У питању је аутентично такмичење намењено 
средњошколцима и ученицима виших разреда основне школе из целог света који 
желе да се опробају у креативном решавању логичких задатака 

 Школа је била домаћин општинским такмичењима  из српског језика и књижевности и 
историје и окружном такмичењу из српског језика.   

Спортских такмичења није било. 

 
4.2.РИТАМ РАДА 

У овој години измењен је ритам рада. Настава се у Матичној школи одвијала  у две смене, 
уз хоризонталну поделу одељења.  Ученици разредне наставе у школи су имали часове само у 
првој смени. Прва група од 7,30 до 10,0  а друга група од 11,00 до 12,50. Ученици предметне 
наставе били су увек  у поподневној смени, а часови су почињали у 13,45 и завршавали у 18,05. 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 само у првој смени, подељени у две групе, прва група од  
7,30 до 10,30  а друга група од 11,00 до 14,00 часова.  
 

4.3.ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА 
До 1. септембра 2020.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, као и задужења везана за секције, 
ангажовање у раду стручних већа, одељењских већа, актива и тимова у школи, дежурства. 
Реализација часова дата је посебно по облицима рада.   

а/Реализовани фонд часова обавезних  предмета – реализовано за све разреде школске 
2020/2021. године -збирно у оквиру једног разреда за сва одељења   
И у разредној и у предметној настави  релизован је нешто мањи  број часова редовне наставе од 
планираног фонда.У већини предмета је фонд испуњен. До промене је дошло ради измене 
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календара рада ( школска годниа је трајала дан мање од првобитног плана, што је условило да се 
јавио одређени фонд часова мање). Информатика и рачунарство се реализује у две групе у сваком 
одељењу од 5-8.разреда, па је овде и фонд реализованих часова значајно већи. 
 
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 895 895 716 895 

 
 897 
 

863 719 678 6558 

Енглески 
језик 

359 358 288 356  359 432 359 338 2849 
 

Ликовна 
култура 

178 358 286 360  360 216 180 170 2108 

Музичка 
култура 

179 179 144 178  359 216 179 169 1603 

Свет око 
нас 

359 359     -     - - - - -   718 

Природа и 
друштво 

           284 360 - - - -   644 

Пројектна 
настава 

 180 143 - - - - -   323 

Дигитални 
свет 

180 - - - - - - -   180 

Историја     180 432 360 340 1312 

Географија     181 432 360 339 1312 

Физика      431 360 340 1113 

Математика 895 895 716 895  720 863 718 678 6380 
Биологија      360 432 360 340 1492 

Хемија       360 340  700 

Техника и 
технологија 

    360 430 360 338 1488 

Информатика 
и 
рачунарство 

    180 216 179 170   745 

 Физичко 
васпитање 
 

537 535 430 538 - - - - 2040 
 
 

Физичко и 
здравствено 
васпитање и 
ОФА 

    630 756   540 510 2436 

УКУПНО 3582 3759 3007 
 

3582 4586 5719 
 

5034 4750 34019 
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ИО Качер -реализовани фонд часова обавезних  предмета :    неподељена школа                                                                                                                             
/ 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  

II III IV УКУПНО 
Српски језик 179 

 
179 
 

179 179 

Енглески 
језик 

  72  72   72  72 

Ликовна 
култура 

  72  72   72  72 

Математика 179 
 

179 
 

179 179 

Музичка 
култура 

 36  36  36  36 

Свет око 
нас 

  72    -     -  72 

Природа и 
друштво 

     -    72   72  72 

Физичко 
васпитање 

107 107 107 107 

Пројектна 
настава 

 35 35 -   35 

Укупно 753 752 717 824 
 

 
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 179 179 

 
179 179 180 144 

 
144 136 1320 

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

 35  70  70  70   72   36   36   34   423 

Музичка 
култура 

 35  36  36  36   72   36   36   34   321 

Свет око 
нас 

 72  72     -     - - - - -   144 

Природа и 
друштво 

    -      -  72  72 - - - -   144 

Пројектна 
настава 

  - 35 35 - - - - -     70 
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Дигитални свет 36            36 

Историја       36   71   71   67   245 

Географија       36   72   72   68   248 

Физика       -   72   72   68   212 

Математика 179 179 
 

179 
 

179 144 144 144 136 1284 

Биологија       72   72   72   68   284 

Хемија         72   68   140 

Техника и 
технологија 

      72   72   72   68   284 

Информатика и 
рачунарство 

      36   36   36   34   142 

Физичко 
васпитање 

108 107 108 108   -   -  -   -   431 
 

Физичко и 
здравствено 
васпитање и 
ОФА 

    126 125  107 101   459 

УКУПНО 716 750 751 716 918 952 1006 950 Укупно 
 6759 

 

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

трећег и четвртог разреда и изјаснили се на крају прошле школске године, а ученици првог 
разреда приликом тестирања. Рад се одвијао према плану, који је модификован у складу са 
постојећом сутуацијом у поштовању мера заштите.  Доста часова реализвано је онлајн, а сви 
изборни предмети  реализовани су са фондом од једног часа недељно.  Веронаука је у разредној 
настави у ИО Качер реализована у три 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,  у ИО Стапари немачки језик у 5.разреду, 
а руски језик од 6-8 разреда. Ученици 4.разреда као други изборни предмет одабрали су чуваре 
природе, сем два одељења у којима су одабрали од играчке до рачунара. 
 
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     357 

 
431 358 340 1486 

Православна 
веронаука 

144 144 108 108 144  216 126 136 1000 

Грађанско 
васпитање 

180 180 108 180 144  216 180 136 1320 
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Чувари пририде      108 - - - - 108 

Од играчке до 
рачунара 

          72       72 

Народна 
традиција 

     36       36 

 
Качер 

ПРЕДМЕТ Укупно реализовано часова по 
разредима издвојена одељења 

II III IV УКУПНО 
Православна 
веронаука 

36 36 - 36 

Грађанско 
васпитање 

36 - 36 36 

Од играчке до 
рачунара 

   36 36 

 
Стапари 

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

Немачки језик       72     72 

Руски језик          72   72  68 212 

Православна 
веронаука 

36 36 36   36 36 36   36  34 144 

Чувари природе      36       36 

 
Напомена: ученици који похађају музичку школу могли су  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 У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ разреди 

 
Број група Број ученика 

1.Православни катехизис / верска настава од I до VIII 26 501 

2.Грађанско васпитање од I до VIII 40 558         

3.Чувари природе IV  3 70                   

4.Од играчке до рачунара IV  1  50 

5.Народна традиција IV  1  25 

 
 
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ У ИО КАЧЕР 
 

разреди Број група Број ученика 

1.Православни катехизис / верска настава II- III 1 3 

2.Грађанско васпитање  II- IV 1 8 
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3.Од играчке до рачунара  IV 1  6 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ У ИО СТАПАРИ разред/ 
разреди 

Број група Број ученика 

1.Православни катехизис / верска настава I-VIII 4 22 

2. Чувари природе  IV 1 6 

 

в/Реализација пројектне наставе 
Пројектна настава реализује се  у другом и трећем  разреду са фондом од једног  часа  недељно. У 
први разред уведен је уместо пројектне наставе нови предмет Дигитални свет. Мада није 
издвојена као посебан предмет пројектна настава се реализује  и у предметној настави- од петог 
до седмог  разреда,  кроз све предмете. Садржаји овог предмета посебно су  уграђени  у наставне 
садржаје у предметима техника и технологија и инфроматика и рачунарство. 
 

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА – матична  
и ИО Качер и Стапари  
разред 

Број 
одељења 

Број ученика Годишњи фонд 
часовапо 
одељењу  

Укупно 
реализовано 
часова 

II разред   5 + 1+ 1 136 + 3 + 3 
= 142 

36  252 

III разред    4 +1+ 1 102 + 1 + 3 
= 107 

36 216 

 
г/Реализација слободних наставних активности 
У овој школској  године слободне наставне активности уведене су и у седми разред, тако да су 
реализоване у петом, шестом и седмом. Ученици су се путем анкете изјаснили за један од три 
понуђена предмета. Према изјашњавању одабран је за свако одељење предмет који су највише 
бирали и похађали су га сви ученици тог одељења.  У наредној табелу су наведени предмети, 
фонд и број ученика. 
  

Слободне наставне активности  
Матична школа 

Број 
ученика 

Број група Укупни фонд 

V разред 

1. Чувари природе  148 5 180 

VI разред 

1.Цртање, сликање, вајање  157 6 214 

VII разред 

1. Свакодневни живот у прошлости  124 5 178 

VIII разред 

1. Домаћинство  140 5 170 

Стапари 

V разред 

1.Чувари природе   2 1   36 

VI разред 

1. Чувари природе   2 1   36 

VII разред 

1.Домаћинство   1 1   36 
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VIII разред 

1.Домаћинство   6 1   34 

 
Д-Реализација допунске и додатне наставе  
У оквиру 40-часовне радне недеље наставници су имали обавезу да реализују часове допунске и 
додатне наставе, зависно од предмета који  предају. За неке предмете није планирана допунска 
настава и није предвиђена Годишњим планом, али када су ученици добијали негативне оцене, 
допунска је организована и у том предметима. Наставници са пуним фондом недељно су 
реализовали по један час допунске и додатне наставе.  Ове године часови допунске и додатне у 
великом проценту су реализовани онлајн, тако да су наставници радили у оквиру једног разреда 
посебно са сваким одељењем. Тако је и фонд реализације допунске наставе значајно повечан у 
односу на прошлу годину. У предметној настави ученици су се више укључивали у ове часове, због 
начина рада. Преглед реализованих часова дат је у табели на нивоу разреда ( збирно за сва 
одељења )  у матичној школи и издвојенима  одељењима. Посебно су урађене табеле за разредну 
и предметну наставу. Број ученика који су похађали ову наставу је варирао током године. 

д-1-1.Разредна настава  
ДОПУНСКА и ДОДАТНА НАСТАВА-  укупан фонд реализованих часова за сваки разред и број 
ученика који су похађали допунску наставу. Допунске наставе било је из енглеског језика, мада 
није планирана годишњим планом.  
Матична школа 

ДОПУНСКА 
Предмет 

I II III IV УКУПНО 

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

Српски језик 91 130 90 114 72 16 89 32 342 292 

Математика 91 130 91   91 72 18 89 33 342 272 

Укупно 
 

182 130 181 114 144 20 178 35 685 299 

ДОДАТНА 
Предмет 

 

Математика - - - - - - 179 42 179 42 
 

Качер 

Математика - - - - - -   36  3   36 3 
 

Стапари 

Математика - - - - - -   36  2   36 2 
 

 
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 3 18 1 18 3 36 3 

Математика - - 18 3 18 1 18 3 36 3 
 

Укупно - - 36 3 36 1 36 3 72 3 
 

Стапари 
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ДОПУНСКА 
Предмет 

I II III IV УКУПНО 

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

Српски језик 36 3 36 2 18 3 36 6 36 11 

Математика 36 3 36 2 18 3 36 6 
 

36 11 

Укупно 72 3 72 2 36 2 72 2 
 

72 11 

 
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, 
ТиТ, инфроматика / 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  60 65 61 74 49 51 45 55 217 245 

Енглески 
језик 

 53 34 71 38 76 55 47 22 247 149 

Немачки језик  49 45 61 58 54 32 42 33  206 168 

Историја  29 22 34 26 25 21 31 19  119  88 

Географија  45 45 60 32 56 29 43 33  204 139 

Физика - - 61 68 45 72 43 31  149 171 

Математика 107 75 101 84 78 64 93 80 379 303 

Биологија   33 44 41 36 61 44 46 53 201 177 

Хемија - - - - 59 56 56 48  105 104 

ТИО - - 1 2 42 12 30 19   73   33 

Инфроматика 
и рачунарство 

  1 5 4 11 21 23   26   39 

Музичка 
култура 

      1   1      1     1 

Укупно 
 

376 330 493 423 549 447 498 383 1917 788 

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 10   2 17   2   8 1   9 5 36 10 

Енглески је.   8   2 11   2   8 1   8 6 35  11 

Руски језик  -   -   8   2   8 1   9 5 27   8 

Немачки језик   5   2          5   2 

Историја   -   -   2   1   -    4 3  6   4 

Географија   1   1   5   1   5 1   4 4 15   7 

Физика     8   2   5 1   6 6 19  9 

Математика  10   2  12   2  12 1  10 6 36 11 

Биологија   6   2   7   2   7 1    9 6 29  11 

Хемија       4 1    5 6   9   7 
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Укупно 40  2 70   2 57 1 64 217 190 11 
 

 

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 54 53 44  25 36 14 42 15   176 107 

Енглески 
језик 

 6 10   6  11 40 12 41 16   93  49 

Немачки језик 18 10  22  13  39   8  20   4   99  35 

Историја 24 16  30  16  24 15  31 10  109 57 

Географија 36 23  35 21  24 12 25 13 120 69 

Физика - - 42 18  24 18 24   8   90 44 

Математика 33 36 67 28  52 15 68  11 220 96 

Биологија 36 22 33 24  45 18 42 22 156 86 

Хемија - - - - 40 19 38 13   78 32 

Техника и 
технологија 

- - -   - -   -   20   -   20   1 

Укупно 207 122 279 156 364 131 331 112 1181 521 
 

 
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 9 1 - - - - 9 2 18  3 

Руски језик   8 1 - - 7 2 15  3 

Енглски језик 8 2  3 2 - - 8 3  19  7 

Укупно - - - - 19 2 - - 19   7 
 

У разредима је мали број ученика и ради оптерећења су били мање укључени у додатну 
наставу.Наставници су из осталих предмета реализовали већи фонд часова допунске наставе. Ови 
су часови реализоване према проценту са којим наставници раде, пошто је много наставника 
запослено и у другим школама и наставу имају 2-3 дана. Ове часове су претежно реализовали у 
школи, а мањи део онлајн.   

е/Припремна настава 
Обавеза школе  била је да реализује припремну наставу за полагање разредних и 

поправних испита. Пошто није било прпоправних испита, а припрема за разредни испит била је 
само за једног ученика из једног предмета реализован је 10 часова ове припреме. Обавеза школе 
је и да за ученика осмог разреда организује припремну наставу у другом полугодишту, као и 
припреме током две седмице по завршетку наставе за њих. Организована је припремна настава 
ученицима осмог разреда из седам предмета за полагање завршног испита током другог 
полугодишта. Часови из српског језика и део часова осталих предмета реализован је у школи, а 
остало онлајн. Реализован је планирани фонд часова. Две седмице  пре полагања организована је 
припремна настава у школи.  
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Таблерани преглед реализације припремне наставе за ученике осмог разреда: 
 

ПРЕДМЕТИ 8-1 
 

8-2 8-3 8-4 8-5 УКУПНО Стапари 

Српски језик 24 23 35 24 20 126   18 

Историја   8  10 10   8 10   46   6 

Географија   9   9   9   9   9   45   8 

Физика 12 12 12 12 11   59 12 

Математика 26 23 26 25 22 123 17 

Биологија 12 12 12 12 11   59 10 

Хемија   8   8   1   8   8   33   8 

Укупно 99 97 105 98 92 491 79 

 

 
 
4.5. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ- РЕАЛИЗАЦИЈА 

И ове године дошло је до измена у календар рада услед погоршања епидемиолошке 
ситуације. Тако је прво полугодиште завршено 18. децембра и тада су ученици отишли на зимски 
распуст (две седмице пре плана ). Зимси распуст је трајао до 18. Јануара. Померен је почетак 
пролећног  распуста. Школска година продужена је за једну седмицу, тако да су ученици осмог 
разреда завршили 8.јуна, а остали разреди 22.јуна. Ови разреди имали су 179 наставних дана, 
један мање од планираног. Померен је пробни засвршни и завршни испит. До значајних измена 
дошло је и у календару такмичења  

Није организована реализација излета, наставе у природи и екскурзија у школској 
2020/2021. години. 
 

4.6. РАСПОРЕД ЧАСОВА НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 
Распоред часова усвојен је  30. августа, али је ово био привремени распоред. Коначни 

распоред усвојен је  15. септембра на седници Наставничког већа школе.  За изборне предмете 
веронауку и грађанско васпитање родитељи ученика првог разреда изјаснили су се у првој 
седмици, па је распоред  допуњен до 15. 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. Током септембра додатно су анкетирани ученици у вези са предметима у 
оквиру слободних наставних активности, пошто је био превелик број група, односно одељења 
изабрао Цртање,сликање и вајање. Није било довољно стручног наставног кадара за ове часове, а 
ови часови се нису финансирали.   Код израде распореда разредне наставе поштовали су се 
педагошки критеријуми. Посебан договор око распореда у разредној настави односио се на 
интеграцију по два предмета сваког дана у другој групи.   

Распоред часова у предметној настави било је лакше урадити јер се није морало водити 
рачуна о кабинетима (свако одељење имало је своју учионицу).  Ипак се  приликом израде 
распореда часова морало водило рачуна о наставницима који раде у другој школи или у ИО 
Стапари, о наставницима енглеског језика који су имали часове и у првој смени у разредној 
настави.  
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Ученици предметне наставе пратили су пола часова онлајн (смене група), а током онлајн 
наставе пратили снимљене часове преко РТС-а, али су и од наставника добијали потребне 
материјале постављане на Гугл учионици. Изборни предмети грађанско и веронаука реализовани 
су целе године онлајн, јер је било врло компликовано направити распоред  нових група. 
Приликом израде распореда десило се да наставници са фондом од 2 часа седмично некада у 
току једне седмице не виде целу групу. Зато је дошло до потпуне промене у распореду часова на 
крају првог полугодишта. Нови распоред је овај проблем ррилично умањио. 

  

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 

На седницама Наставничког већа школе разматрају се сва најзначајнија питања од 
планирања и програмирања, преко организације и реализације до евиденције. У току ове године 
реализовано је 13 седница Наставничког већа школе, на којима су разматрана сва значајнија 
питања везана за укупан рад школе. Прва тачка на свим седницама била је усвајање записника са 
претходне, тако да није наведена у садржајима седница.  

Ре. 
бр. 

Време 
реализа 
ције 

Активности/теме Начин 
реализације: 

Носиоци 
реализације 

1. 14.09.2020. 
године 

 
Усвајање извештаја: 

-резултати остварени на такмичењима у 

школској 2019/2020. години 

-реализацији екскурзије ученика 8. 

разреда 

-реализација стручног усавршавања у 

школској 2019/2020. години 

-реализацији Програма заштите ученика 

од  дискриминације, насиља, 

злостављања     и занемаривања 

-извештај о реализацији Развојног плана 

установе у школској 2019/2020. години 

-о раду  директора Школе 

-извештај о реализацији Годишњег плана 

рада школе у школској 2019/2020. 

излагање 
презентовање 
дискусија 
усвајање 
процедура, 
избор 
комисије, 
записник 

директор 
школе, 
помоћник 
директора, 
секретар 
школе,  
стручни 
сарадници, 
чланови већа 
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години (сви наведени извештаји су 

саставни део овог документа) 

2. Усвајање дестинација за излете у школској 

2019/2020. години 

3. Усвајање предлога Годишњег плана рада 

школе у школској 2020/2021. години 

4. Усвајање распореда часова који се примењује 

од 15.09.2020. године и распоред дежурства 

наставника  

5. Информисање о избору органа Савета 

родитеља 

6. Информисање о осигурању ученика (налази се 

у оквиру записника са конститутивне седнице 

Савета родитеља) 

7. Разно 

 
2. 23.11.2020. 

г. 
- Усвајање записника са претходне седнице 
Наставничког већа, одржане 14.09.2020. године 
-Анализа постигнутих резултата на крају првог 
класификационог периода и компензаторни 
програм „Учење учења“ 
-Васпитне и васпитно-дисциплинске мере и 
упознавање са реализацијом компензаторног 
програма „Ненасилно решавање конфликата до 
краја првог полугодишта“ 
-„Како се носити са анксиозношћу изазваном 
ширењем болести Ковид 19“ –истраживање ППП 
„Професионално изгарање запослених у 
образовању“ 
-Разно 

излагање 
презентовање 
дискусија 
усвајање 
процедура, 
избор 
комисије, 
записник 

директор 
школе, 
помоћник 
директора, 
секретар 
школе,  
стручни 
сарадници, 

3. 1.12.2020. г.  
 1. Изјашњавање о изменама Оперативног плана 
рада Школе  
2. Усвајање распореда писмених провера за 
период од 30. 11. до 18. 12. 2020. године  
3. Разно 

Излагање, 
дискисија 

Директор 
школе, 
помоћник 
дирекотра 

4. 24.12.2020. 
године 

1. Усвајање Записника са претходне седнице 
Наставничког већа 
2. Успех ученика на крају другог полугодишта 
3.Васпитне и васпитно-дисциплинске мере 

излагање 
презентовање
дискусија 
  

директор 
школе, 
помоћник 
директора, 
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4. Разматрање садржаја Анекса на Развојни план 
установе (објашњење: Анекс израђен у складу са 
акционим планом самовредновања) 
5. Разно 

психолог, 
педагози, 
 

5. 29.1.2021.г. 1. Усвајање распореда часова који важи од 
1.2.2021.године 
2. Разно 
 

излагање Директор, 
помоћник 
дирекотра 

6. 1.03.2021. г. -Усвајање записника са претходне седнице 
Наставничког већа 
-Изјашњавање Наставничког већа о захтеву за 
стицање звања Миреле Лазић, професора 
разредне наставе 
-Реализација Школског програма у првом 
полугодишту 
-Извештај о раду Тима за превенцију насиља 
-Извештај о раду директора Школе 
-Анализа сарадње породице и школе и настава 
на даљину, информисање о анкетирању ученика 
о нсатави на даљину 
-Припремне активности за упис ученика у први 
разред  и припремни предшколски програм 
-Разно 
 

излагање 
информисање
дискусија 
презентовање 
усвајање 

Директор 
школе, 
помоћник 
директора 
стручни 
сарадници 

7. 5.04.2021. г.  
1. Усвајање Записника са претходне седнице 
Наставничког већа, одржане 01. 03. 2021.године 
2.  Анализа постигнутих резултата на крају трећег 
класификационог периода 
3. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере 
4. Избор уџбеника 
5.Припреме за спровођење пробног завршног 
испита 
6. Разно 
 

Излагање, 
информисање
, усвајање 

Директор 
школе, 
помоћник 
директора 
стручни 
сарадници 

8. 16.4.2021. г. 1. Давање сагласности на листе уџбеника за 
трећи, четврти, седми и осми разред 
2. Разно 
 

Информисање
, усвајање 

Директор 
школе, 
помоћник 
директора 
стручни 
сарадници 

9. 13.06.2021. 
године 

Успех ученика осмог разреда на крају наставне 
године  
2. Владање ученика осмог разреда на крају 
наставне године  
3. Носиоци посебних и Вукових диплома  
4. Ученик генерације  

дискусија 
презентовање 
усвајање 

директор 
школе, 
помоћник 
директора, 
стручни 
сарадници, 
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5. Обавезе и задужења наставника за 
спровођење завршног испита  
6. Додела сведочанстава, Вукових и посебних 
диплома  
7. Пријем носилаца Вукових и посебних диплома  
8. Допуна Пословника о раду Наставничког већа  
9. Активности у циљу извештаја рада Школе, 
школског програма и годишњег плана рада 
школе за наредну школску годину  
10. Разно 

ОС осмог 
разреда, 
чланови 

10. 28.6.2021. г. - Утврђивање успеха на крају наставне године 
-Васпитне и васпитно-дисциплинске мере 
-Извештај о резултатима постигнутим на 
такмичењима 
-Извештај о реализацији припремних 
предшколских група 
-Извештај о стручном усавршавању 
-Извештај Тима за превенцију насиља и Извештај 
о реализацији програма заштите од насиља, 
злостављања и занемаривања 
-Извештај Тима за инклузивно образовање 
-Разно 

излагање 
информисање 
дискусија 
презентовање  
усвајање 

директор 
школе, 
помоћник 
директора, 
стручни 
сарадници, 
руководиоци 
тимова 

11. 30.06.2021. 
године 

-Утврђивање успеха на крају школске године 
-Анекс Школског програма 
-Извештај стручног актива за раувој Школског 
програма 
-Извештај тима за обезбеђивање квалитета и 
развоја Установе 
-Извештај о истраживачком раду: 
Дигитализација наставе као потреба и 
развојни процес у Првој основној школи краља 
Петра II 
-Давање сагласности Наставничког већа на 
иницијативу Савета родитеља за формирање 
треће групе продуженог боравка 
-Разно  

дискусија 
презентовање 
усвајање 

Директор, 
помоћник, 
стручни 
сарадници, 
чланови 

12. 20.08.2021. - Усвајање записника са претходне седнице 
Наставничког већа 
- Расподела часова у школској 2021-2022. Години 
-Подела задужења (руководиоци стручних и 
одељењских већа, руководиоци тимова и 
актива) 
-Извештај о реализацији развојног плана 
Установе 
Извештај о спроведеном процесу 
самовредновања рада Школе 
-Разно 

Дискусија, 
предлози,  
презентовање 
усвајање 

Директор, 
помоћник, 
стручни 
сарадници, 
чланови 

13. 30.08.2021.  излагање, Директор, 
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године  1. Усвајање записника са претходне седнице 
Наставничког већа,  
2. Разматрање модела наставе од 01.09.2021. 
године,  
3. Расподела часова,  
4. Усвајање прве верзије распореда часова,  
5. Усвајање Извештаја о раду директора школе 
за школску 2020/2021. годину,  
6. Одговоран однос према здрављу – обука 
ЗУОВ-а,  
7. Разно. 

дискусија, 
договор 
-усвајање 
извештаја 

помоћник, 
стручни 
педагог 

 

5.1.2.ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА ШКОЛЕ 
Одељеска већа 1, 2, 3, и 4. разреда  
Број седница:  I разред – 11,  II разред – 13, III разред- 12 и IV разред – 12 седница. 
 На овим седницама већа су се бавила: 
-планирање тада (глобални планови, оперативни планови, Школски програм) 
-реализацијом свих облика наставе 
-реализацијом новог предмета Дигитални свет ( први разред) 
-реализацијом пројкетне наставе  (други 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  и стандарда за сваки разред и сваки предмет у првом циклусу (у складу са 
програмима наставе и учења и Стандардима за први циклус )  
-припремама за иницијална тестирања на почетку школске године и анализом резултата 
- провере остварености стандарда постигнућа, на крају првог полугодишта (на крају године није 
реализована из познатих разлога) 
-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 прачења 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 ..) 
 Учешћем 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:  
- припремом и реализацијом тематских дане и  
- организацијом и учешће у различитим  хуманитарним, културним, спортским активностима.  
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 Одељењска већа су се посебно бавила наставом на даљину, разменом материјала који су 
се достављали ученицима, подизањем дигиталних компетенција и на крају године анализом 
резултата оставрених током наставе на даљину. Припремили су извештаје рада, договорили о 
избору руководилаца за наредну годину.  

 

Одељеска већа од 5. до 8. разреда реализовали су од 7 до 13  седница. Највећи број седница 
реализован је је онлајн. 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, анализирали њихов успех по 
кварталним периодима и усвојили коначан успех. Одељењска већа су предлагала ученике са 
којима се организовао индивидуални рад или ИОП.На полугодишту и карју године  су учествовали 
у процени ИОП-а. 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 активности, које су могле да се 
реализују и онлајн. Посебно су сарађивали око обавештења за ученике и родитеље, организацији 
родитељских састанака и инфромисања ученика и родитеља о актуелним промена током године. 
Разматрали су оставивање Школског програма и Годишњег плана рада, као и израдом новог 
Школског програма за 8. разред. Разматрали су и друга питања значајна за рад школе. Бавили су 
се планирањем током наставе на даљину, формативним и сумативним оцењивањем и 
евидентирање, припремама  и планирањем за рад у нареднуој  школској години.  
 

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

I  Стручно веће васпитача   

II   Стручно веће учитеља  

III  Стручно веће језика, књижевности и комуникација  
IV  Стручно веће друштвено-хуманистичких наука 
V   Стручно веће природних наука 
VI  Стручно веће уметности и вештина 

VII Стручно веће математике, техничког и информатике 
 
Стручна већа урадила су детаљне извештаје који су у записницима о раду већа. Стручна већа су 
имала повећан број седница и значајну комуникацију и сарадњу током реализације наставе на 
даљину.  

I  Стручно веће васпитача   
  Реализацијом припремног предшколског програма бавиле су се 2 васпитачице, чланови овог 
већа. Одржано је 8 седница. У раду већа прикључила се педагог Катарина Карановић, која је 
пружила велику помоћ у припреми новог програма „Године узлета“. На седницама су извршени 
договори, припремани материјали и активности.    У овом начину рада изостајало је класично 
месечно планирање, већ су се садржаји радили на основу интересовања деце.  Сарађивали су са 
стоматолошком службом школе, а реализована је и припремна настава енглеског језика. 
Веће се посебно организовало на сарадњи са родитељима и наставку рада онлајн. У оквиру 
стручног усавршавња на нивоу установе учествовали су у дежурству на завршном испити и прошли 
обуку за дежурне наставнике.  Сарађивали су са колегама из вртића и консултовали их око новог 
начина рада. Такође су користили и различите прилоге са интернета и стручне литературе.  
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Успешно су реализовали нови програм, а резултатима су врло задовољни родитељи (анкета) као и 
деца.  

 
 
 
 
II Стручно веће учитеља:  
 

Стручно веће за разредну наставу чини 25 учитеља: 19 учитеља од првог до 
четвртог разреда у матичној школи , један  учитељ у издвојеном одељењу у Качеру , два 
учитеља у издвојеном одељењу у Стапарима и 3 учитеља у продуженом боравку.  У 
школској 2020-2021.год. одржано је 14 седница СВ.  План рада је континуирано 
оствариван почев од првих припрема за школску 2020/2021. и пријемом првака, затим 
одржавањем наставних и ваннаставних активности, седница, разменом припрема 
угледних часова и похађањем семинара за стручно усавршавање, а све у складу са 
епидемиолошком ситуацијом.  
У циљу спречавања ширења корона вируса COVID-19, образовно - васпитни рад се од 
1.9.2020. реализовао у измењеним условима. Одељења су подељена на групе 
јединственим критеријумом поделе према прозивнику из дневника. Часови су 
реализовани у трајању од 30 минута. Настава је у првој групи почињала од 7.30 а 
завршавала се у 9.50. У другој групи од 11 до 12.55  У првој групи су реализована четири 
часа, а у другој 3- вршена интеграција предмета у другој групи  уз седмично смењивање 
група.Школа је у августу добила  Google  Suite налог. Формиране су Гугл учионице за сва 
одељења Један део часова реализован је путем онлајн наставе(допунска, додатна 
настава, ваннаставне активности)..  Комуникација са родитељима се одвијала онлајн- 
путем Вибер група,  Гугл учионице,Гугл мита и путем и-мејла.    
Због поштовања  прописаних епидемиолошких мера ове школске године нису 
реализоване планиране активности са предшколцима из градских вртића као ни 
радионице са родитељима ученика. Међутим активно су истицане све реализоване 
активности на сајту школе ,  на званичној фејсбук страници ,,Андријаш” , ,, Летопису 
школе” и путем огласне табле испред школе у циљу промовисања постигнутих резултата 
ученика . 
Сарадња међу члановима Већа се интезивно одвијала путем вибер групе и онлајн 
састанака. 

Активности Стручног већа за разредну наставу по месецима. 
 
I Изводи из активности  /садржаји рада/  

Ред. 
бр. 

АКТИВНОСТ Време 
реализације 

Реализатори: 

1. Договорен и усвојен  модел рада за 2020-2021. год у 
складу са епидемиолошком ситуацијом 

август Чланови СВ 

2. Урађен, анализиран и усвојен Годишњи план рада 
Стручног већа за разредну наставу за 2020-2021. 

август Чланови СВ 

3. Урађен је план за израду електронских припрема август Чланови СВ 
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угледних часова које ће учитељи размењивати као и 
стручне теме или препоруке линкова ка квалитетним 
садржајима и материјалима 

4. Урађен је распоред одељења по учионицама 
 

август Чланови СВ 

5. Изабрани су представници за Црвени крст и Дечији 
савез 
 

август Чланови СВ 

6. Урађен је план стручног усавршавања август Чланови СВ 

7. Извршена је припрема за пријем првака и 
предшколаца 
 

август Чланови СВ 

8. Изабрани су ментори за рад са студентима 
Учитељског факултета 
 

 август  Чланови СВ 

9. Урађени су иницијални тестови према исходима и 
стандардима постигнућа 
 

август Чланови СВ 

10. Направљен је списак потраживања нових наставних 
средстава 

август Чланови СВ 

11. Урађена су правила понашања у циљу спречавања 
ширења вируса  

август Чланови СВ 

12.  Изабране су дестинације и време реализације 
излета у складу са епидемиолошком ситуацијом 

септембар Чланови СВ 

13. Организовано је преузимање  бесплатних уџбеника 
 

септембар Чланови СВ 

14. Израђени су и усвојени годишњи планови рада 
 

септембар Чланови СВ 

15. 
 

Урађени су и усвојени распореди часова редовне 
наставе и усклађени са часовима грађанског 
васпитања и верске наставе, енглеског језика у 
складу са дописима Министарства просвете 

септембар Чланови СВ 

 
16. 

Урађени су и истакнути распореди контролних и 
писмених задатака по РВ 

септембар Чланови СВ 

17. 
 

Организовано математичко такмичење,, Кенгур” које 
није реализовано за 2019-2020.год. 

септембар Чланови СВ 

18. Информисани учитељи о новим 
правилницима(изменама и допунама)који ступају на 
снагу у школској 2020-2021. год 

септембар Чланови СВ 

19. Извршено анкетирање родитеља за похађање онлајн 
наставе или у школи 

септембар Чланови СВ 

20. Учитељи су упознати са пропозицијама конкурса,, 
Мој омиљени књижњвни лик” ,, Дани дечије поезије 
и прозе”. Ученици учествовали на конкурсима. 

септембар Чланови СВ 

21. Планиране, реализоване и евидентиране активности 
у оквиру обележавања Дечије недеље 
под слоганом ,, Подељена срећа два пута је већа” 

7.10.-12.10. Чланови СВ 
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-Израда паноа пријатељства 
-Осликавање букмаркера за Народну библиотеку 
-дечији радови(цртежи, песме, приче) на тему,, Шта 
је срећа"  
- Хуманитарна акција за две девојчице из града 
којима је неопоходан новац за лечење 
-Пријем првака у Дечији савез 

22. Упознавање са планираним активностима 
Годишњим планом рада школе - информације са 
Педагошког колегијума 
 

октобар Чланови СВ 

23. Договорен начин подршке и праћења ученика који 
наставу похађају онлајн  

октобар Чланови СВ 

24. Извршена анaлиза остварених резултата на 
иницијалним тестовима 

октобар Чланови СВ 

25. Упознавање са планираним  активностима 
Учитељског друштва 

октобар Чланови СВ 

26. Организован Дан ученика у настави 6.10.2020. Чланови СВ 

27. Планиране, реализоване и евидентиране активности 
у оквиру обележавања „Недеље здравих стилова 
живота“ 
-ученици су активно учествовали у прављењу паноа 
посвећеном здрављу 
- читали, причали шале, анегдоте, дечије вицеве 
- решавали загонетке, мозгалице, ребусе, 
- имали Дан здраве ужине 
- разговарали о води као извору живота и очувању 
природе. 
-на часовима физичког васпитања вођени разговори 
о значају спорта и физичке активности у 
очувању здравља 
- на часовима музичке културе упознати са значајем 
музике и плеса у циљу очувања здравља 
-вођени разговори о неговању пријатељства у доба 
короне 
 

26.10.-
30.10.2020. 

Чланови СВ 

28. Обука за коришћење Гугл учионице у организацији 
РЦУ 

25.10.2020. Чланови СВ 

29. Извршена је анализа постигнутог успеха и владања 
ученика разредне наставе, по одељењима, на крају 
првог класификационог периода на нивоу ОВ, као и 
РВ и утврђене су мере за побољшање успеха 

6.11.2020 Чланови СВ 

30. Обележавање Дана примирја  7.11.2020. РВ 4.разреда 

31.  Упознавање са дописом Министарства просвете о 
новим мерама за организацију рада и измени 
школског календара за основне и средње школе. 

новембар Чланови СВ 

32. Изјашњавање учитеља да ли су за прелазак на онлајн новембар Чланови СВ 
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наставу 

33. Организована изложба радова ученика поводом 
Дана школе 

децембар Чланови РВ 
4.разреда 

34.  новембар Чланови СВ 

35. Учитељи су упознати са пропозицијама конкурса који 
традиционално организује ЈП Пошта Србије, у сусрет  
новогодишњим празницима ,,Пиши Деда Мразу“ 

децембар Чланови СВ 

36. Извршена је анализа постигнутог успеха и владања 
ученика разредне наставе, по одељењима, на крају 
првог полугодишта на нивоу ОВ, као и РВ и утврђене 
су мере за побољшање успеха 

21.12.2021. Чланови СВ 

37. Информисање о одлукама Педагошког колегијума јануар Чланови СВ 

38. Организован активности повбодом обележавања 
Савиндана 
- Лик и дело Светог Саве-рецитације, снимци са 
приредби, филм 
- Онлајн Светосавски концерт Музичке школе 
"Војислав-Лале Стефановић 

7.12.2019. Чланови СВ 

39. Урађен план писмених провера за друго 
полугодиште 

јануар Чланови СВ 

40. Спроведено анкетирање родитеља ученика о 
сарадњи породице и школе 

19.1-21.1. Чланови СВ 

41. Обука за коришћење Гугл мит апликације јануар Чланови СВ 

42. Упознавање родитеља са новим Правилником о 
правдању изостанака 

јануар Чланови СВ 

43. ,, Додатна настава математике и математичка 
такмичења”-презентовање семинара Гордана 
Никовић и Александар Лојаница 

18.2.2021.год. Чланови СВ 

44. Урађени тестови провере остварености стандарда 
постигнућа 

јануар Чланови СВ 

45. Организовано Школско такмичење из математике 5.2.2021. Чланови РВ 3. И 4. 
разреда 

46. Учешће у пројекту ,, Учење за 21. век" који реализује 
удружење SEE ICT из Београда уз подршку Уницефа 

23. 24. и 
25.2.2021. 

Чланови РВ 3. и 
4.разреда 

47. Извршене припреме и подела задужења за 
општинско такмичење из математике 

фебруар  Чланови РВ 3. и 
4.разреда 

48. На основу Правилника о сталном стручном 
усавршавању и стицању звања наставника, васпитача 
и стручних сарадника (,, Сл.гласник РС, бр. 81/2017 и 
48/2018), Стручно веће разматрало захтев Миреле 
Лазић за напредовање у звању и дало позитивно 
мишљење 

19.2.2021. Чланови СВ 

49. Организовано ликовно такмичење за најбољу 
карикатуру ,,Мали Пјер"  

26.2.2021. Чланови СВ 

50. Упознавање са пропозицијама конкурса ,,Вода у 
борби против вируса" , у организацији ЈКП 
,,Водовод" и РЦУ и учешће на истом 

март Чланови СВ 
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51. Организовано  Школско такмичење рецитатора за 
ученике разредне наставе 

9.3.2021. Чланови СВ 

52.  Организованауманитарној акцији 
,,Засади живот”, куповином оловака са семеном 
лаванде, босиљка и нане у вредности од 100 дин. за 
помоћ деци оболелој од карцинома у сарадњи са 
Ученичким парламентом и организацијом ,,Нурдор" 

март Чланови СВ 

53. Извршена анaлиза остварених резултата на  
тестовима рађених према стандардима и исходима 

18.3.2021. Чланови СВ 

54. Упознавање са пропозицијама ликовног и 
литерарног конкурса,, Крв живот значи" у 
организацији Црвеног крста Ужице. Учешће ученика 
на конкурсу 

март Чланови СВ 

55. Републичко такмичење са међународним учешћем,, 
Светосавље и наше доба, ликовни и литерарни 
конкурс на теме: ,, На путу Светог Саве", ,,Изградња 
храма" и ,, Пред иконом Светог Саве" 

март Чланови СВ 

56.  Организовано тестирање ученика PIRLS 2021 ( 
Progres in International Reading Literacy Stady).  

30.3.2021. Чланови РВ 3. и 
4.разреда 

57. Одабрани уџбеници за други и трећи разред за  
2020 - 2021. 

7.4.2021. Чланови СВ 

58. Извршене припреме и подела задужења за окружно 
такмичење из математике 

април Чланови РВ  
4.разреда 

59. Планиране, реализоване и евидентиране активности 
у оквиру обележавања „Недеље спорта“ 
-часови су почињали вежбама пројекта ,, Покренимо 
нашу децу” 
- урађени су панои посвећени познатим ужичким и 
српским спортистима 
-организоване игре уз музику у школском дворишту 
-шетње до градске плаже 
-посета изложби слика ,, Спортисти наше школе” 

19.4. до 23.4. Чланови СВ 

60. Планиране, реализоване и евидентиране активности 
у оквиру обележавања „Недеље толеранције“ 
читали приче и песме на тему пријатељства,писали 
поруке 
-Дан љубазности 
-Дан без ружних речи 
-урађени су панои на тему ,,Добра дела” 
-вођени разговори о прихватању различитости 
- радионицe ,, Рецепт за пријатељство”-Катарина 
Карановић 
-ученици су научили химну ,,Мостови пријатељства” 
и отпевали у школском дворишту 

26.4.- 
29.4.2021. 

Чланови СВ 

61. Обука ,,Дигитална учионица” 7.4-17.4.2021. Чланови СВ 

62. Планиране, реализоване и евидентиране активности 
у оквиру обележавања „Недеље спорта“ 

24.4.-28.5. Чланови СВ 
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-ученици су учествовали на конкурсу,, Маскота за 
Светско првенство у боксу 2021.” 
-организоване шетње до плаже и игре на отвореном 
-ученици 4.разреда низом активности учествовали у 
обележавању ,, Недеље дистрофичара 
Србије” 
-уз чланове плесног клуба,, Лот Лоријен” научили 
покрете хип хоп плеса уз музику 

63. - Упознавање са Националним извештајем Тимс 
тестирања 

31.5.2021. Педагог Весна 
Ешпек Дебељевић 

64. Упознавање са постигнутим резултатима са 
такмичења и конкурса 

31.5.2021. Чланови СВ 

65. Тестирање ученика за учешће у пројекту,, Брзином 
до звезда”у сарадњи са Спортским савезом Ужица и 
Спортским атлетским савезом Србије 

2. и 6.6.2021. Чланови СВ 

66. Крос ,, Брзином до звезда”  10.6.2021. Чланови СВ 

67. Организовано математичко такмичење,, Кенгур” 7.6.2021. Чланови СВ 

68. Учитељи прошли обуку за полагање пробног и 
завршног испита 

16.6.2021. Чланови СВ 

69. Утврђивање успеха и владања  ученика на крају 
другог полугодишта на нивоу ОВ и РВ 

22.6.2021.год. Чланови СВ 

70. Дежурство на пробном и завршном испиту 23. 24. и 25. 
6.2021. 

Чланови СВ 

71. Анализиран рад СВ за школску 2021 - 2022. год 30.6.2021. Чланови СВ 

72. Изабрани руководиоци РВ као и руководилац СВ за 
2021- 2022. 

30.6.2021. Чланови СВ 

 

 
           II Ове године нису држани  угледни часови (урађене су припреме, које су прослеђиване колегама  

на консултације и коршћење истих у настави ),  
 

Ред. 
бр. 

Наставник Време 
реализације 

Предмет и наставна јединица :  

1. Десимир  Поповић 
 

септембар ДИГИТАЛНИ СВЕТ  –  Дигиталне 
играчке  –  обрада 

чланови РВ 
првог разреда 

2. Зора Стевановић 
 

новембар МАТЕМАТИКА – Број 7 – обрада чланови РВ 
пррвог разреда 

3. Љубинка Мијатовић 
 
 

децембар СРПСКИ ЈЕЗИК – Писање 
великог слова у писању имена 
и презимена, обрада 

чланови РВ 
пррвог разреда 

4. Бојана Меденица 
 

јануар СОН – Сналажење у времену – 
обрада 

Чланови РВ 
првог разреда 

5. Цмиљана Јанковић 

 

мај СРПСКИ ЈЕЗИК –,,Голуб и пчела“ 
–обрада 

Чланови РВ 
првог разреда 

6. Радмила Шуљагић 

 

јун ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО 
ВАСПИТАЊЕ : 
Правила елеметарних игара – 

Чланови РВ 
првог разреда 
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обрада 

7.  Биљана Богдановић 13.10.2020. СВЕТ ОКО НАС: Кретање и 
оријентација у времену- 
систематизација 

Чланови РВ 
другог разреда 

8.  Славица Ристовић 2.11.2020. МАТЕМАТИКА: Римске 
цифре, писање бројева 
римским цифрама-утврђивање 

Чланови РВ 
другог разреда 

9. Добрила Тешић 29.3.2021. СРПСКИ ЈЕЗИК: Народна басна 
„Коњ и магарац“-обрада 

Чланови РВ 
другог разреда 

10. Нина Вукић 27.5.2021. МАТЕМАТИКА: Симетричне 
фигуре;  Подударност фигура – 
утврђивање 

Чланови РВ 
другог разреда 

11.  Мирела Лазић 27.10.2020. СВЕТ ОКО НАС: Насеља-обрада-
утврђивање 

Чланови РВ 
другог разреда 

12. 
 

Весна Радојичић 27.5.2021. СВЕТ ОКО НАС: Седмица, месец 
и  година-утврђивање 

Чланови РВ 
другог разреда 

13. Љиљана Николић 
 

октобар ПРИРОДА И ДРУШТВО: 
Производне и непроизводне 
делатности 

Чланови РВ 
трећег разреда 

14. 
 

Гордана Бућић април МАТЕМАТИКА:Круг и 
кружница;Цртање круга и 
кружнице 

Чланови РВ 
трећег разреда 

15. 
 

Нада Радојичић мај ЛИКОВНА КУЛТУРА: Сликање 
без четкица 

Чланови РВ 
трећег разреда 

16. Гордана Никовић јун Математика- Мерење времена Чланови РВ 
трећег разреда 

17. Вера Пековић новембар 
2020. 

СРПСКИ ЈЕЗИК - Описни и 
присвојни придеви-утврђивање 

Чланови РВ 
четвртог 
разреда 

18. Милуника Полић јануар 2021. ПРИРОДА И ДРУШТВО-Чиме се 
људи баве у Србији-обрада 

Чланови РВ 
четвртог 
разреда 

19. Александар Лојаница фебруар 
2021. 

МАТЕМАТИКА-Израчунавање 
површине коцке 

Чланови РВ 
четвртог 
разреда 

2О. Невена Миловановић април 2021. ПРИРОДА И ДРУШТВО-Србија у 
доба Немањића-обрада 

Чланови РВ 
четвртог 
разреда 

21. Марија Негројевић мај 2021. МАТЕМАТИКА- Решавање 
задатака помоћу израза-
утврђивање 

Чланови РВ 
четвртог 
разреда 

22. Верица Гогић јун, 2021. Српски језик-,,Наджњева се 
момак и девојка“-обрада 

Чланови РВ 
четвртог 
разреда 
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III Преглед реализације стручних тема-препорука линкова ка квалитетним садржајима и 
материјалима: 

Ред
. 
бр. 

Наставник Време 
реализације 

Назив стручне теме 

1. Десимир 
Поповић 

септембар Електронско насиље међу децом у основној школи 

2. Бојана 
Меденица 

октобар Приказ стручног часописа ,,Учитељ“, чланак 

Кооперативно учење“,  

3. Љубинка 
Мијатовић 

децембар Учење путем открића 

4. Зора 
Стевановић 

јануар Школа као агенс социјализације 

5. Цмиљана 

Јанковић 

фебруар Дисциплина у учионици 
 

6. Радмила 

Шуљагић 

мај Здрава храна 

7. Биљана     
Богдановић 

Фебруар, 2021. Приказ приручника ''Активности за подршку свим 
ученицима у школи и учионици'' Џ. Холенведер, 
Уницеф 

8. Славица 
Ристовић 

октобар, 2020. Приказ 
чланка: Неписана правила за рад одељењског стареши
не из збирке наставног материјала Водич за час 
одељенског старешине, са 
сајта www.obrazovnokreativnicentar.com 

9. Добрила 
Тешић 

децембар, 2020. Савети за наставнике: Како помоћи ученику који муца?, 
сајт http://www.logopraxis.rs/ 

10. Нина Вукић новембар,2020. Учење на даљину 

11. Мирела Лазић септембар,2020. Приказ чланка "Како подстицати учење" из метод. 
приручника " Аспекти наставе" Н.Лутершек 

12. Марија 
Негројевић 

април, 2021. Приказ чланка "Значај оснаживања и активног 
укључивања породице током транзиције детета у 
школу" из часописа "Иновације у настави 

13. Љиљана 
Николић 

септембар,2020 Приказ стручног часописа Учитељ; Мотивација ученика 
за учење 

14. Гордана Бућић Новембар, 2020 Важност понављања у настави математике 

15. Нада 
Радојичић 

октобар,2020.  Часопис Настава и васпитање-Ставови учитеља према 
тимском раду 

http://www.obrazovnokreativnicentar.com/
http://www.logopraxis.rs/
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16. Гордана 
Никовић 

септембар,2020. Др Ранко Рајевић, Како да припремите своје дете на 
нове мере у школи и вртићу 

17. Вера Пековић март Специфичне тешкоће у учењу  (дислексија, дисграфија) 

18. Милуника 
Полић 

септембар, 
2020. 

Упознавање са Правилником против злоупотрбе деце у 
медијске сврхе,публикација Мрежа организација за 
децу Србије 

19. Верица Гогић октобар Приказ књиге ,,Успешан родитељ успешно дете“- 
Јелена Холцер 

20. Александар 
Лојаница 

октобар, 2020 Приказ  књиге,, Савремена  настава“ 

21. Невена 
Милосављеви
ћ 

Април, 2021 Приказ чланка,, Социјална анксиозност код деце“ 

22. Весна 
Радојичић 

фебруар Стручна тема: Проблемски приступ у тумачењу 
басни,приказ чланка из часописа Учитељ и 
настава,Марија М.Чутовић 

 
Изабрани су и руководиоци иодељењских већа у школској 2021/2022. години. То су  
Први разред- Невена Милосављевић 
Други разред- Зора Стевановић 
Трећи разред-Нина Вукић 
Четврти разред- Нада Радојичић 
 

III Стручно веће језика, књижевности и комуникација:  
Чланови овог већа су наставници српског језика и књижевности, енглеског, немачког и руског 
језика. Одржано је 13 седница.  
број одржаних седница: 13 
I Изводи из активности  / садржаји рада /  

Ред. 
бр. 

АКТИВНОСТ Време 
реализације 

Реализатори: 

1. - Урађен је и усвојен годишњи план Стручног већа 
за школску годину 2020/21. 
-Извршена је подела часова и осталих задужења 
међу члановима СВ 
-Урађен је план стручног усавршавања 
-Урађен је план образовно-васпитног рада у новој 
школској години( један час дневно онлајн наставе-
организација, договор о коришћењу Гугл учионица 
и остало) 
- Постигнут је договор о реализацији иницијалних 
тестова 

август Чланови СВ 

2. - Извршено је планирање израде контролних и 
писмених задатака 
-Извршена је анaлиза остварених резултата на 
иницијалним тестовима  

септембар Чланови СВ 

3. - Извршена је анализа резултата првих писмених 
тестирања 

октобар Чланови СВ 
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- Извршена је анализа остварености 
међупредметне повезаности. 

4. Дечија недеља " Подељена срећа два пута је већа" 
 Активности: У ИО Стапари деци предочене 
активности везане за дечију недељу. Промовисање 
спорта у циљу вођења здравог начина живота; 
организоване спортске активности у складу са 
препорученим епидемиолошким мерама. Деца и 
заштита животне средине - обилазак природе и 
говорење о позитивним о негативним факторима у 
природи. Значај очувања животне средине. 

у периоду 
од 5. 10. 
2020. до 9. 
10. 2020. 

Василија 
Миловановић у 
сарадњи са Иваном 
Поњавић и 
Александром 
Петровићем 

5. Час-ученици у улози наставника (обележавање 
Дечије недеље ) : Наставна јединица : ,,Ујдурме и 
зврчке из античке Грчке „ , 34. Час  

16.10.2020. Ученици 5-5 (Јелица 
Златић,Искра 
Јовичић,јаков 
Јовановић,Богдан 
Живковић,Миња 
Босиљчић,Нора 
Бућић,Милица 
Гавриловић) у 
сарадњи са Данком 
Богосављевић 

6. -Извршена је анализа успеха ученика на крају првог 
тромесечја и мере побољшања успеха 
-Извршена је анализа и урађена је евалуација 
образовно-васпитног рада на крају првог 
тромесечја током ванредне ситуације због Корона 
вируса 

новембар Чланови СВ 

7. Ученици одељења 6-1 и 6-5 су узели учешће у 
Креативном такмичењу „Мој наставник Бетовен и 
ја“, у организацији Гете института из Београда и 
немачког удружења „Maria Theresiopolis“. Ива 
Дејановић 6-1 освојила 1. место на нивоу државе у 
категорији састава за основне школе. Као награду 
добила таблет/ајпед. 

03.11.2020-
11.12.2020. 

Марина 
Марјановић 

 -Извршена је анализа редовне наставе и 
ваннаставних садржаја 

децембар Чланови СВ 

8. Учествовање у јавним онлајн дискусијама 
тинејџера „Teen Talk“ у организацији Америчког 
кутка 

децембар 
2020-
фебруар 
2021 

Душица 
Каримановић 

9. Припрема за такмичење из енглеског језика (19 
часова)  

децембар-
мај, 2020-
2021. 

Душица 
Каримановић 

10. -Извршена је анализа успеха ученика на крају првог 
полугодишта и дати су предлози мера побољшања 
Извршена је анализа и урађена је евалуација 
образовно-васпитног рада на крају првог 

јануар Чланови СВ 
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полугодишта током ванредне ситуације због 
Корона вируса 

11. - Урађен је план и постигнут је договор о раду у 
другом полугодишту 
-Анализирани су  резултати провере остварености 
исхода и стандарда постигнућа за 1. полугодиште 

фебруар Чланови СВ 

12. Екипа од четири ученика 6 и 7. разреда прошла је 
кроз припреме и учествовала на такмичењу 
“Brainfinity” (такмичењу у тимском решавању 
проблема у реалном контексту), и у финалу 
освојила 3. место на нивоу републике. 

фебруар - 
јун 2021. 

Марина 
Марјановић 

13. - Вршена је припрема ученика за такмичења кроз 
појачан додатни рад 

март Чланови СВ 

14. -Извршена је анализа успеха ученика на крају 
трећег тромесечја и предложене су и усвојене мере 
побољшања 
- Ивршен је избор уџбеника за наредну школску 
годину  
 

април Чланови СВ 

15. 
 

Организовање Општинског такмичења из српског 
језика и језичке културе у нашој школи 

24.4.2021. Актив наставника 
српског језика и 
књижевности 

16. Недеља толеранције:Поруке толеранције и 
презентација ученика о толеранцији 
 

26. 4.-29.4 Ученици 5-5 и ОС  
Данка 
Богосављевић 

17. Недеља толеранције (Дебата ученика о 
толеранцији) 

26.4 – 29.4. Ивана Чукановић и 
ученици 8-5  

18. Недеља толеранције – ученици су правили паное 
на теме: ,,Friends, sports and games’’, ,,Friendship, 
bullying and racism’’ и презентовали их. 
 

26.04.2021. - 
30.04.2021. 

Данијела 
Несторовић и 
ученици 5-6 ИО 
Стапари и ученици 
7-4 у матичној 
школи 

19. Ученици петог разреда су рецитовали и певали 
песмицу "Freunde" (,,Пријатељи'') коју су учили и 
припремали на часовима немачког језика. Песмица 
говори о другарству и лепоти дружења.  
Активност је реализована у оквиру Недеље 
толеранције, уз клавирску пратњу колегинице 
Јасминке Гајић, док је сниматељ и монтажер био 
колега Филип Баралић. 
Снимак је постављен на сајт и друштвене мреже 
школе. 

26.04.2021. - 
30.04.2021. 
(Недеља 
толеранције
) 

Марина 
Марјановић, Ана 
Димитријевић, 
Јасминка Гајић, 
Филип Баралић 

 20. Ученици одељења 7-1 и 7-2 су радили интервју на 
немачком језику са својим вршњацима, а тема је 
била пријатељство - Ко је твој најбољи пријатељ и 
зашто? 

26.04.2021. - 
30.04.2021. 
(Недеља 
толеранције

Марина 
Марјановић 
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Активност је реализована такође у оквиру Недеље 
толеранције. 
Снимак је постављен на сајт и друштвене мреже 
школе. 

) 

21. Учествовање у обележавању Недеље толеранције 
„Дан розе мајица“; 
Дискусија на часу редовне и додатне наставе, 
кратак видео са пропратним квизом, израда паноа. 

април, 2021. Душица 
Каримановић 

22. Недеља толеранције – ученицe 5. разреда су 
направиле постер на тему различитости и 
толеранције за учионицу и презентовале су га, 
ученици 6. разреда су написали и презентовали 
песмицу на тему толеранције на часу и ученица 6. 
разреда је направила и одржала презентацију на 
тему толеранције 

април 2021 Марија Тодоровић 
и ученици 5. и 6. 
разреда 

23. Недеља толеранције - Са ученцима 5. разреда ИО 
Стапари је обрађена песмица „Фреунде“, учили су 
је напамет. Водили смо дискусију на тему 
„Пријатељство и толеранција“. Деца су на 
картицама писала ста за њих знаци пријатељство.  

април 2021 Ана Ђокић, ученици 
5. разреда ИО 
Стапари 

24. Извршена је анализа успеха ученика на 
такмичењима 
 

мај Чланови СВ 

25. 
 

Окружно такмичење из српског језика и језичке 
културе у нашој школи 

16.5.2021 Актив наставника 
српског језика и 
књижевности 

26. Ученици одељења 6-1 и 6-5 су узели учешће у 
такмичењу у креативном писању за младе између 
12 и 15 година на тему онлајн наставе 
„DEUTSCH.COOL.LIVE-ONLINE.“, у организацији Гете 
института из Београда. Божидар Живковић 6-1 
освојио 1. место на нивоу државе (један од 4 
победничка састава). Као награду добио 
таблет/ајпед. 

мај 2021. Марина 
Марјановић 

 - Извршена је анализа и урађена је евалуација 
образовно-васпитног рада на крају другог 
полугодишта током ванредне ситуације због 
Корона вируса 
-Анализирани су  резултати провере остварености 
исхода и стандарда постигнућа за 2. полугодиште 

јун Чланови СВ 

 
II Преглед реализације угледних часова/угледних активности (припрема за угледне часове): 

Ред. 
бр. 

Наставник Време 
реализације 

Предмет и наставна 
јединица : 

Присутни: 

 
1. 

Весна Шекељић 26. 4. 2021. Српски језик и књижевност: 
„Дечаци Павлове улице“, 
Ференц Молнар (обрада), 

Данка 
Богосављевић 
Биљана 
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Кнежевић, 
Јулија 
Филиповић 

 
2. 

Данка Богосављевић 16.11.2020. Српски језик и књижевност: 
Песма о керуши ,Сергеј 
Јесењин (примена критичког 
миљења и решавања 
проблема у настави српског 
језика) 
Одељење 6-2, 42. час 

Марија Ракић-
наставница 
математике 
Данијела 
Симић-
Наставница 
музичке 
културе 

3.  
Данка Богосављевић  

27.11.2020. Српски језик и књижевност: 
 Придеви (слагање са 
именицом) 
5-5- 61 . час  
 

Василија 
Миловановић-
наставница 
српског језика, 
Марина 
Марјановић, 
наставница 
немачког језика 

 
4. 

Биљана Кнежевић 25.5.2021. Српски језик и књижевност: 
Данило Киш, 
„Дечак и пас“ 

Ивана 
Чукановић 

5. Љиљана Јелисавчић 
 

октобар 2020 Српски језик и књижевност: 
„Функционални стилови“ 

Биљана 
Кнежевић 
Данка 
Богосављевић, 
Јулија 
Филиповић 

 
6. 

Јулија Филиповић 27.5.2021.  
Српки језик и књижевност: 
Језичка култура:Писање 
писма (приватно, имејл); 
вежбање 

Весна 
Шекељић, 
Данка 
Богосављевић, 
Љиљана 
Јелисавчић 
Ивана 
Чукановић 

 
7. 

Ивана Чукановић  13.05.2021. 
ОШ „Душан 
Јерковић“ 

Српски језик и књижевност: 
Милован Данојлић „Овај 
дечак зове се Пепо Крста“ 

Стручно веће 
српског језика и 
књижевности 

8.  
Василија 
Миловановић 

26.04 2021. Српски језик и књижевност: 
„Прва бразда- Милован 
Глишић“-обрада 

Драгана 
Дулановић 
Суботић 

9. Емина Јеремић 
Мићовић 

јун 2021. Енглески језик: “Laughter is 
the best medicine. Telling jokes 
in English.”- утврђивање 

Јелена 
Максимовић 
Данијела 
Несторовић 

10.  март 2021. Енглески језик: „Past Simple / Емина Јеремић 
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Марија Тодоровић To be ”-обрада/утврђивање Мићовић 
Данијела 
Несторовић 

11. 
 

Јелена Максимовић април 2021. Енглески језик: „A student’s 
blog: My school“- обрада 

Емина Јеремић 
Мићовић 
Данијела 
Несторовић, 
Марина 
Марјановић 

12. Оливера 
Дробњаковић 

Није 
реализован 
јер 
колегиница 
није радила 

Енглески језик: „Ghandi 
(human rights)”- вежбање 

/ 

13. Данијела Несторовић 25. 5. 2021. Енглески језик: ,,Days of the 
Week''- обрада 

Мирела Лазић  
Марија 
Тодоровић 
Марина 
Марјановић 

 
14. 

Душица 
Каримановић 

октобар, 
2020. 

Енглески језик: “Cumulative 
review – Starter unit, Units 1–
2”, систематизација, ИО 
Биоска 

Ученици петог 
разреда, 
Звјездана 
Мијаиловић 

 
15. 

Јасмина 
Живадиновић 

новембар 
2020. 
(реализован 
је онлајн у 
Медицинској 
школи у 
3.разреду) 

Енглески језик: „Idioms in the 
English language”- обрада 

Добрина 
Пејовић, 
Љиљана 
Јанковић, 
психолог 
Медицинске 
школе: 
Александра 
Јовановић 
Ђукић 

 
16.  

Марина Марјановић мај 2021. Немачки језик:  „Modul Kati - 
Landeskunde und Projekt“- 
увежбавање, 6.разред 

Данијела 
Несторовић, 
Слађана 
Станојевић 
Милинковић 
(наставник - 
приправник) 

17. Ана Димитријевић децембар 
2020. 

Немачки језик:  „Schulfächer 
(предмети у школи)”- 
увежбавање 

Катарина Савић 
Марија 
Тодоровић 

18.  Ана Ђокић април 2021. Немачки језик:  „Lebensmittel 
und Mahlzeiten; 
Verbkonjugation "essen" und 
"schlafen" ”- обрада 

Владимир 
Бановић 
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19. 

Јадранка Тукић-
Грубиша 

18.11.2020. Руски језик:  „Хитрый способ“ Јелена 
Радибратовић, 
наставница 
енглеског; 
Бранка Аџић, 
педагог 

 
 
III Преглед реализације стручних тема : 

Ред. 
бр. 

Наставник Време 
реализације 

Назив стручне теме 

1. Весна Шекељић 26. мај 2021. Креативне идеје за наставу српског језика и 
књижевности, Бојана Ракоњац (приказ књиге) 

2. Биљана Кнежевић 2.3.2021. Значај сарадње међу члановима стручног актива 
у условима пандемије и наставе ,,на даљину" 

3. Данка Богосављевић 17.5.2021. Зашто се каже ? Милан Шипка 
Примена књиге у настави српског језика. 

4. Љиљана Јелисавчић новембар 
2020 

„Простор и време у драмском тексту“ 

5. Јулија Филиповић 31. 5. 2021. Проблеми оцењивања писмених задатака 

6. Ивана Чукановић 10.12.2021. „Предлози иновација у настави српског језика и 
књижевности“ 

7. Василија 
Миловановић 

новембар 
2020 

„Семе које сејемо заједно ћемо жњети“ 

8. Емина Јеремић 
Мићовић 

октобар 
2020. 

„Настава на даљину - отворени образовни 
ресурси“ 

9. Марија Тодоровић март 2021. „Learn English Teens – бесплатни онлајн 
материјали за ученике и наставнике 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/“ 

10. Јелена Максимовић децембар 
2020. 

„British Council- online ресурси за наставнике“ 

11. Оливера 
Дробњаковић 

Није 
реализована 
јер је 
колегиница 
није радила 

„Настава на даљину (online) у настави енглеског 
језика“ 

12. Данијела Несторовић новембар 
2020. 

„Приказ блога ,,Data Didakta'' за наставнике 
страних језика''  

13. Душица Каримановић октобар, 
2020. 

,,Платформа genial.ly”   

14. Јасмина Живадиновић фебруар 
2021. 

„Контекстуално усвајање страног језика“ 

15. Марина Марјановић април 2021. „Значај кључних компетенција из перспективе 
наставника страних језика“ 

16. Ана Димитријевић април 2021. „Заступљеност фразеологизама у уџбеницима 
немачког језика“ 

17. Ана Ђокић мај 2021. „Аутентична комуникација помоћу дигиталних 
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медија“ 

18. Јадранка Тукић 
Грубиша 

септембар 
2020 

,,10 САВЕТА КАКО ИЗУЧАВАТИ РУСКИ ЈЕЗИК КАО 
ИНОСТРАНИ  
О РУСКОМ НА РУСКОМ“ 

 
 
 
 
IV Преглед реализације тематске наставе  : 

Ред. 
бр. 

Предмет и наставници  Време 
реализације 

Теме/садржаји 

1. Српски језик и 
књижевност,  
Данка Богосављевић 

Прва недеља 
фебруара 

Први светски рат ,  ,,Наши писци у Првом 
Светском рату'', 7-2 одељење  

 

IV Стручно веће друштвених наука 
 Чланови овог већа су наставници историје, грађанског васпитања и веронауке. Реализовано је 12 
седница са следећим активностима: 
I Изводи из активности  (садржаји рада)  

Ред. 
бр. 

АКТИВНОСТ Време 
реализације 

Реализатори: 

 
 
 
 

1 

1. Упознавање са превентивним мерама 
безбедности у школи; 

2. Организација наставе за школску 2020/2021 
одабир модела наставе; 

3. Анализа рада стручног већа у школској 
2019/2020.години; 

4. Представљање руководиоца већа/промене  
чланова стручног већа; 

5. Утврђивање плана рада стручног већа за 
2020/2021.годину; 

28.08.2020. Чланови стручног 
већа 

2 1. Анализа безбедносне ситуације у школи; 
2. Договор око усаглашености слања 

материјала ученицима у гугл учионице; 
3. Начин провере самосталног рада ученика; 
4. Формативно оцењивање; 
5. Месечено планирање рада; 
6. Израда плана школског такмичења; 
7. Анализа иницијалног теста из историје; 
8. Стручно усавршавање изван установе; 
9. Разматрање правилника о оцењивању 

ученика.  

06.10.2020. Чланови стручног 
већа 

3 1. Резултати и постигнућа ученика на крају 
првог тромесечја; 

2. Процена тренутног епидемиолошког стања у 
школи; 

3. Прелазак у потпуности на онлајн 

27.11.2020. Чланови стручног 
већа 
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наставу/видео час/ време часа; 
4. Седмица здравих стилова живота; 
5. Награђени дечији радови; 
6. Дорада школских програма по предметима; 
7. Активности приликом обележавања важних 

датума у школи; 
8. Активности у припреми за прославу 

Божића/разредна настава.  

4 1. Разговор о оперативном плану основне 
школе за организацију и реализацију 
образовно – васпитног рада по посебном 
програму за рад у условима пандемије; 

2. Прелазак на недељно планирање наставе; 
3. Стручно усавршавање/анализа остварености 

међупредметних компетенција; 
4. Осврт и запажање рада и продуктивности 

ученика и наставника за време наставе услед 
епидемиолошке ситуације; 

5. Осврт на стандарде квалитета рада установе.  

26.12.2020. Чланови стручног 
већа 

5 1. Разговор о одлукама Педагошког колегијума/ 
Чланови стручног већа су упознати са 
одлукама Педагошког колегијума одржаног 
13.01.2021.године. Настава се одвија по 
распореду од почетка школске године. 
Ученици прате, у данима када нису у школи, 
наставу преко РТС-а. Часови верске наставе и 
грађанског васпитања се одвијају онлајн 
преко гугл учионице и других помоћних 
платформи. 

2. Резултати конкурса „Моја отаџбина Србија“; 
3. Припрема за прославу празника Светог Саве; 
4. Анкетирање родитеља о сарадњи родитеља 

и школе; 
5. Распоред писаних провера;  
6. Календар такмичења; 
7. Анализа рада првог полугођа; 
8. Анализа постигнућа ученика на крају првог 

полугођа; 
9. Ваннаставне активности/ учење технике 

мапирања ума/разредна настава; 
10. Изложба „Сачувајмо планету“/разредна 

настава.  

26.01.2021. Чланови стручног 
већа 

6 1. План реализације и представљање часова 
код ученика четвртог разреда; 

2. Онлајн обележавање празника 
Савиндана/садржај и материјал на сајту 
школе; 

3. Одређивање термина школског такмичења 

09.02.2021. Чланови стручног 
већа 
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из историје; 
4. Утврђивање плана писаних провера; 
5. Нови распоред часова; 
6. Недељни/месечни оперативни планови; 
7. Утврђивање плана припремне наставе; 

7 1. Реализација часова/представљање садржаја 
предмета ученицима четвртог разреда; 

2. Реализација угледних часова; 
3. Конкурс „Светосавље и наше доба“; 
4. Школско такмичење из историје; 
5. Изложба ученика верске наставе. 

08.03.2021. Чланови стручног 
већа 

8 1. Програм обуке дигитална учионица; 
2. Унапређивање наставе кроз дикитална 

средства; 
3. Попуњавање упитника о самовредновању/ 

испитивање обухвата период и пре 
пандемије а такође и тврдње које се односе 
на период током комбиноване и онлајн 
наставе.  

02.04.2021. Чланови стручног 
већа 

9 1. Избор уџбеника из историје за осми разред; 
2. Пробни завршни пријемни испит; 
3. Учешће на конкурсу „Светосавље и наше 

доба.“ 
4. -материјал за обележавање празника Свети 

Сава/Савиндан; 
5. -видео прилог у сусрет Васкрсу/29.04.2021; 
6. -видео прилог о конкурсу „Светосавље и 

наше доба“/20.04.2021.; 
7. -награђени радови од редакције часописа 

„Светосавско Звонце“/18.03.2021.; 
8. -Слике изложбе „Сачувајмо 

планету“/04.03.2021.; 
9. -Прилог о техници мапирања 

ума/15.12.2020.; 
10. -Прилог о награђеним радовима Магдалене 

Јањић 8-2/24.11.2020; 
11. -Прилог о недељи здравих стилова 

живота/30.10.2020; 

07.04.2021. Чланови стручног 
већа 

10 1. Реализација часова припремне наставе; 
2. Усвајање оперативног плана – чланови 

стручног већа су се сложили око усвајања 
Оперативног плана рада школе од 19.04. Реч 
је о оперативном плану основне школе за 
организацију и реализацију образовно – 
васпитног рада по посебном програму за рад 
у условима пандемије.  

29.04.2021. Чланови стручног 
већа 

11 1. Израда школског програма; 20.05.2021. Чланови стручног 
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2. Обука за дежурне наставнике; 
3. Разговор о стручним темама и угледним 

часовима; 
4. Извештај о додатној и допунској настави; 
5. Извештај стручног усавршавања; 
6. Анализа акредитованих семинара; 
7. Анализа успеха на такмичењима; 

већа 

12 1. Избор руководиоца стручног већа за наредну 
школску годину; 

2. Анализа остварености планираних 
активности (записници о активностима, 
постигнућа рада  секција...) 

3. Осврт и запажања рада и продуктивности 
ученика и наставника за време наставе услед 
епидемиолошке ситуције. 

4. Анализа постигнућа ученика на крају школске 
године ( анализа тестова по стандардима и 
анализа завршног испита); 

23.06.2021. Чланови стручног 
већа 

 
II Преглед реализације угледних часова/угледних активности (припрема за угледне часове): 

Ред. 
бр. 

Наставник Време 
реализације 

Предмет и наставна јединица 
: 

Присутни: 

1 Бановић Владимир 
 

14.12.2020. Верска настава, Како је Растко 
постао Сава, 1. разред, час 
15.обрада. 

Онлајн/материјал 
достављен 
члановима већа 
на увид.  

2 Јанковић Ивана 
 

октобар Историја, Балкански ратови, 
8.разред.  

Онлајн/материјал 
достављен 
члановима већа 
на увид. 

3 Бацетић Никола 
 

21.05. 2021.  Историја, Разбијање и распад 
Југословенске државе, 
8.разред (VIII2), час 64.обрада. 

Онлајн/материјал 
достављен 
члановима већа 
на увид. 

4 Антонијевић Биљана 
 

23.02.2021. Историја, Југословенски 
привредни, друштвени и 
културни простор, 8.разред, 
час 41.обрада.  
 

Онлајн/материјал 
достављен 
члановима већа 
на увид. 

5 Вукајловић Ненад 
 

18.01.2021. Верска настава, Човек 
домаћин и свештеник у свету, 
3.разред, час 16, обрада.  

Онлајн/материјал 
достављен 
члановима већа 
на увид. 

 
III Преглед реализације стручних тема : 

Ред. 
бр. 

Наставник Време 
реализације 

Назив стручне теме 
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1. Владимир Бановић јун Нојева барка и вавилонска кула 

2. Ненад Вукајловић мај Приказ садржаја сајта за верску наставу- 
vjeronauka.net/  https://www.vjeronauka.net/  

3. Ивана Јанковић јун Приказ садржаја сајта намењен изучавању 
предмета историја. 

4. Биљана Антонијевић април Краљ Петар I, Жика Марковић 

5. Бацетић Никола јун Римско наслеђе на простору Србије. 

 
 

V Стручно веће природних наука:  
У овом већу су наставници географије, физике, биологије и хемије. У  току школске године 
одржано  је 13 седницаНа седницама су реализовани следећи садржаји: 
I Изводи из активности  / садржаји рада /  

Ред. 
бр. 

АКТИВНОСТ Време 
реализације 

Реализатори: 

 
1. 

Извршена  анализа  рада стручног већа током школске 
2019/2020. године . 

 
август 

 
Чланови СВ 

2. Упознавање са организацијом  наставе за школску 
2020/2021.годину: 

- примена комбинованог модела наставе у 
матичној школи и изабране образовне 
платформе за наставу на даљину. 

 
 

август 

 
Чланови СВ 

3.  Извршена  подела часова по одељењима и остала 
задужења наставника ( секције, чланове у тимове и 
активе). 

 
август 

Чланови СВ 

4.  

 
Израђени су и усвојени годишњи планови рада, 
планови допунске, додатне и секција. 
 

 
август 

 
Чланови СВ 

5. 
Урађени су и истакнути распореди контролних и 
писмених задатака. 

септембар  
Чланови СВ 

6. Урађени су иницијални тестови. септембар Чланови СВ 
7. Постигнут договор  да сваки одељењски старешина 

формира  Гоогле учионице за своје одељењ. 
септембар  

Чланови СВ 
8. 
 

Упознавање са планираним активностима Годишњим 
планом рада школе - информације са Педагошког 
колегијума. 

септембар Чланови СВ 

9. Хуманитарна акција /новчана средства за болесну 
ученицу Школе/ 
 

 
октобар 

 
Чланови СВ 

10 Договор око усаглашености слања материјала 
ученицима у гугл учионице 

октобар Чланови СВ 

 
11. 

Извршена је анализа успеха ученика  и предлози мера 
за побољшање успеха на крају првог класификационог 
период. 

 
новембар 

 
Чланови СВ 

12. Извршена  је  анализа комбинованог модела  - новембар  

https://www.vjeronauka.net/
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предности и недостаци (предлози за побољшање 
модела). 

Чланови СВ 

 
13. 

Планиране, реализоване и евидентиране активности у 
оквиру обележавања „Недеља здравих стилова 
живота“. 

новембар  
Чланови СВ 

14. Анализа угледних часова и стручних  тема  у току првог 
полугодишта 

децембар  

15. Усвојен је акциони план. јануар Чланови СВ 
 
16. 

План реализације и представљање часова код ученика 
четвртог разреда. 

фебруар  
Чланови СВ 

 
17. Школско такмичење из физике. 

17.2. Наставница Весна 
Д. И ученици 
6.7.8.разреда 

 
18. 

Школско такмичење из хемије . 

22.2. Наставнице 
С.Буквић, Катарина 

С. И ученици 7. И 
8. разреда 

 
19. Општинско такмичење из физике. 

27.2. Наставница Весна 
Д. И ученици 
6.7.8.разреда 

 
20. Реализација часова/представљање садржаја предмета 

ученицима четвртог разреда. 

 
фебруар 

Стевка Ж. 
Слободан А. 
Госпава  Т. 
Бранка К. 
Јасна Р. 

21. Предлог за избор уџбеника за наредну школску годину фебруар Чланови СВ 
22. Давање мишљења - предлог мера, када је у питању 

могућност проверавања знања усменим или писменим 
путем у школи. 

март Чланови СВ 

23. 

Општинско такмичење из хемије. 

6.3. Наставнице 
С.Буквић, Катарина 

С. И ученици 7. И 
8. разреда 

24. Анализа успеха ученика после одржаних такмичења. 
 

март Чланови СВ 

25.  Образложење о избору уџбеника за школску 
2021/2022. Годину. 

април Чланови СВ 

26. 

Окружно такмичење из хемије. 

17.април Наставнице 
С.Буквић, Катарина 

С. И ученици 7. И 
8. разреда 

27. 
Окружно такмичење из физике. 

27. април Наставница Весна 
Д. И ученици 
6.7.8.разреда 

 
28. 

Разматрање могућности учешћа ученика у 
истраживачкој станици Петница -  подршка ученицима 
 

 
мај 

Чланови СВ 
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29. Одржано је републичко такмичење   у  Основној школи 
“Митрополит Михаило” у Соко Бањи . 
 

 
29. и 30.маја 

Анжела Бацетић, 
Марта Тодоровић 

 
30. 

Наставници који прегледају тестове   на завршном 
испиту, прошли су обуку – примена апликације за 
прегедање отворених задатака на завршном испиту. 

25-29. маја 
2020 

Чланови СВ 

 
31. 

Извршена је анализа успеха и постигнућа ученика на 
крају школске године. 

 
јун 

Чланови СВ 

 
 
32. 

Обуку за два акдитована  бесплатна семинара на 
Националној платформи “ Чувам  те” . Семинари су 
одобрени од странеМПНТР: 1.”Стретегија у раду са 
ученицима који показују проблеме у понашању” и 2. ” 
Обука за заполене – породично насиље”. 

 
јун 

Чланови СВ 

 
33. 

Изабран  је руководилац   већа за школску 
2021/2022.год. наставник физике  Иван Жунић. 
 

 
јун 

Чланови СВ 

 

VI Стручно веће уметности и вештина:  
Чланови овог већа су наставници музичке културе, ликовне културе и физичког и здравственог 
васпитања. З току ове године одржали су 11 седница већа.  
I Изводи из активности  / садржаји рада /  

Ред. 
бр. 

АКТИВНОСТ Време 
реализације 

Реализатори: 

1.  Избор руководиоца стручног већа, 

  

август 2020. Наставници, чланови 
већа 

2.  Усвајање плана рада стручног већа већа 
 

август 2020. Наставници, чланови 
већа 

3.  Дискусија о реализацији наставе на даљину, усвајање 
најбољих модела у односу на претходна искуства 
 

август 2020. Наставници, чланови 
већа 

4.  Дискусија на нивоу већа на тему планова стручног 
усавршавања, стручних тема и потребних наставних 
стредстава 

август 2020. Наставници, чланови 
већа 

5. Усвајање предлога менторства колеги Немањи 
Илићу 

август 2020. Наставници, чланови 
већа 

6. Обележавање школског дворишта као део 
спровођења прописаних мера у циљу спречавања 
ширења заразе коронавирусом 

август 2020. Филип Баралић, 
Никола Мићевић 

7. Израда информативних плаката на тему мера 
превенције у борби против коронавируса 

август 2020. Филип Баралић 

8. Уређење огласне табле испред школе на тему 
Добродошлица ученицима у нову школску годину 

септембар 
2020. 

Филип Баралић 

9. Дискусија на нивоу већа  на тему инструкција 
Школске управе у вези са организацијом наставе 

октобар 
2020. 

Наставници, чланови 
већа 

10.  Дискусија на нивоу већа у вези са обележавањем 250 октобар Наставници, чланови 
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година од рођења Лудвига Ван Бетовена 2020. већа 

11.  Дискусија на нивоу већа у вези са израдом школских 
програма за 5. и 6. разред 

новембар 
2020. 

Наставници, чланови 
већа 

12. Обележавање јубилеја 250 година од рођења Лудвиг 
Ван Бетовена 

новембар 
2020. 

Јасминка Гајић, 
Марина Марјановић 

13.  Уређење огласне табле испред школе на тему Јесен у 
нашој школи, активности ученика, учитеља и 
наставника у периоду септембар-новембар 

новембар 
2020. 

Филип Баралић 

14. 
 

Дискусија на нивоу већа у вези са организацијом 
онлајн наставе, писменим и усменим проверама 

новембар 
2020. 

Наставници, чланови 
већа 

15. 
 

Учешће  на Међународном ликовном  конкурсу 
„Мали битољски Монмартр“, Битољ, Македонија 

новембар 
2020. 

Драган Вићентић 

16.  
 

 Усвајање  новог оперативног плана школе децембар 
2020. 

Наставници, чланови 
већа 

17. 
 

Учешће на Међународном ликовном конкурсу, 
Скопље, Македонија-"Флора и фауна- Извор живота 
и младости" 

децембар 
2020 . 

Драган Вићентић 

18.  Дискусија на нивоу већа у вези са одржавањем 
часова у четвртом разреду 

јануар 2021. Наставници, чланови 
већа 

19.   Уређење огласне табле испред школе на тему Зима у 
нашој школи, активности ученика, учитеља и 
наставника у периоду новембар-јануар 

јануар 2021. Филип Баралић 

20. Дискусија на нивоу чланова већа у вези са 
достављањем термина за школска такмичења 

фебруар 
2021. 

Наставници, чланови 
већа 

21.  Учешће на конкурсу за најбољу дечју карикатуру 
„Мали Пјер“- Школско такмичење 
 

фебруар 
2021. 

Филип Баралић, 
Драган Вићентић, 
наставници разредне 
наставе 

22. Дискусија на нивоу већа у вези са упитником о 
самовредновању 

март 2021. Наставници, чланови 
већа 

23. Дизајн и продукција рекламе за упис ученика у први 
разред и предшколско 

март 2021. Филип Баралић 

24. Учешће на конкурсу за најбољу дечју карикатуру 
„Мали Пјер“- Окружно такмичење 
 

март 2021. Филип Баралић, 
Драган Вићентић, 
наставници разредне 
наставе 

25.  Дискусија на нивоу већа у вези са оцењивањем 
ученика усменим и писменим путем, разматрање 
предлога и питања 

март 2021. Наставници, чланови 
већа 

26. Обележавање Недеље борбе против врђњачког 
насиља 

март 2021. Филип Баралић 

27. Уређење огласне табле испред школе на тему 
Недеља борбе против вршњачког насиља 

март 2021. Филип Баралић 

28. Дискусија на нивоу већа у вези са избором уџбеника  април 2021. Наставници, чланови 
већа 

29. Часови физичког и здравственог васпитања у април 2021. Кристина Ђорђевић 
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четвртом разреду: Креативни ритмички плес 
(девојчице) и одузимање лопте (дечаци), одељење 
IV1 

Љубичић 

30. Дискусија на нивоу већа у вези са израдом школског 
програма за осми разред 

април 2021. Наставници, чланови 
већа 

31. „Недеља спорта”: Шетња по Градској плажи, стони 
тенис и вежбе на справама у природи, баскет, 
фудбалски тенис, одбојка у кругу, игра „Између 
четири ватре”, шутирање пенала и тројки. 
 

април-мај 
2021. 

Кристина Ђорђевић 
Љубичић, Марина 
Маркићевић, Никола 
Мићевић, Немања 
Илић 

32. Обележавање Недеље толеранције 
 

мај 2021. Јасминка Гајић, 
Марина Марјановић, 
Ана Димитријевић, 
Филип Баралић 

33. Уређивање огласне табле испред школе на тему 
Понос наше школе, победници такмичења и 
конкурса школске 2020/2021.  
 

мај 2021. Филип Баралић у 
сарадњи са активом 
наставника разредне 
наставе 

34. Часови музичке културе четвртом разреду мај 2021. Јасминка Гајић 

35. Часови физичког и здравственог васпитања у 
четвртом разреду:  Одбојка - игра две екипе 
(увежбавање) Одбијање лопте о зид (провера) 

мај 2021. Никола Мићевић 

36. Часови музичке културе четвртом разреду мај 2021. Горан Максимовић 

37.  Часови музичке културе четвртом разреду мај 2021. Ана Лазић 

38. Часови физичког и здравственог васпитања у 
четвртом разреду: Скок у даљ из места- провера 

мај 2021. Марина Маркићевић 

39. Часови физичког и здравственог васпитања у 
четвртом разреду: Кошарка, увежбавање (А група); 
26.05. - 3. час: Антропометријско мерење, провера (Б 
група) 

 Немања Илић 

40. „Олимпијска стаза”: Спортско-рекреативна 
манифестација на Градском тргу 

мај 2021. Кристина Ђорђевић 
Љубичић, Марина 
Маркићевић, Никола 
Мићевић, Немања 
Илић 

41. Трка ученика четвртог разреда мај 2021. Никола Мићевић 

42. Учешће на Међународном ликовном конкурсу, 
Јапан-"Моја земља у 2030. години“ 

јун 2021. Драган Вићентић 

43. Реализација изложбе ученичких радова у холу школе август 2021. Филип Баралић, 
Драган Вићентић 

 
II Преглед реализације угледних часова/угледних активности (припрема за угледне часове): 

Ред. 
бр. 

Наставник Време 
реализације 

Предмет и наставна јединица : Присутни: 

1. 
 

Кристина Ђорђевић 
Љубичић 

23.10.2020. Друштвени плес-Енглески 
валцер 

Немања Илић, 
Марина 
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Маркићевић, 
Никола 
Мићевић 

 
III Преглед реализације стручних тема : 

Ред. 
бр. 

Наставник Време 
реализације 

Назив стручне теме 

1. Кристина Ђорђевић 
Љубичић 

18.9.2020 Препоруке за реализацију наставе физичког и 
здравственог васпитања у новој школској години 

 
 

VII Стручно веће математике, технике и технологије, инфроматике и рачунарства   
 
Чланови овог већа су наставници математике, технике и технологије и инфроматике и 
рачунарства. Одржано је 12 седница .  
I Изводи из активности  / садржаји рада /  

Ред. 
бр. 

АКТИВНОСТ Време 
реализације 

Реализатори: 

1. Извршена  анализа  рада стручног већа током 
школске 2019/2020. године  

 
август 

 
Чланови СВ 

2. Упознавање са организацијом  наставе за 
школску 2020/2021.годину: 
примена комбинованог модела наставе у 
матичној школи и изабране образовне 
платформе за наставу на даљину. 

 
 
август 

 
Чланови СВ 

3. Извршена  подела часова по одељењима и 
остала задужења наставника ( секције, 
чланове у тимове и активе) 

 
август 

Чланови СВ 

4. Израђени су и усвојени годишњи планови 
рада, планови допунске, додатне и секција 
 

 
август 

 
Чланови СВ 

5. Урађени су и истакнути распореди 
контролних и писмених задатака 

септембар  
Чланови СВ 

6. Урађени су иницијални тестови септембар Чланови СВ 

7. Постигнут договор  да сваки одељењски 
старешина формира Гоогле учионицу за своје 
одељење 

септембар  
Чланови СВ 

8. Упознавање са планираним активностима 
Годишњим планом рада школе - информације 
са Педагошког колегијума 

септембар Чланови СВ 

9. Договор око усаглашености слања материјала 
ученицима у гугл учионице 

октобар Чланови СВ 

10. Извршена је анализа успеха ученика  и 
предлози мера за побољшање успеха на крају 
првог класификационог периода 

 
новембар 

 
Чланови СВ 

11. Извршена  је  анализа комбинованог модела  
- предности и недостаци (предлози за 

новембар  
Чланови СВ 
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побољшање модела) 

12. Анализа угледних часова и стручних  тема  у 
току првог полугодишта 

децембар Чланови СВ 

 
13. 

Усвојен је акциони план 
јануар Чланови СВ 

14. План реализације и представљање часова код 
ученика четвртог разреда 

фебруар Чланови СВ 
 

15. Школско такмичење из математике 5.2.2021. наставници математике 

16. 
 

Општинско такмичење из математике 28.2.2021. наставници математике 
Марија Ракић и Бранко 
Мићовић 

17. Реализација часова/представљање садржаја 
предмета ученицима четвртог разреда 

фебруар/април Чланови СВ 

18. Предлог за избор уџбеника за наредну 
школску годину 

фебруар Чланови СВ 

19. Давање мишљења - предлог мера, када је у 
питању могућност проверавања знања 
усменим или писменим путем у школи 

март Чланови СВ 

20. Анализа успеха ученика после одржаног 
школског и општинског такмичења из 
математике 
 

март Чланови СВ 

21. Такмичење из технике и технологије 17.4.2021. 
23.4.2021. 
15.5.2021. 

наставник Александар 
Милосављевић 

22. Окружно такмичење из математике 25.4.2021. наставник  математике 
Небојша Чумић 

23. Школско, општинско и окружно такмичење из 
информатике и рачунарства – програмирање 
у организацији ДМС-а 

март,април наставник информатике 
и рачунарства Биљана 
Бојовић 

24. Републичко такмичење ,,Дабар“  
( информатичка писменост и логички задаци) 

мај наставник информатике 
и рачунарства Биљана 
Бојовић 

25. Одржано је такмичење у организацији ДМС –
а ,,Кенгур без граница“ 
 

10.6.2021. наставници разредне 
наставе 
 

26. Извршена је анализа успеха и постигнућа 
ученика на крају школске године 

 
јун 

Чланови СВ 

27. Обуку за два акредитована  бесплатна 
семинара на Националној платформи “ Чувам  
те” . Семинари су одобрени од странеМПНТР: 
”Стретегија у раду са ученицима који показују 
проблеме у понашању” и ” Обука за 
запослене – породично насиље” 

 
јун 

Чланови СВ 

28. Извршена је анализа угледних часова као и 
анализа стручног усавршавања на нивоу већа 

јун Чланови СВ 

29. Извршена је анализа ученика који су радили јун Чланови СВ 
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по индивидуализацији или ИОП-у 

 
II Преглед реализације угледних часова/угледних активности (припрема за угледне часове): 

Ред. 
бр. 

Наставник Време 
реализације 

Предмет и наставна јединица : Присутни: 

1. Биљана Бојовић септембар Информатика и рачунарство- 
Обликовање текста и слика - 
обрада/ вежба ,6.разред 

 

Горан Бојовић, 
 
остали чланови 
већа нису 
позвани због 
епидемиолошке 
ситуације 

2. Горан Бојовић септембар Информатика и рачунарство - 
Еуклидов алгоритам 5.разред 
5/4 одељење 

због 
епидемиолошке 
ситуације није 
нико позван 

3. Оливера Ђокић октобар 
 

Математика - Питагорина 
теорема-обрада, 7.разред 
https://youtu.be/1Dk3YyH---4 
 

Небојша Чумић 
 
остали чланови 
већа нису 
позвани због 
епидемиолошке 
ситуације 

4. Јелица Лучић 
 

октобар 
 

Математика - Примена 
Питагорине теореме на квадрат 
и правоугаоник – обрада , 
7.разред 
 

Ђокић Оливера, 
Марија Ракић 

5. Александар 
Милосављевић 

октобар 
 

Техника и технологија - 
Изокренута учионица (Flipped 
Classroom) Тема:Основне 
компоненте ИКТ уређаја 
Педагошки концепт који 
предвиђа измену у 
организовању наставног 
процеса 
8.разред  
 

чланови већа 
нису позвани 
због 
епидемиолошке 
ситуације 

6. Марија Ракић новембар 
 

Математика -Описана 
кружница –обрада , 6.разред  

Саша 
Дрндаревић 
 
остали чланови 
већа нису 
позвани због 
епидемиолошке 
ситуације 

https://youtu.be/1Dk3YyH---4
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7. Оливера Крстић децембар Информатика и рачунарство - 
Производња ,трансформација и 
пренос електричне енергије 
обрада 8.разред 
 

Александар 
Милосављевић 
 
остали чланови 
већа нису 
позвани због 
епидемиолошке 
ситуације 

8. Небојша Чумић 
 

фебруар Математика - Углови 
четвороугла –обрада , 
6.разред, 

Бранко 
Мићовић 
 
остали чланови 
већа нису 
позвани због 
епидемиолошке 
ситуације 

9. Саша Дрндаревић април Математика - Обим и 
површина круга његових 
делова- утврђивање, 7.разред 
 

Марија Ракић 
 
остали чланови 
већа нису 
позвани због 
епидемиолошке 
ситуације 

10. Ана  Минић мај  Техника и технологија – Рад на 
пројекту : Израда производа / 
модела 

Оливера Крстић   
 
остали чланови 
већа нису 
позвани због 
епидемиолошке 
ситуације 

11. Бранко Мићовић  јун Примена симетрале дужи и 
симетрале угла - утврђивање 
,5.разред 
 

Оливера Ђокић 
 
остали чланови 
већа нису 
позвани због 
епидемиолошке 
ситуације 

 
III Преглед реализације стручних тема : 
Због ванредних околности реализација стручних тема остварена је на нешто другачији начин. 
Колеге су  члановима свог стручног већа достављали урађену припрему са пропратним 
материјалом за час.  
 

Ред. 
бр. 

Наставник Време 
реализације 

Назив стручне теме 

1. 
 

Горан Бојовић 
 

    септембар Веб странице за интерактивно учење 
програмирања у Pythonu  у настави информатике 
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https://varazdinskiuciteljcasopis.files.wordpress.com/
2018/06/davorin-grabar-web-stranice-za-
interaktivno-uc48denje-programiranja-u-pythonu-u-
nastavi-informatike6.pdf 
 

2. Бранко Мићовић октобар Презентовање интерактивног материјала 
намењеног за ученике који раде по ИОП-у,   
 http://poincare.matf.bg.ac.rs/~filip/school/    (аутор 
др. Филип Марић)   
 

3. Небојша Чумић  октобар Обим круга и број 𝜋  
 

4. Оливера Ђокић  новембар Приказ приручника Креативност у настави 
математике, Др 
Војислав Андић, ДМС 2016. 
 

5. Јелица Лућић  новембар Примена ИКТ у настави, развионица, ЗУОВ 
Београд, 2016. 
 

6. Марија Ракић  децембар Блумова таксономија васпитно-образовних 
циљева у когнитивном подручју 
https://digitalnaucionica.edu.rs/pristup-
organizovanju-nastave/ 
 

7. Саша 
Дрндаревић 

фебруар Иновативност и креативност у настави 
 

8. Биљана Бојовић  фебруар Компјутерски вируси и начин заштите 

https://studenti.rs/skripte/informacione-
tehnologije/kompjuterski-virusi-i-nacini-zastite/ 

 

9. Оливера Крстић  март Приказ приручника Заинтересујте ученике за 
учење – Креативни центар 
 

10. Александар 
Милосављевић  

април Примена ЛМС-а у наставном процесу , 7.разред 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://varazdinskiuciteljcasopis.files.wordpress.com/2018/06/davorin-grabar-web-stranice-za-interaktivno-uc48denje-programiranja-u-pythonu-u-nastavi-informatike6.pdf
https://varazdinskiuciteljcasopis.files.wordpress.com/2018/06/davorin-grabar-web-stranice-za-interaktivno-uc48denje-programiranja-u-pythonu-u-nastavi-informatike6.pdf
https://varazdinskiuciteljcasopis.files.wordpress.com/2018/06/davorin-grabar-web-stranice-za-interaktivno-uc48denje-programiranja-u-pythonu-u-nastavi-informatike6.pdf
https://varazdinskiuciteljcasopis.files.wordpress.com/2018/06/davorin-grabar-web-stranice-za-interaktivno-uc48denje-programiranja-u-pythonu-u-nastavi-informatike6.pdf
http://poincare.matf.bg.ac.rs/~filip/school/
https://studenti.rs/skripte/informacione-tehnologije/kompjuterski-virusi-i-nacini-zastite/
https://studenti.rs/skripte/informacione-tehnologije/kompjuterski-virusi-i-nacini-zastite/
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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 2020/2021. години 
 
Чланови Актива за развој школског програма у школској 2020/20121. години били су: 

1. Мирела Лазић, наставник разредне наставе- матична школа - председник  

2. Данијел Радевић , директор школе 

3. Весна Ешпек Дебељевић, стручни сарадник 

4. Ивана Јовичић, помоћник директора 

5. Гордана Никовић, наставник разредне наставе- матична школа  

6. Марија Негројевић, наставник разредне наставе – ИО Качер 

7. Стевка Жунић, наставник географије 

8. Бранко Мићовић, наставник математике 

9. Биљана Бојовић, наставник ТИО и инфроматике 

10. Кристина Ђорђевић-Љубичић, наставник физичког и здравственог васпитања 
 
Актив за развој школског програма током школске 2020/2021. године реализовао је 

послове планиране  програмом рада.  
Реализовано је 7 седница овог актива.  Настављене су активности на изради анекса Школског 
програма – програм за четврти  и осми разред,  ( осим четири предмета у осмом разреду:  техника 
и технологија, информатика и рачунарстви,физичко и здравствено васпитање, слободне наставне 
активности ) и предмета  Дигитални свет у другом разреду.  Уведен је и нови предмет у 5.разреду -  
Забавна географија, за исти је урађен школски програм и ученици су већ анкетирани. У  оквиру 
акционог плана Самовредновања рађеног шк.2019/2020. ( област Програмирање, планирање и 
извештавање) предвиђено је да се школски програми одраде по јединственим обрасцима и тиме 
се овај Актив бавио у току шк.2020/2021. Са програмима 3. и 7.разреда усаглашени су програми за 
1,2,5. и 6.разред. (до сада су програми били на сајту груписани по предметима,  а сада ће бити по 
разредима.)  Такође праћена је реализација онлајн настава ( посебно у периоду када је предметна 
настава потпуно прешла на онлајн). Према годишњем плану рада реализоване су следеће 
активности: 
 
 

Активности Време и носиоци реализације 
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 анализирана је  реализација Школског програма 
2019/2020. години,  уз посебан освтр на онлајн наставу 

 предлаган је и разматран план рада  Актива за наредну 
школску годину 

 изабран је председник актива Мирела Лазић 
 

31. август- анализу је извршила и 
презентовала Весна Ешпек Дебељевић, која 
је водила и дискусију уз укључивање свих 
чланова актива  
 

 усвојен је извештај о раду Актива у школској 
2019/2020. 

 Усвојен је Годишњи програма рада Актива за 
развој школског програма 

 Подељена су задужења члановима актива везана 
за кординисање реализације  

10.септембар – извештај о раду Актива 
поднела је Весна Ешшек Дебељевић; 
Мирела Лазић је предложила Годишњи 
програм и поделила задужења у договору 
са члановима 

 Усвојени су ИОП-и (Анекс на Школски програм)- ИОП-и  су 
усвојени  на седници Педагошког колегијума, а пошто је 
ИОП анекс на Школски програм у свакој школској години, 
на овој седници је дата кратка информацију, коју је 
припремила психолог школе  

 Извршена је анализа извештаја стручних већа о 
резултатима иницијалних тестирања 

 Подељена су задужења члановима Актива за период 
новембар – децембар 2020. 

 Дати су предлози за унапређење тематске наставе и 
међупредметне повезаности 

5.новембар– психолог Радица Благојевић 
доставила је инфромацију за седницу о 
ИОП-има  
-анализу иницијалних тестирања  
припремила је Весна, Актив је разматрао 
резултате и предложио да се на стручним 
већима детаљно анализирају 
- Мирела је предложила даљу поделу 
задужења везаних за усаглашавање 
школских програма 
Сви чланови Актива су учествовали у 
дискусији о тематским данима, недељама 
... 

 Задужени наставници су прегледали шк.програме и 
предали председнику  

 Извршена је анализа реализације школског програма у 
1.полугодишту 

 Извршена је анализа реализације Програма наставе и 
учења и речено је да се ради и реализује планирано у 
отежаним условима 

 Извршена је анализа рада секција, реализације изборних 
програма и слободних активности у 1.полугодишту 

 Констатовано је да се прописане активности везане за 
менторски рад реализују ( приправник Ана Минић) 

 Финализују се пројекти: Паметна школа, Покренимо нашу 
децу и Образовање за права детета, као и о активностима у 
оквиру пројекта ..Мостови пријатељства''. 

29. јануар- -Мирела Лазић је констатовала 
да су програми усаглашени и да ће исти, на 
предлог Весне Ешпек Дебељевић, бити део 
анекса 
- Стручни сарадник Весна Ешпек 
Дебељевић је говорила о реализацији 
шк.програма, као и о раду секција и 
реализацији слободних активности у 
отежаним условима 
- Мирела Лазић је говорила о реализацији 
Програма наставе и учења, менторском 
раду, навела пројекте који се реализују у 
школи и у којој су фази. 
 

 Изршена је Анализа постигнућа на пробном завршном 
испиту  

 Подељена су задужења члановима актива и договорено је 
да се Школски програм за наредну годину    /4. и 8. разред, 
2.разред – Дигитални свет / ураде до 10.јуна и предају 
задуженим наставницима 
 

28. април-   састанку је поред свих чланова 
Акитива присуствовао просветни саветник 
Драгица Јокић 
- Анализу је извршила и презентовала 
Весна Ешпек Дебељевић 
- Мирела је поделила задужења у договору 
са члановима актива 
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 Извршена је анализа анекса школских програма  које су 
доставили наставници   

 

11.јун- сви чланови су учествовали у 
дискусији и констатовали да су наставници 
усагласили шк.програме и на време 
предали исте за 4. И 8.разред 

 Усвојен је Анекс на Школски програм и договорено је да 
члан актива Биљана Бојовић постави шк.програме на сајт 
школе 

 Дискутовано је о резултатима на такмичењима  
  Анализирана је реализација ИОП-а и индивидуализације 
 Усвојен је извештај рада Актива за развој школског 

програма 

30.јун – Мирела Лазић и Весна Дебељевић 
су говориле о садржају Анекса на Школски 
програм, а Мирела је  поднела  извештај о 
рада Актива за развој школског програма 
(исти је усвојен). Радица Благојевић је 
анализирала реализацију ИОП-а.     

 Усвајање Анекса на Школски програм 
– Дигитални свет за 2.разред 

 Усвајање извештаја о 
Самовредновању 

 Усвајање Годишњег програма рада 
Стручног актива за развој школског 
програма 

 Избор новог члана Стручног актива 
 Разно ( подела задужења у оквиру 

прикупљања резултата на 
иницијалним тестовима)  

 

1. 31.август- постављено питање о 
оцењеивању овог предмета у 
2.разреду, јер је у првом разреду 
било описно (тростепена скала).  
Дато је објашњење да је овај 
предмет обавезан, а на основу 
Правилника о оцењивању, као и 
остали предмети оцењује се 
нумерички и оцена улази у просек. 
Мирела Лазић, упознала је чланове 
актива са активностима у оквиру 
Годишњим програмом  рада. 
За новог члана Стручног актива 
изабрана је Марија Ђурић, стручни 
сарадник, на предлог директора 
школе Данијела Радевића. Предлог 
је једногласно усвојен. Уместо 
Стевке Жунић, професора 
географије, члан актива у овој 
школској години биће Јасна 
Радосављевић, професор биологије. 
 
 

 
 
Заказана је завршна седница за август 2021. 
Актив је реализовао активности планиране за шк.2020/2021.  
 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ– школска 

2020/2021.година 
 

Током школске године одржано је пет састанака . Два састанка реализована су онлајн. Ова 
школска година била је изазовна у свим сегментима, што се одразило и на општу атмосферу у 
оквиру  актива.  Сви чланови актива су били мотивисани, ефикасни и креативни ,како у 
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реализацији планираних активности, тако и током састанака. Стручни актив разматрао је  између 
осталог и следеће сегменте : 

- Реализацију планираних активности  у оквиру акционог плана  документа 

- Разматрање успех и владања ученика  током  наставне године 

- Анализу  извештаја самовредновања , укључујући и акциони план  

- Излиставање предлога за  побољшање квалитета насатаве, учења и школске климе 

- Примере добре наставне праксе у доба епидемије , од  стране родитеља, наставника и 

ученика,  у  реализацији планираних активности 

Чланови Актива израдили су Анекс развојног плана у складу са Акционим планом самовреднова-
ња . Документ је допуњен у складу са законским оквирима . Наиме, Тим за самовредновање је 
проценио да друга питања од значаја нису довољно експлицитно наведена, односно да их је 
потребно детаљније разрадити.  Предлог анекса  усвојио је Школски одбор. 
Увидом и Извештај о реализацији  акционог плана  евидентно је да су планиране активности у 
највећој мери остварене . У наредном периоду неопходно је даље интегрисати самоевалуацију 
часа као свакодневну активностнаставника , као и наставнити са даљим информисањем и 
едукацијом родитеља и у области  садржаја школске документације . Наиме, неопходно је 
школска документа учинити јаснијим и разумљивљивијим свим родитељима путем кратких 
чланака на сајту школе. 
Што се тиче реализације активности  у оквиру развојног плана, а које се односе на друга питања 
од значаја истичемо са су у највећој мери остварена, а посебно значајним сматрамо превентивне 
активности које се односе на промоцију здравих стилова живота : недеље спорта, недеље 
толеранције, недеље здравих стилова живота. 
Закључујемо да  је развојни план установе добро интегрисан у остала школска документа  и да 
представља реалну слику циљева  којима школа тежи у циљу даљег побољшања квалитета рада 
установе.  
 
Извештај о оставрености Развојног плана  школе  за школску 2020/2021.годину 

 
У школској  2020/2021. години  Стручни актив за развојно планирање издвојио  је 

приоритетне области квалитета на  на којима је стављено тежиште реализације : То су :  
1. Планирање, програмирање и извештавање /у циљу имплементације акционог плана процеса 
самовредновања  и 
 2.  Настава и учење   са акцентом на примени иновативних начина реализације наставе  
проистеклих из новонастале  ситуације изазаване инфекцијом корона вируса. 
У оквиру области: Планирање, програмирање и извештавање реализоване су следеће активности:  
ЗАДАТАК 1 . ЕФИКАСАН И ЕФЕКТИВАН  НАСТАВНИ ПРОЦЕС   
1. Израђена чек листа чек  листа за израду годишњих/глобалних  планова наставника за 
школску 2020/2021.годину и достављена наставном кадру. У скаду са њом израђени су глобални 
планови за   школску 2020/2021. Годину.  
2. Извршене допуне и измене приликом  израде Годишњег плана рада школе за школску 
2020/2021.годину на основу чек-листе  
3. Допуњени и кориговани школски програми  по предметима у з  подршку Актива за развој 
школског програма.  
4. Извршене  измене на школским програмима по предметима- у децембру су урађене 
корекције на свим предметима у 1,2,5. и 6 разреду, као и за четири предмета (техника и 
технологија, инфроматика и рачунарство, физичко и здравствено васпитање и слободне наставне 
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активности за 7. разред). Програми су урађени по јединственој листи, тако да су потпуно 
уједначнеи школски програми за све предмете. 
5. Допуна  и измена Школског  програма, општи део према чек-листи  
6. Усвојене  измене Школског програма на седници Актива за развој школског програма- 
измене усвојене на седници одржаној у јануару 2021. Године. 
7. Допунити Школски развојни план према чек-листи. Анекс је јеизрађен  иразматран   на 
Наставничком већу , а усвојен на Школском одбору.  
9. На седницама Наставничког већа школе и Савета родитеља школе упознати су  чланови  са 
изменама у Школском програму и Развојном плану установе 
10. Измене на Школском програму усвојене у јуну ,  на седницама Наставничког већа школе , 
Савета родитеља школе и Школског одбора обједињено су усвојени  предлози допуна школског 
програма.  
11. Родитељи информисани о  допунама и изменама у оквиру школские документације.   
12. Ученици акетирани  и утврђено  интересовање ученика за секције. Активност реализована 
у сарадњи саУченичким парламентом. Листа секција за наредну школску годину,  биће утврђена 
на основуизјашњавањ аученика .Утврђивање садржаја у оквиру секција,од наредне школске 
године,  биће утврђено и прилагођено потребама и и предлозима  ученика.  
13. Утврдити интресовања ученика за садржаје које желе да раде у оквиру секција – ову 
активност реализују наставници који воде секдције и планирана је до 1.маја. 
14. Наставници и учитељи су усвојили неопхоност  самоевалуације током  рада , те је то 
постало саставни део припреме и примењује се континуирано , са циљем даљег усавршавања 
наставног  процеса.  
 ЗАДАТАК  2 :  УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ ПЛАНИРАЊЕМ НА ОСНОВУ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ 
ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА 
Анализа активности „Наставници планирају  даљи рад на основу остварености образовних 
станарда /исхода и укључивањем  општих и међупредметних кометенција – са акцентом на  
функционалности допунске наставе“   На основу процене Актива за развој школског програма 
закључујемо да се овај задатак остварен у разредној настави ,у складу са планираним. Утврђено је 
да су основи и средњи ниво остварени у складу са планираним, али да због недовољног трајања 
школског часа, није  у довољној мери посвећено довољно времена  задацима напредног нивоа. 
Што се предметне наставе тиче, провера остварености стандарда,тј.исхода извршена је на крају 
наставне године само из неколико предмета, а разлог је отежана организација наставног процеса 
по групама. Резултати на завршном испиту и анализа истих даће увид у  оствареност  стандарда на 
крају основног образовања за ову генарацију и престављаће путоказ за даљи рад.   Непосредним 
увидом у наствни процес ,као и припреме наставника приметно је интегрисање и развијање 
међупредемтних компетенција у наставне садржаје.  Издвајамо развој дигиталних компетенција и 
код ученика и код наставника због потреба реализације онлајн. Током школске године  сви актери 
у образовном процесу  савладали су примену дигиталниг алата  и  образовних платформи.  
Област квалитета : Настава и учење  
Друга област квалитета која је дефинисана као приоритетна за текућу школску годину је  Настава и 
учење, а кроз остваривање развојног циља: побољшање квалитета наставе у циљу трајних и 
функционалних знања .  
ЗАДАТАК  1 . ПОВЕЋАЊЕ МОТИВАЦИЈЕ УЧЕНИКА ЗА СТИЦАЊЕ ЗНАЊА   
АКТИВНОСТ  1  „Примена различитих техника рада на часу и иновација  и савремених наставних 
средстава коришћењем веб алата , интерактивних табли и др.“  
Епидемија је убрзала , ако се нешто у  може дефинисати као позитивно , усавршавање ученика и 
наставника у сфери дигиталних  компетенција и примене алата који су неминовно донели 
осавремењивање  наставног процеса. Наставници  су реализовали  часове коришћењем 
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образовне платформе, у реалном времену. Ученици су такође унапредили своје дигиталне 
компетенције ,а онлајн часове  прате и учествују у њима.  
  Учитељи , користе све предности интерактивних табли у учионицама, тако да је настава и у 
разредној настави осавремењена кроз примену савремених наставних средстава.Присутно је и 
коришћење дигиталних уџбеника , у комбинацији са традивионалним наставним средствима, што 
додатно чини наставни садржај занимљив ученицима.  Додатне активности и онлајн садржаје 
учитељи су постављали на гугл учионицама. Због измењене и  просторне организације рада школе 
и ученици у предметној настави су имали прилике да уче на динамичан и савремен начим 
коришћењем  интерактивних табли,путем којих им је презентован садржај доступан на интернету 
и применом дигиталних уџбеника ,  доступних  за поједине предмете.  Као пример добре праксе 
истичемо комбиновану наставу коју је реализовала Мирела Лазић. Наиме, она је паралелно током 
непоредног рада у учионици, омогућила, онлајн путем омогућила и   присуство  и активно учешће 
часовима  и ученицима који су били у изолацији .  
АКТИВНОСТ 2 : Презентовање садржаја као што су екперименти, огледи   - акценат на доступне 
онлајн садржаје /едукативни саржаји, снимци и др./ 
 У циљу спровођења епидемиолошких мера и спречавања ширења епидемије, школа  није 
реализовала мини сајам науке у  школском окружењу. Наставници су  упућивали ученике на 
доступне и проверене  занимљиве едукативне садржаје у школи или током онлајн наставе /часови 
редовне наставе, додатни настава и сл./. На тај начин ученици су могли на занимљив начин да 
разумеју и  савладају наставне садржаје. У непосредном школском окружењу, на часовима  су 
коришћени садржаји који су науку приближили ученицима /експерименти, снимци , филмови и 
сл./ 
ЗАДАТАК 2: ПОВЕЋАН СТЕПЕН ПРИЛАГОЂАВАЊА РАДА НА ЧАСУ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНИМ 
ПОТРЕБАМА УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 1:    Израда планова подршке за све идентификоване ученике којима је потребна 
додатна подршка 
Школа пружа додатну образовну подршку свим идентификованим ученицима. У овом моменту  то 
је 14 ученика свих  узраста – од припремног предшколског до осмог разреда. О д тога шесторо по 
ИОП1 ,а осморо  кроз мере  индивидуализације  . Током реализације завршног испита три ученице 
су полагале под посебним условима и то две у посебним просторијама, а једна у кућним 
условима. Сви ученицима осмог разреда  којима је пружана додатна образовна подршка 
омогућено је и детаљно саветовање у циљу избора адекватне средње школе и професионалне 
оријентације.  
ЗАДАТАК 3.  ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА У ФУНКЦИЈИ  ЈЕ ДАЉЕГ УЧЕЊА 
АКТИВНОСТ 1 : Наставници јасно и прецизно дефинишу критеријуме  оцењивања 
Ученицима су јасно предочени критеријуми оцењивања за  све предмете . Различити начини 
оцењивања и процене ученичког постигнућа је континуиран   и комплексан  процес  који се 
додатно усложњава у доба епидемије , а посебно  током онлајн наставе. Толеранција  и додатна 
подршка  ученицима са циљем да оставре што боље школско постигнуће  током овог периода 
препозната  је  и од стране родитеља, што су они веома елсплицитно истакли током анкетирња у 
оквиру процеса  самовредновања.  
АКТИВНОСТ 2:     Стављање ученика у улогу  самопроцене својих постигнућа у односу на  
образовне стандарде 
Самопроцена од стране ученика није заживела као уобичајена наставна  пракса у довољној мери .   
Више је заступљена формално, у циљу задовољења форме. Развијање  критичког и самокритичког 
мишљења код ученика, уз аргументовање свог става је битна  вештина неопходна младима  за 
живот у 21. веку. Неопходно је ову вештину развијати од најмлађег школског доба и пронаћи 
ефикасне моеле, реално примењиве у школској средини.  
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Поред горе наведених реализованих активности у оквиру приоритетних активности за текућу 
школску годину, неопходно је нагласити да школа реализује и низ других активности којима се 
реализују задаци и оставрују циљеви планирани развојним планом установе,али који нису били 
непосредно обухваћени акционим планом за шк.2020/21.годину. Навешћемо само неке : 
превентивне активности у циљу спречавања  насиља; подршка ученицма у савладавању 
арзличитих техника учења; реализација хуманитарних акција, активности које за циљ имају  
правилну професионалну оријентацију/каријерно вођење   и низ других активности које 
обухватају и друга питања од значаја. 
  
 
 

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 2020/2021. 
     ГОДИНИ 

Тим за обезбеђивање квалитета и професионални развој установе даје додатне  
механизме за обезбеђивање квалитета и обухвата и координише свим активностима и мерама 
које предузимају постојећи стручни органи, тимови и педагошки колегијум.Улога ТИма је и да 
успостави и управља интерним системом  квалитета у установи.   
Обавезе тима биле су да: 

 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 
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 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 у овој школској години су:  
1.Невена Милосављевић-наставник разредне наставе 
2.Мирела Лазић-наставник разредне наставе, самостални педагошки саветник 
3.Емина Јеремић-Мићовић-наставник енглеског језика 
4.Јелена Максимовић- наставник енглеског језика 
5.Весна Димитријевић- наставник физике 
6.Александар Милосављевић- наставник ТТ и информатике и рачунарства 
7.Јелица Лучић- наставник разредне наставе, представник издвојених одељења 
8.Радица Благојевић-Радовановић –психолог 
9.Ивана Јовичић – помоћник директора 

               10.Катарина Карановић-педагог 
11.Данијел Радевић-директор школе и 
12.Весна Ешпек Дебељевић-педагог , председник Тима                                                                                                                                                                           
Представник родитеља: Љубомир Поповић   
Представник локалне заједнице: Драгица Лучић и представник ученика 

Током прошле школске године Тим је  одржао шест седница. На неким седницама 
реализоване су активности које је захтевала Школска управа (децембар, јануар), а које нису биле 
предвиђене планом рада Тима.  Кратак извод из садржаја по седницама: 

 
Септембар-14.9. 2020.г. 

 Избор председника Тима 

 Анализа рада Тима у школској 2019/2020. години 

 Усвајање плана рада Тима у школској 2020/2021. години и динамика рада са задужењима 
 

Новембар-30.11.2020.г. 

 Разматрање примене Посебног програма наставе, који је МП усвојио као основа за рад 
школа током пандемије 

     - праћење реализације наставе у посебним организационим   условима 
     - разредна са сменом група, предметна у комбинованом моделу 
     -примена одабране платформе (гугл учионице) 

 Анализа оперативних планова рада са аспекта међупредметног повезивања 

 Рад на самовредновању у школској 2020/2021.г. – динамика, планирана методологија 

 Анализа примене новог програма предшколских група 

 Разматрање предлога и усвајање Оперативног плана рада Школе 
 
Децембар-7.12.2020.г. 

 Анализа наставе на даљину за период 30.11-4.12,2020. године и усвајање извештаја  

 Разно 
 
Јануар-13.1.2021.г. 
 

 Разматрање и усвајање Акционог плана за унапређење наставе на даљину 
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 Разно 
 
Јуни-29.6.2021.г. 
 

 Процена остваривања Школског програма  

 Процена остваривања исхода и стандарда постигнућа 

 Анализа стручног усавршавања и примена од стране наставника  

 Информација о резултатима истраживачког рада директора школе 

 Предлози за унапређење у наредној школској години 

 Извештај о раду Тима  у школској 2020/2021. години 

 Разно 
        
Август-30.08.2021. године 

 Упознавање са извештајем о самовредновању и предлогом акционог плана 

 Реализација активности из Развојног плана установе током школске 2020/2021. године  

 План Тима за школску 2021/2022. 
 
б/ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА  

 
Чланови Тима: 
1. Гордана Бућић - наставник разредне наставе 
2. Невена Милосављевић - наставник разредне наставе 
3. Данијела Несторовић - наставник енглеског језика 
4. Јасна Радосављевић - наставник биологије 
5. Оливера Крстић - наставник технике и технологије 
6. Катарина Карановић – стручни сарадник, педагог 
7. Бранка Кремић – наставник биологије и руководилац тима 
Услед измењеног начина рада школе због пандемије, део реализације плана Тима за развој 
међупредметних компетенција и предузетништва у школској 2020/2021. години прилагођаван је 
тренутном стању и одвијао се  у онлајн условима. Осим првог састанка тима који је одржан у 
реалним условим, остала два су одржана онлајн, преко вибер групе формиране за ову намену. 

САСТАНЦИ 
СЕПТЕМБАР ( састанак чланова тима ) 
- За новог руководиоца тима једногласно је изабрана Бранка Кремић, наставница биологије. 
Предлог за новог руководиоца потиче из управе школе. 
- На састанку је прочитан и усвојен извештај рада тима за школску 2019/2020. годину. Подносилац 
извештаја је Катарина Карановић, стручни сарданик школе. Извештај је једногласно усвојен. 
- Члановима тима је дан раније путем вибера прослеђен план рада за текућу школску годину. 
Констатовано је да ће услед измењеног начина рада школе због пандемије, део реализације 
плана  бити прилагођен тренутном стању и одвијати се у онлајн условима. Договорено је да се 
већа пажња у планирању посвети међупредметним компетенцијама, да се посебно наведу у 
оперативним плановима и да се у дневним припремама наставника нагласи међупредметна 
компетенција коју ће на часу ђаци посебно развијати. Тим је упознат са новином да ће у школи 
бити основана Ученичка задруга кроз чији рад ће бити развијано међупредметно повезивање, 
међупредметне компетенције и посебно предузетничка компетенција ученика. Чланови тима ће 
упознати стручна већа чији су чланови са активностима тима и планираним задацима. План рада 
тима једногласно је усвојен. 
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ОКТОБАР ( онлајн састанак чланова тима ) 
- Припреме за Недељу здравих стилова живота: дефинисање активности, подела задужења. 
Активности које су пред нама, договор око начина реализације, подела задужења, бележење 
активности за извештај. 
ЈУН ( онлајн састанак чланова тима ) 
- Реализација плана рада Тима, прикупљање прилога за извештај и састваљање извештаја 
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
- У оквиру рада Ученичког парламента, ученичи су подржали хуманитарну акцију НУРДОР-а 
тако што су покренули акцију прикупљања новчаних средстава за помоћ удружењу продајом 
графитних оловака са са семенкама које треба посадити. ( ,,Засади живот, буди херој!" НУРДОР, 
Дан деце оболеле од карцинома, хуманитарна акција ) 
- У току октобра реализована је Дечја недеља " Подељена срећа два пута је већа" у ИО 
Стапари: промовисање спорта у циљу вођења здравог начина живота; организоване спортске 
активности у складу са препорученим епидемиолошким мерама. Деца и заштита животне средине 
- обилазак природе и предавање на тему значај очувања животне средине. ( реализатори: 
наставница српског језика и књижевности Василија Миловановић у сарадњи са наставницом 
биологије Иваном Поњавић и наставником физичког васпитања Александром Петровићем ). 
Ученици разредне наставе матичне школе учествовали су осликавањем обележивача за књиге у 
сарадњи са Народном библиотеком, дечији радови (цртежи, песме, приче) на тему 
,,Шта је срећа", табла пријатељства (Тајни пријатељ) 
- У току октобра и новембра покренуте су активности везане за Ученичке задруге, 
наставници ангажовани на овом задатку прошли су одређене обуке, одабрано је име задруге и 
осмишљен лого и дефинисана су поља рада задруге о чему је Тим обавештен. Даље активности 
везане за Ученичке задруге нису реализоване због преласка на онлајн наставу и отежаних услова 
рада због пандемије.  
- У новембру је реализована Недеља здравих стилова живота: на часовима одељењске 
заједнице одржана су предавања о здравим стиловима живота, у гугл учионицама су постављене 
презентације, наставници физичког и здравственог васпитања уклјучили су се показивањем сета 
вежби за разгибавање, један дан у неделји посвећен је здравој ужини коју су ученици понели од 
куће, ученици су правили радове на тему здраве исхране, ученици 6-2 су на часу математике 
решавали квиз посвећен здравој исхрани ( наставница биологије Бранка Кремић ) а затим су се 
бавили рецептима здравих ужина и оброка повезујући кроз игру математику и биологију – 
израчунавање количина потребних намирница, цена, одређивање пропорција према рецептури ( 
наставница математике Марија Ракић ). Ученици разредне наставе учествовали су у ликовном и 
литерарном конкурсу Института за јавно здравље „ Здраве навике за здраве зубе “, израда паноа, 
активности у оквиру тема смех као извор здравља и вода као извор здравља. 
- Фебруар, март - Обука ученика четвртог разреда „ Програмирање и роботика “ 
- У априлу је реализована Недеља толеранције – у холу школе деца су остављала поруке, 
писамца, цртеже, дан розе мајица, дебате. У ИО Стапари ученици су на енглеском језику израдили 
пано на тему Пријатељи, спортови и игре, а ученици седмог разреда у матичној школи су на 
енглеском правили паное на тему пријатељства, вршњачког насиља, расизма ( наставница 
енглеског Данијела Несторовић ). 
- У мају и јуну су одржане две Недеље спорта које су реализовали наставници физичког и 
здравственог васпитања Никола Мићевић и Марина Маркићевић 
- У току школске године ученици су учествовали у процесу самовредновања ( развијање 
компетенције одговорно учешће у демократском друштву ) 
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- Фебруар – јун - Екипа од четири ученика 6 и 7. разреда прошла је кроз припреме и 
учествовала на такмичењу “Brainfinity” (такмичењу у тимском решавању проблема у реалном 
контексту), и у финалу освојила 3. место на нивоу републике. 
- Март, април, јун – ученици петог разреда су учествовали у обележавању важних датума у 
екологији: 22.3. Међународни дан вода, 22.4. Дан планете Земље, 5.6. Светски дан заштите 
животне средине. На паноу у холу школе изложени су ликовни радови ученика, на сајту школе су 
објављени литерарни и ликовни радова ученика 5-1 и 5-5 на задате теме у виду презентација. 
Ученици разредне наставе учествовали су у ликовном и литерарном конкурсу ,, Вода у борби 
против вируса.“ 
- Мај – учешће ученика у креативним радионицама у РЦУ – Како биљке знају физику? ( 
наставница физике Весна Димитријевић ) 
- Мај  - учешће ученика у виртуелним еколошким радионицама Еко Манифест ( путем линка 
за пријављивање постављеног у гугл учионицама биологије ) 
- Мај  - учешће ученика разредне наставе у обележавању активности Заједно градимо бољу 
будућност – Недеља борбе против дистрофије. Писање порука пријатељства и на градском тргу. 
- Децембар – јануар – могућност посете виртуелног фестивала науке путем линка који је 
постављен на гугл учионице биологије ученика од петог до осмог разреда ( КЛИКНИ НА НАУКУ ) 
- Јун – летњи домаћи задатак из биологије за ученике од петог до седмог разреда ( 
пројектна настава ). Израда: дигиталног хербаријума, календара здравих навика и фото галерије 
живих бића из непосредног окружења. Брзином до звезда, атлетско такмичење ученика разредне 
наставе. 
 
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: 
1. Данијел Радевић, директор школе 
2.Радица Благојевић Радовановић, стручни сарадник, руководилац Тима 
3.Нада Радојичић, проф. разредне наставе 
4.Оливера Дробњаковић, проф. енглеског језика 
5.Катарина Карановић, стручни сарадник 
6.Гордана Никовић, проф. разредне наставе 
7. Љиљана Николић, проф. разредне наставе 
8. Бранка Кремић, проф. биологије 
9.Александар Петровић, проф. физичког васпитања 
10.Марија Ракић, проф. математике 
11.Биљана Антонијевић, проф. историје 
12.Добрила Тешић, наставник разредне наставе 
13.Марина Маркићевић, проф. физичког и здравственог васпитања 
14.Вера Пековић, проф.разредне наставе 
15.Катарина Савић, п роф. хемије 
16.Драгица Чолић, наставник васпитач 
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17.Биљана Николић, наставник васпитач 
 
Одржано је 15.  састанка тима. 

На почетку школске године чланови  тима направили су осврт на раније  активности Тима, 
нови чланови су упознати са законским одредбама. Током школске 2020/2021. додатна подршка, 
за ученике пропраћена је одговарајућом документацијом: 6 ученика кроз ИОП1 (од тога 4 ученика 
осмог разреда, иедна ученица из 8-1 и 3 ученика из 8-4 одељења). За 8 ученика  је рађена  
подршка кроз мера индивидуализације (од тога за 2 ученице из припремне предшколске групе, 
који су поновили припремни предшколски програм). 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 и након првог тромесечја, 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 ученике који су радили по ИОП1,  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 и Педагошког колегијума. Рађене 
су и корекције образовних циљева у складу са њиховим напредовањем у сарадњи са 
родитељима. 
        Руководилац Тима је 13. октобра, одржала предавање и презентацију за заинтересоване и 
нове наставнике на тему ,,Како се реализује инклузивна пракса у школи (документација, 
процедуре ...)“. На сајту школе је окачила велики број презентација и стратегија у раду са 
ученицима који имају тешкоће и сметње у развоју, као подршку наставницима и родитељима у 
свом Психолошком кутку. 
       Психопедагошка служба је у априлу, након трећег класификационог периода, као подршку 
ученицима урадила презентацију ,, Како победити страх од одговарања“ и послала на гуглове 
учионице и за сајт школе. 
        За ученике осмих разреда, који су имали неки од видова подршке и који су излазили на 
Здравствену комисију Тим је одрадио и мишљења за те ученике и проследио Школској управи.  
        За ученике осмих разреда, који су имали неке од тешкоћа и сметњи у развоју и који су 
полагали под посебним условима завршни испит : 3. ученице које су имале подрпшку кроз ИОП1 
(за ученицу из 8-1, која је имала наставу у кућним условима тј.већином у болничким условима; за 
1 ученица из 8-4, са здравственим проблемима и за ученицу из 8-2, која је од маја месеца имала 
здравствене проблеме), Тим је урадио Акционе планове, који су усвојени на Педагошком 
колегијуму. За 2. ученице које су имале подршку ИОП1  урађени су и планови транзиције, који ће 
бити допуњени када ученице упишу средњу школу, заједно са стручним сарадницима из тих 
школа, након почетка наставе у новој школској години.    
        Извршено је именовање чланова Тимова за пружање додатне подршке за сваког 
идентификованог ученика.   
            На тромесечјима и на крају првог и другог полугођа рађена је анализа образовних 
постигнућа, а на почетку првог полугођа у септембру и другог полугођа у јануару, урађено је 
вредновање постигнућа на основу којих се планирали нови видови подршке и стратегије у раду.   
            Пошто се настава, због епидемиолошке ситуације одвијала у предметној настави у групама, 
онлајн и редовно, а у оба полугођа по 5. недеља само онлајн, наставници су уз подршку стручних 
сарадника припремали наставне садржаје и материјале и слали ученицима који су имали неки од 
видова подршке (у сарадњи са родитељима). Наставницима је пружана помоћ у смислу 
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конкретизовања активности ученика и наставних циљева и исхода, у постављању захтева за 
конкретног ученика у складу са његовим могућностима, односно карактеристикама описаним у 
педагошким профилима.  
         Ове школске године, од друге половине новембра месеца, школа је добила подршку и 
логопеда из ОШ за ученике са сметњама у развоју ,,Миодраг В. Матић“. 67. ученика је било 
обухваћено логопедском подршком. Од тога су 27. ученика завршилa са логопедским третманом.  
         На последњој седници Тима, руководилац Тима је упознала присутне са ученицима који 
полазе у први разред, код којих су током тестирања запажене тешкоће у развоју и за које ће бити 
потребне мере подршке, након извесног времена праћења на почетку полугођа. Такође, је 
упознала присутне и са ученицима којима је одложен упис у први разред, који ће поновити 
припремни предшколски програм у нашој школи, а за које ће требати подршка због запажених 
тешкоћа (у говорно-језичком или социо-емоционалномк развоју). За двоје деце из припремног 
предшколског програма је урађен план транзиције са Предшколском установом Ужице, јер су 
похађали припремни предшколски програм по ИОП1, па ће се, након упознавања деце, и 
наставити. 
         Укупном проценом резултата рада ТИО и инклузивне праксе у школи закључули смо да је овај 
рад унапређен. Показатељи су: 
- већа укљученост ученика којима је била потребна подршка; 
- већа сензибилисаност наставника да се укључи у изради педагошке документације;  
- 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; 
- коришћена је и формирана база инклузивних наставних средстава. 
        Током реализације појединих активности координатор тима и педагози су сарађивали са 
релевантним институцијама, пре свега са Школском управом, стручним сарадницима Дечијег 
диспанзера (педагогом, психологом), стручним сарадницима из осталих основних и средњих  
школа, Мрежом подршке инклузивном образовању, ИРК Ужице и са стручним радницима у ОШ за 
ученике са сметњама у развоју ,,Миодраг В. Матић“. 
 
 
г/ ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОЈЕКТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 
Чланови тима: 
1. Биљана Богдановић-наставник разредне наставе  
2. Весна Шекељић-наставник српског језика 
3. Емина Јеремић Мићовић-наставник енглеског језика –руководилац Тима 
4. Марина Марјановић-наставник немачког језика 
5. Бранка Кремић-наставник биологије 
6. Никола Мићевић-наставник физичког васпитања 
7.           Филип Баралић – наставник ликовне културе 
8. Радица Благојевић Радовановић-психолог  
9. Катарина Карановић-педагог 
10. Данијел Радевић-директор Школе 
 
У току школске 2020/2021. године, у школи су реализовани следећи пројекти: 
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 Завршен је пројекат „Паметна школа“- школа је опремљена ИКТ опремом,озвучењем и 

савременим системом безбедности. Носиоци пројекта су Министарство просвете,Град 

Ужице и руководство Школе. 

 Наставак пројекта „Образовање за права детета“ чији је носилац Песталоци фондација, у 

сарадњи са Ужичким центром за права детета. Наша школа је ментор школа за нове 

учеснике у пројекту – 4 школе са подручја општина Ужице, Пожега, Севојно и Чајетина. 

Поред осталих планираних активности, реализоване су и две студијске посете за 

наставнике и ученике учеснике пројекта. 

 Претрагом конкурса на одговарајућим сајтовима,Школа је аплицирала за средства од 

опортунитета како би се заменио школски намештај (столови, столице, катедре, ормарићи 

и сл.). Након прикупљеног материјала за израду пројеката,написан је пројекат и 

аплицирали смо за горенаведена средства. Иако пројекат није одобрен, верујемо да ће 

Министарство препознати неопходност реализације истог и одобрити нам средства од 

опортунитета следеће године. Реализатори пројекта су чланови тима за пројекте.  

 Реализован је пројекат Школа за 21. век у сарадњи са Удружењем Startit из Београда и 

Уницефом – 45 ученика 4. и 5. разреда је учествовало на радионицама везаним за 

програмирање и основе роботике. 

 Ученици 2-5 су учествовали на Међународном пројекту Мостови пријатељства – 

повезивање ученика из Србије, Босне и Херцеговине, Хрватске и Словеније. Организовани 

су заједнички часови преко Zoom платформе на којима су ученици из земаља у региону 

представљали своје активности и дружили се.  

 Екипа наше школе је учествовала на пројекту Brainfinity – решавање логичких проблема и 

освојила треће место. 

 Ученици наше школе су појединачно учествовали и освојили 4 вредне награде на 

конкурсима Гете инсититута у области познавања немачког језика. 

 Ученици су појединачно учествовали и освајали бројне награде на ликовним и литерарним 

конкурсима које су организовали Црвени Крст Ужице, ЈКП Водовод, организација Мали 

Пјер, итд. 

 У ванредним условима и измењеним околностима у којима је реализована школска 

2020/21. година, чланови Тима су задовољни учешћем на пројектима и одзивом ученка и 

запослених. 

 
д/ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ  ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 
Чланови тима са самовредновање одржали су  шест састанака. На основу Правилника о 

стандардима квалитета рада установе /Сл.гласник РС –Просветни гласник“, бр.14/2018), у оквиру 
области квалитета   која се процењивала , а то је Подршка ученицима,  анализирала   се три 
стандарда, а они у оквиру 16 показатеља.  
Наведени очекивани исходи у оквиру Годишњег плана рада школе су остварени  и то кроз:  
1. Тим је извршио самовредновање на основу евиденције и педагошке документације,Годишњег 
плана рада школе ,  Развојног плана рада школе и др. ; базе податка у оквиру јединственог 
информационог система и   других извора података; резултата аналитичко- истраживачких 
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активности, резултата праћења различитих активности у установи. У циљу добијања  објективне 
процене  самовредновања  ове области  приликом анализе добијених резултата примењена  је  
триангулација . 
2.Испоштован је план  рада тима .  На основу детаљне поделе задужења и детаљног планирања 
процеса  и методологије , прикупљени су докази , а потом извршена и анлиза истих. Начињен је 
детаљан  извештај, као и предлог мера за унапређење наведене области. Извештај је презентован  
на саветодавним  и управним органима школе, а доступан је свим заинтересованим на сајту 
школе.  
Тим је на основу извештаја предложио следеће мере за унапређење  анализиране области  
квалитета :   
1. стандард -  У школи фукционише систем пружања подршке свим ученицима је процењен као 
високо остварен 
Први стандард процењен је као високо остварен, међутим, својом свеобухватношћу аспеката 
подршке, у образовном и  васпитном сегменту , а детаљном анализом истих,  тим је издвојио 
следеће препоруке:   
1.Континуирана и интензивнија  едукација ученика о техникама и методама учења .  
2.Индивидуални приступ  у раду са свим  ученицима током часова редовне наставе.  
3.Стручно усавршавање запослених  у области која се односи на  реаговање/интервенисање   у 
ситуацијама дискриминације,  насиља и злостављања. 
4. Континуирано подстицање и  и мотивација и родитеља да редовно  долазе на индивидуалне 
разговоре у циљу праћења и напредовања ученика . 
5. Интензивније укључивање представника Савета родитеља у циљу пружања подршке ученицима   
Организација додатних  заједничких активности родитеља, наставника и ученика.  
6. Планирање и реализовање   већег  броја активности  од стране релевантних  предавача  других 
релевантних институција ( са акцентом на  овој активности у оквиру разредне наставе). 
2. стандард - „У школи се подстиче лични ,професионални и социјални развој ученика“ процењен 
је као високо остварен стандард. Као препоруке за унапређење издвојили смо:  
1. Прилагодити избор ваннаставних садржаја интересовањима и потребама ученика. (Реализовати 
сваке школске године испитивање интересовања ученика о  ваннаставним активностима-  предлог 
секција и других ваннаставних активности)  и израду евалуационих листа  за процену квалитета 
реализације ваннаставних активности , од стране ученика.) 
2. Професионално усмеравање/оријентацију  ученика   интегрисати у  већој мери  у наставне и 
ваннаставне садржаје током основног образовања.  
3. стандард – „ У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и 
ученицима са изузетним способностима „ процењен је као делимично остварен  стандард (у 
мањој мери оставрен сегмента рада школе који се односи на рад са ученицима изузетних 
способности.) Као препоруку за унапређење предложено је :  
1. Побољшати   сегмент рада школе  који се односи на рад са талентованим ученицима ( почев од 
идентификације талентованих ученике, едукације запослених и родитеља, до израде до примене  
ИОП 3)  
    2.Едукацију  запослених  у области рада  који се односи на израду ИОП-а и њихову примену . 
Препорука за унапређење у сегменту информисаности интересних група  
Неопходно је чешће и садржајније информисати родитеље  о различитим видовима подршке, као 
и о раду тимова како на седницама Савета родитеља, тако и на родитељским састанцима. Поред 
тога, неопходно је мотивисати родитеље да детаљније и континуирано прате садржаје објављене 
на сајту школе. Посебно, додатно информисати циљну групу родитеља о ингеренцијама  и улози 
Интерресорне комисије.  
Препорука  у циљу унапређења квалитета школске документације  
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У циљу ефикаснијег праћења области квалитета, предложено је да евиденције о свим видовима 
подршке буду интегрисане у педагошко-психолошкој служби. 
 
 
ђ/ ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 
Тим за безбедност школе је формиран у школи како би се континуирано пратила 

безбедност и заштита на раду  запослених и ученика. Тим учествује у организацији догађаја 
(семинари, трибине, предавања, радионице и сл.) који имају за циљ обуке запослених за безбедан 
рад. Овај Тим такође уско сарађује са градским службама које брину о безбедности грађана.  
 
У школској 2020/21. години чланови Тима су били: 
1. Данијел Радевић- директор Школе 
2. Ивана Јовичић- помоћник директора 
3. Славица Ристовић- професор разредне наставе 
4. Цмиљана Јанковић- професор разредне наставе 
4. Весна Ешпек Дебељевић-стручни сарадник 
5. Радул Маринковић- домар 
6. Слободанка Несторовић- секретар Школе 
7. Никола Мићевић- професор физичког васпитања 
8. Никола Бацетић – професор историје 
9.Стевка Жунић- професор географије, руководилац тима 
10.Ивана Јанковић, професор историје 
11.Десимир Поповић, професор разредне наставе 
12.Јасминка Гајић, професор музичке културе 
13.Александар Лојаница, професор разредне наставе 
 
Током школске године одржано је  3 редовна састанка Тима (  због епидемиолошке ситуације и 
посебних услова рада).  
Активности Тима су реализоване по плану и у складу са епидемиолошком кризом која је почела 
још 15. марта 2020. Активности су укључивале следеће: усвајање плана рада и поделу задужења; 
доношење мера на основу Плана превентивних мера за спречавање појаве и ширења епидемије 
заразне болести; набавка заштитне опреме за запослене, са акцентом на  спречавању  ширења 
епидемије; процена ризика и безбедности школског простора на почетку школске године са 
акцентом на идентификовању небезбедних – ризичних тачака у школском објекту и дворишту; 
информисњaе и  упознавање са мерама превенције за спречавање појаве и ширења епидемије 
заразне болести  на основу Плана; осигурање ученика и запослених; обуке запослених о могућим 
узроцима и опасностима од пожара, о употреби заштитне ватрогасне опреме,  демонстрација 
гашења пожара и инфекције корона вирусом; побољшање безбедности у саобраћају запослених и 
ученика, са акцентом на обезбеђивању раскрсница испред  школе; уклањање снега и леда на 
прилазима школи; организовано дежурство наставника; предавања и презентације које се односе 
на превентивне мере спречавања  инфекције корона вирусом. 
21.09.2020. године одржана је седница Тима на којој је разматрано: праћење мера за заштиту од 
појаве и ширења епидемије,  поступање по препоруци просветне инспекторке др Миленије 
Марковић, идентификовање  небезбедних тачака у школи и дворишту, осигурање ученика и 
запослених 
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26.10.2020. године одржана је седница Тима на којој је разматрано: праћење мера за заштиту од 
појаве и ширења епидемије, набавка неопходних средстава за спровођење плана превентивних 
мера за ширење заразне болести, дежурство у дворишту и школи. 
11.06. 2021. године одржана је седница Тима на којој је разматрано: праћење мера за заштиту од 
појаве и ширења епидемије, набавка неопходних средстава за спровођење плана превентивних 
мера за ширење заразне болести, побољшање  безбедности у саобраћају запослених и ученика. 
Током целе школске године сви чланови Тима свакодневно су сарађивали и „у ходу“  решавали 
проблеме и спроводили све неопходне  активности предвиђене планом. 
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
  
е/ ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАВИЈУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 
 
Чланови тима: 

1. Весна Шекељић – професор српског језика, координатор тима 

2. Весна Ешпек Дебељевић – стручни сарадник, педагог 

3. Радица Благојевић Радовановић – стручни сарадник, психолог 

4. Катарина Карановић – стручни сарадник, педагог 

5. Драгица Чолић - васпитач 

6. Ивана Чукановић – професор српског језика 

7. Ана Димитријевић – професор немачког језика 

8. Катарина Савић – професор хемије 

9. Одељењске старешине осмог разреда 

 
Годишњим планом за школску 2020/2021. годину, Тим за професионалну оријентацију 
предвидео 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 2020/2021. Године једним делом су реализоване теме/активности 
предвиђене Годишњим планом, зато што се школска година одвијала у посебним 
условима због пандемије. 

 

1. Педагог школе Катарина Карановић  реализовала је по радионицу у одељењима осмог 

током другог полугодишта на тему професионалне оријентације. 

2. Весна Ешпек Дебељевић реализовала је у сваком одељењу осмог разреда у матичној 

школи  по две радионице у периоду од јануара до марта 2021. 
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У свим одељењима (укључујући и ученике осмог разреда у ИО Стапари) на Гугл 
учионици одељењске старешине поставиле су презентацију ПО. 

3. Психолог школе Радица Благојевић Радовановић са ученицима осмог разреда 

реализовала је радионицу „Ја у свету занимања“. Такође, тестирала је све ученике 

осмог разреда Тестом професионалног интересовања и Тестом способности. Са 

појединим ученицима рађен је и Тест личности. Након тестирања, путем вибера са 

сваким учеником је урађено саветовање у оквиру професионалне оријентације, са 

циљем правилног избора занимања, које ће бити у складу са њиховим 

интересовањима, способностима и реалним могућностима. 

4. Учитељи четвртог разреда реализовали су радионице „Ја за десет година“. 

5. У другом полугодишту реализоване су (април – мај) онлајн презентације средњих 

школа (Гугл учионица, коришћен мит). 

6. У оквиру ЧОС за ученике свих разреда реализоване су теме у вези са професионалном 

оријентацијом. 

 
Напомена: Планиране посете средњим школама, предузећима, као и организација 
Сајма науке нису реализоване због пандемије. 
Ученици су, поред онлајн презентација које су организовале средње школе, били у 
могућности да се са образовним профилима који им стоје на располагању упознају и 
преко паноа који су излагани у холу школе. 
 

 

ж/ ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.ГОДИНУ 

 
Тим за професионални развој континуирано је планирао и пратио реализацију  стручно 

усавршавање и професионални развој запослених у установи. Поред информисања запослених и 
учешћа у организацији одређених активности (избор семинара, реализација обука у установи ) 
вођена је и евиденција о похађању обука ван установе. Тим је и подстицао и пружао подршку 
запосленима за конкурисање за неко од педагошких звања.  
У школској 2020/2021. години чланови Тима су били: 
1.Драгица Чолић, представник  васпитача припремних предшколских група 
2.Весна Ешпек Дебељевић, педагог Школе 
3.Љубинка Мијатовић, професор разредне наставе 
4.Мирела Лазић, професор разредне наставе 
5.Јулија Филиповић, професор српског језика 
6. Јелена Максимовић , професор енглеског језика, руководилац Тима 
7.Марина Марјановић, професор немачког језика 

Током школске године одржана  су 4 редовна састанка Тима ( 2 су одржана онлајн због 
епидемиолошке ситуације и посебних услова рада).  

Све планиране активности Тима су реализоване. Издвајамо најважније: 

 Усвојојен је плана рада Тима и подела задужења и договор о вођењу евиденције о 
похађању акредитованих семинара -септембар 

 Договорен начин реализаце угледних часова (део стручног усавршавања у установи) 
прилагођен епидемиолошкој ситуацији. Предложено је да наставници ураде часове у 
електронској верзији, то проследе колегама који дају своја запажања, а потом ураде 
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евентуалне измене. Ови часови могу се уврстити у збирку прилога осталим наставницима 
за рад. Предлог је усвајен на седници Наставничког већа Школе -септембар  

 На основу предлога стручних већа и индивидаулних планова запослених предложени су 
семинари за школску 2020/2021. годину. На основу тих анализа Тим је предложио да се 
реализују два семинара у школи, а која се односе на повечање дигиталних компетенција 
наставника. И овај предлог усвојен је на седници Наставничког већа школе-септембар  

 На онлајн седници у јануару анализирана је реализација стручног усавршавања током  
првог полугодишта. На основу података са анкетирања наставника у о реализацији наставе 
на даљину и и употребу ИКТ Тим је дао предлог и реализована је интерна обука ( 
реализатор наставник инфроматике Александар Милосавевић) о употреби паметне табле 
и одређених алата који су на располагању на одабраној платформи. Обуку је похађало 40 
наставника-јануар 

 Тим је урадио извештаје о стручном усавршавању и информисао директора школе и 
Наставничко веће и директора Школе на крају првог полугодишта и на крају школске 
године- јануар и јун 

 На онлајн седници одржаној у априлу подржан је захтев Миреле Лазић за звање 
самосталног педагошког саветника. Остале колеге су позване да се кандидују за педагошке 
светнике, пошто има доста колега који зиспуњавају све услове. Такође су наставницима 
прослеђене инфромације о вођењу портфолија и дати подаци о броју сати стручног 
усавршавања ван установе по циклусима. Наставници су обавештени и о могућности да 
измене у току године свој план стручног усавршавања а у вези са развојем дигиталних 
компетенција. Прослеђен им је на школски мејл приручник о развоју ових компетенција-
април 

 На четвртој седници чланови Тима инфромисани су о похађању семинара (посебна прилог 
за Извештај рада школе ) током школске године. На истој седници дата је инфромација о 
истраживачком раду директора школа Дигитализација наставе као потреба и развојни 
процес у Школи. Тим је договорио да се на седници Наставничког већа предложи да 
стручна већа одаберу семинаре и доставе предлог у августу, како би се планирало стручно 
усавршавање у наредној години. Интерне обуке у вези са употребом различитих алата у 
ИКТ су такође предложене као моде стручног усавршавања у установи. И ово ће бити 
договорено у августу. Поносни смо што је наша колегиница Мирела Лазић (која је и члан 
овог тима) добила звање самосталног педагошког саветника, као једини учитељ и друга са  
овим звањем у Златиорском округу. Потрудили смо се да Мирела добије задужење у 
оквиру овог Тима у наредној години. Предложено је да Мирела  до 1. септембра формира 
базу угледних часова у електронској форми (тако су реализовани у овој школској години) и 
базу часова које су наше колеге снимале за РТС. Ова база ће се водите и даље, а Мирела 
ће одабрати начин како да о бази и приступу истој буду инфрмисани сви чланови. На 
седници наставничког већа биће дата ова инфромација.  

 
Околности у којима се одвијала школска 2020/2021. година утицале су и на реализацију 

стручног усавршавања. Јасно је да су доминирали онлајн семинари, али и да су наставници много 
задовољнији класичним начином реализације истих.  Током ванредног стања и рада на даљину, 
наставници су похађали и бројне вебинаре и обуке везане за коришћење онлајн алата. Доста 
семинара организовано је од стране Министарства просвете, као и од стране издавачких кућа. О 
овим семинарима запослени у школи су благовремено добијали информације.   
Весна Ешпек Дебељевић, педагог школе и члан Тима је водила базу података стручног 
усавршавања ван установе , припремила и презентовала детаљан полугодишњи и годишњи 
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извештај.  Тим је разматрао овај извештај, који се посебна евидентира у извештају рада школе. У 
августу ће се размотрити даље вођење базе стручног усавршавања ван установе.   
 

 
з/ ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И  
    ЗАНЕМАРИВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 
 
Тим за ДНЗЗ чине следећи чланови:  
 
1. Данијел Радевић – директор Школе 
2. Ивана Јовичић – помоћник директора 
3. Весна Ешпек Дебељевић  – педагог 
4. Катарина Карановић – педагог 
5. Радица Благојевић  Радовановић– психолог, руководилац Тима 
6. Биљана Богдановић – професор разредне наставе 
7. Марија Негројевић- професор разредне наставе 
8. Данка Богосављевић- професор српског језика 
9. Бранко Мићовић – професор математике 
10.Александар Петровић – професор физичког васпитања 
11.Марија Ракић- професор разредне наставе 
12.Драгана Дуловић - професор биологије 
13.Љиљана Јелисавчић- професор српског језика 
14.Данка Богосављевић- професор српског језика 
15.Представник Савета родитеља- Драгана Костић   
 
    Тим за ДНЗЗ  је током школске 2020/2021. године одржао 9. сатанка. Тим је током школске 
године, на сваком класификационом периоду, детаљно анализирао стање безбедности 
деце/ученика и запослених у школи због одвијања наставе под посебним условима (комбинована 
редовна и онлајн настава у групама) и неповољне епидемиолошке ситуације. Школа је у складу са 
прописаним мерама Кризног штаба и МПНТР спровела све превентивне безбедноносне мере и до 
краја школске године нисмо имали ниједан васпитно-дисциплински поступак. Томе је посебно 
допринео начин на који се настава одвијала под посебним условима (подела по групама и 
одвијање наставе у вишим разредима, због већег ризика, где је: једна група пратила редовно 
наставу а друга онлајн (а у два наврата обе су групе биле онлајн од по пет недеља). Смањењу 
насиља је допринело и то што није било кабинетске наставе, него су ученици имали своје фиксне 
учионице, тако да је смањен контакт међу ученицима на одморима. На почетку је дошло до 
незнатног повећања дигиталног насиља, које се испољило више кроз некоректност у 
комуникацији. И поред тога, радило се и на превенцији свих облика насиља на часовима 
одељењког старешине, кроз радионичарски рад, кроз разне превентивне активности на нивоу 
школе, слањем презентација ученицима и родитељима о понашању ученика за време онлајн 
наставе, као и постављањем презентација на сајту школе.  
   Руководилац Тима је током првог састанка Тима, упознала чланове Тима са изменама и 
допунама Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 
занемаривање, који се примењује од 8. августа 2020. године ("Сл. гласник РС", бр. 104/2020.). 
Посебно је наглашено да су спроведене измене првенствено и у највећој мери у делу Протокола 
који се односи: на превенцију насиља, злостављања и занемаривања и на интервентне 
активности. Договорено је да руководилац Тима одради презентацију, како би се сви упознали са 
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донетим изменама и допунама Правилника, која је била послата свим запосленим (ОС које су 
проследиле родитељима и ученицима), СР, ШО, УП и постављена је на сајту школе.  
   Пратећи анализа стања у школи  и увид у присутност насиља током ове школске године, може се 
констатовати: 

 На седницама Одeљењских већа детаљно је разматрано  владање ученика током првог и 

другог полугодишта. Највећи број изречених васпитних мера је било у сфери непоштовања 

дигиталног бон-тона, најблаже речено, непоштовање радне дисциплине, непоштовање 

наставника, неоправдани изостанци, непосећивање онлајн наставе и сл. 

   -Уобичајено је да у разредној настави нема  изречених васпитних мера, што никако не казује  да 
не постоје реални васпитни проблеми. Напротив, присутни су, али у сарадњи са 
родитељима/старатељима и сталним појачаним васпитним радом од стране учитеља у највећој 
мери буду дугорочно решени. 
  -У предметној настави током маја и јуна одржана су одељењска већа и већини ученика владање 
је поправљено на примерно.  
На крају наставне године у матичној школи:  
- Од . ученика 5. разреда са примерним владањем је 147. Један ученик (из 5-4) има владање врло 
добро. 
- 157. ученика  6. разреда имају примерно владање. 
- Од 124.  ученика 7. разреда 123. ученика има примерно владање. Један учени (из  7-3), има 
владање врло добро. 
- Од 140. ученика 8. разреда 138. Ученика има примерно владање. Две ученице (из 8-4 и 8-5) имају 
владање врло добро. 
У  ИО Стапари у 5, 6. и 7. разреду ученици имају примерно владање.  
- Од шест ученика 8. разреда два ученика имају владање врло добро. 
- Укупан број ученика којима је изречена васпитна мера је 6. и то:  1. ученик петог разреда, 1. 
ученик седмог разреда и 4. ученика осмог разреда. Сви ови ученици имају владање врло добро.   
- За 2. ученика у 5-3, је рађен оперативни план заштите, који је за кратко време дао позитивне 
резултате. 
- Статистички посматрано, највећи број изречених мера у односу на број ученика је у ИО Стапари, 
што се делимично може образложити чињеницом да родитељи често децу са васпитним 
проблемима уписују у издвојена одељења матичних школа. 

 Како је онлајн настава постајала реалност на дуже стазе, на седницама се разговорало  и о 

потенцијалним начинима сузбијања некултурног и непримереног понашања од стране 

ученика и на првом тромесечју предложене су следеће мере побољшања: 

-На родитељским састанцима истаћи родитељима да непримерено и неодговорно понашање 
ученика неће бити толерисано од стране запослених, те да ученицима следе  санкције уколико не 
буду поштовали договорена правила понашања   
-Наставити са праксом да се на првим часовима, на почетку сваког полугођа (по потреби и 
тромесечја), договоре правила понашања и да се предочи ученицима последице непоштовања 
истих 
-Израдити школски правилник о реализовању онлајн наставе који ће укључити и владање ученика 
/уз обавезно укључивање представника Ученичког парламента и Савета родитеља/ 
-Похвалити ученике који се примерно понашају. 
 

 У складу са програмом превенције у школи су реализоване све планиране активности, 

прилагођене епидемиолошкој ситуацији. Одељењске старешине су у свим одељењима , у 
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оквиру ЧОС упознали ученике са правилима понашања у школи и израду одељењских 

правила; теме везане за другарство, узајамно уважавање, толеранцију; ненасилно 

решавање сукоба, радионице везане за права детета – теме су дате у плановима  ЧОС-а за 

сваки разред, а планови су део Годишњег плана рада школе. 

   - Ученици, родитељи и сви запослени у школи су у септембру упознати преко ППП са изменама и 
допунама у Правилнику о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 
занемаривање. ППП је постављена на сајту школе (16.9.2020.) 
   - На првом родитељском састанку ОС су послале свим родитељима 2 ППП: ,,Дигитално насиље“ и 
,,Нивои насиља“, које је урадила ППС за сва одељења (прва половина септембра). 
   - Након првог класификационог периода, ППС је урадила ППП за ученике и за родитеље 
,,Понашање ученика за време онлајн наставе“- у оквиру превенције дигиталног насиља, због све 
присутнијег насиља, преласком на комбиновану наставу. Презентација је послата на виберу свим 
ОС, који су послали родитељима и ученицима и постављена је на сајту школе (27.11.2020.), као и 
на почетку другог полугођа.  
  - На основу допуне правилника у Протоколу поступања установе у одговору на ДНЗЗ, да се 
укључи представник тима ДНЗЗ, у изради ИОП-а и Тима за ИО, то је урађено од самог почетка 
школске године. 
  

 Због епидемиолошке ситуације и комбиноване наставе, МУП ове године није у школи 

реализовао радионице, у оквиру пројекта ,,Основи безбедности деце“ за 1, 4 и 6 разред, 

али је снимио те радионице, поставио их у електронској форми, и оне су се емитовалее на 

РТС, у трају од 15 до 20 минута. 

 Наша школа је са обележавањем Међународног дана борбе против вршњачког насиља 

кренула, након послатог дописа школи од стране ШУ Ужица, у суботу, 20.фебруара, 

одржавањем обуке за ученике 6 разреда, у оквиру пројекта ,,Образовање за права 

детета“. Обука је обухватила 25 ученика. 2 радионице у оквиру обуке, биле су посвећене 

насиљу и дискриминацији. Договорене акције са обуке су реализоване, кроз следеће 

активности: 

1. Ученицима 3 разреда су подељени папирићи у боји, где су ученици писали лепе поруке. 
Ученици 6 разреда су преузели поруке од ученика 3 разреда и уредили ,,Дрво лепих порука“, у 
холу школе. 
2. Формирана су 5 вршњачких тимова, која су започела, у 5 одељења 4 разреда, реализацију 
вршњачких радионица о правима детета, дискриминацији и насиљу. 
3. Ученици ће снимити филмкоме ће да претходи анкетирање ученика гугловим упитником о 
дигиталном насиљу. 
 

- Психо-педагошка служба школе је реализовала радионице за све ученике 5 разреда 
,,Колико се осећам безбедно у школи“ и урадила је мини анкету, користећи Упитник из 
,,Учионице без насиља“, Алена Бина. Резултати тестирања су показали да нам се сви 
ученици у школи осећају сигурно и безбедно, да, иако су некад повредили некога речима, 
да нису имали намеру да то ураде (када је другу рекла да не плаче као ,,беба“, јер му је 
стриц умро ...), да их је некад повредио друг/другарица (скидањем капе, а после су се и 
оне са њим шалиле и њему скидале капу...) итд. Општи је закључак да деца препознају 
насиље, разликују врсте насиља и да хоће да реагују и спрече насиље.Оно што је посебно 
интересантно из њихових одговора је: да су уобичајне ,,развојне размерице“, које су 
типичне за њихов узраст, прихватали и нису наводили у анкети. Посебно је значајно да 
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ниједан ученик није навео да се не осећа безбедно у школи и да трпи било коју врсту 
насиља.  

- Такође у 2 одељења 5 разреда је урађена и радионица ,,Комуникација и неспоразуми“. 
- Реализоване су радионице за ученике 6 разреда ,,Интернет и друштвене мреже, предности и 
опасности“. Поред радионица дискутовало се и пријатељству у реалном и виртуалном свету. 
- За ученике 8. разреда у у оквиру радионица ,,Болести зависности“, доста се разговарало о 
пријатељству и изазовима у одрастању и колико нам пријатељи ,,чувају леђа“, кад смо у тешим 
ситуацијама. 
- Ученици из продуженог боравка су радили радионице: ,,Чаробно огледало“, ,,Пријатељство“ и 
,,Тајни пријатељ. 
   У оквиру радионица урађени су продукти: торбице пријатељства, порука пријатељу и пано 
асоцијације за пријатељство. 
   -Наши најмлађи ученици који су у припремном предшколском програму обележили су овај дан 
радионицом која је обухватила ликовне, музичке и креативне активности. Причало се о 
пријатељству, толеранцији, певале песме о другарству, правили су изложбу на тему игре и 
другарства ... 
   -Испред школе, на огласној табли је урађен пано школе са сликама  одабраних ликовних радова 
ученика, на тему ,,Недеља борбе против вршњачког насиља“. 

 Један број наставника је стекло знање на онлајн обуци за запослене, на Националној 

платформи ,,Чувам те“. Директор школе је поново послао допис на виберу, на групи 

Наставничко веће, о значају и могућностима похађања обуке. 

 Чланови Тима су попуњавали и упитник у оквиру самовредновања рада школе, којим се 

испитивало како чланови Тима за ДНЗЗ, процењују  квалитет пружања подршке ученицима  

у прихватању васпитног сегмента рада школе. Проценом је обухваћен период пре почетка 

пандемије.  

 Од 26.10.-30.10.2020. је  традиционално обележена Недеља здравих стилова 

живота.Реализоване су различите активности: 

- ученици су активно учествовали у прављењу паноа посвећеном здрављу 

- читали, причали шале, анегдоте, дечије вицеве 
- решавали загонетке, мозгалице, ребусе, 
- имали Дан здраве ужине 
- разговарали о води као извору живота и очувању природе. 
- на часовима физичког васпитања вођени разговори о значају спорта и физичке активности у 
очувању здравља 
- на часовима музичке културе упознати са значајем музике и плеса у циљу очувања здравља 
- вођени разговори о неговању пријатељства у доба короне 
- на часовима ликовне културе цртали, сликали радове на тему очувања природе. 

Од 19.4. до 23.4. реализована је Недеља спорта. 
Недеља спорта је обележена  низом различитих активности: 

- Часови су почињали вежбама пројекта ,, Покренимо нашу децу” 

- урађени су панои посвећени познатим ужичким и српским спортистима 

-организоване игре уз музику у школском дворишту 

-шетње до градске плаже 

-посета изложби слика ,, Спортисти наше школе” 

Од 26.4.- 29.4.2021. реализована Недеља толеранције. 

У оквиру обележавања ове недеље организоване су следеће активности: 
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- читали приче и песме на тему пријатељства, писали  поруке  

-Дан љубазности 

 -Дан без ружних речи 

-урађени су панои на тему ,,Добра дела” 

-вођени разговори о прихватању различитости 

 радионицe  ,,Рецепт за пријатељство” 

-ученици су научили химну ,,Мостови пријатељства” и отпевали у школском дворишту. 

Од 24.4.-28.5. реализована је Недеља спорта. 

Организоване су следеће активности: 

-ученици су учествовали на конкурсу,, Маскота за Светско првенство у боксу 2021.” 

-организоване шетње до плаже и игре на отвореном 

-ученици 4.разреда низом активности учествовали у обележавању ,, Недеље дистрофичара 

Србије” 

-уз чланове плесног клуба,, Лот Лоријен” научили  покрете хип хоп плеса уз музику 

 

 На часовима одељењског старешине психо-педагошка служба школе  је реализовала 

радионице:  

- ,,Комуникација и неспоразуми“ у свим групама 2 разреда и у 4-2 ; 
- ,,Ко нас штити од насиља“ у 2-2 и 2-5; 
- ,,Насиље, нивои насиља“ у 5-1; ,,Дискриминација“ у 5-2 и ,,Нивои насиља и ненасилно решавање 
сукоба“,  ,,Сличности и разлике“ и ,,Како препознати емоције код себе и других“ у 5-3. 
- ,,Здрави стилови живота – односи са другима и како то утиче на наше здравље“ – у свим групама 
6 разреда; 
- ,,Стена и море“ у 6-3 и 7-3. 
- ,,Венов дијаграм и моја породица“ – за све ученике првог разреда, ради сагледавања односа 
дете-родитељ и добијање података о будућој сарадњи. 
    

 Реализација компензаторног програма ,,Ненасилно решавање конфликта“, за ученике од 5 

до 8 разреда је реализован, због епидемиолошке ситуације, кроз рад у мањим групама и 

кроз појачан и интензивиран саветодавно-индивидуални рад. 

 У осмој години пројекта ,,Образовање за права детета“, који наша школа реализује у 

сарадњи са Ужичким центром за права детета и уз подршку швајцарске Песталоци дечје 

фондације, активности су биле смањене због епидемиолошке ситуације и начина 

организације рада у школи. 

- У октобру је одржана обука о правима детета за нове чланове Ученичког парламента и формиран 
је Вршњачки тим (тим који се бави информисањем и вршњачком едукацијом).  
- Обележен је Међународни Дан  детета – 20.11. Чланови Вршњачког тима су започели 
реализацију низа радионца са ученицима петог разреда. Нажалост, активност је прекинута јер се 
од 30. новембра настава одвија на даљину. 
- Одржане радионице су у фокусу имале теме везане за права детета (генерално , плус Конвенција 
о правима детета), спречавање насиља и дискриминације, ненасилно решавање конфликата, 
толеранција и уважавање другог и другачијег, важност информисања, партиципација ученика у 
доношењу одлука о стварима које су у њиховом интересу, и сл.  
- Учесници радионица се у великој већини изјашњавају да  им је након едукације потпуно јасан 
или много јаснији концепт Конвенције о правима детета, да лакше уочавају која права су 
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нарушена или која су,,рањивија“ у односу на друга, јасна им је важност правовременог и тачног 
информисања, имају већа сазнања о планирању акција којима се може унапредити положај деце 
у школи, схватају концепт и важност толеранције и уважавања различитости. Ученици су добили 
сазнања о томе на које све сегменте живота у школи могу утицати, итд. Као посебно важно 
издвајамо то да су сви ученици изјавили да им се допада овакав начин рада и да желе да учествују 
у радионицама које реализују њихови вршњаци и убудуће.  
-  Чланови Вршњачког тима су били укључени у уређивање школског електронског часописа и 
ажурирање Фејсбук странице школе, што је допринело њиховом развоју дигиталних 
компетенција, али и вештинама које су потребне за селекцију информација, њихово уређивање и 
пласирање.  
- У другом полугодишту, 20. фебруара 2021. одржана је још једна обука ученика о правима 

детета. 25 ученика шестог разреда је прошло једнодневни тренинг у школи, након чега су 

направили акциони план којим су планирали и реализовали следеће акције: 

 Кутија лепих жеља – активност у склопу обележавања Недеље против 

вршњачког насиља: шестаци су обишли одељења трећег разреда и замолили 

ученике да испишу поруке пријатељства и толеранције. Најлепше поруке су 

изложене у холу школе, на Дрвету добрих вибрација, такође насталом у оквиру 

пројекта. 

 Формиран је још један Вршњачки тим који је одржао 10 радионица у 

одељењима четвртог разреда матичне школе. Радионице су имале за тему 

различите аспекте права детета, као и остваривање права детета у образовању. 

 Новообучени шестаци су заједно са члановима УП узели учешће у 

осмишљавању и реализацији акција приликом обележавања Недење 

толеранције, Недење спорта и Недеље здравих стилова живота. 

 Реализована је и обука родитеља о правима детета на последњој јунској 

седници Савета родитеља.  

 

 Чланови УП су активно учествовали у реализацији превентивних активности у: 

-Радионицама о правима детета, које су реализоване у сарадњи са Ужичким центром за 
права детета; 
-На иницијативу представника Ученичког парламента организоване су хуманитарне акције 
у којима су учествовали и ученици и запослени у школи. Једна од акција је покренута 
поводом Међународног дана деце оболеле од карцинома, а у сарадњи са Националним 
удружењем родитеља деце оболеле од карцинома (НУРДОР). Прикупљена су значајна 
новчана средства, а свако ко је су учествовао у акцији, добио је оловку са семеном 
одређене биљке. Мото хуманитарне акције био је: „Буди херој – засади живот“. 
-Поводом Дана толеранције, представници Парламента позвали су ученике предметне наставе да 
осмисле лепе поруке о толеранцији. Ученици су своје поруке убацивали у кутију толеранције у 
холу школе. Изабрана је и најлепша порука: Толеранција је хармонија у различитостима. 
-У оквиру активности Тима за самовредновање представници УП су анкетирали, помоћу „Гугл 
упитника“, ученике 5. 6. и 7. разреда о секцији коју би ученици изабрали, а која тренутно не 
постоји у школи. Представници Парламента су потом обрадили резултате анкете. Ученици су се 
углавном изјашњавали за спортске активности и секције. 
-Током целе школске године представници Парламента су преко школског разгласа читали важна 
обавештења за све ученике и запослене у школи. 
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 Из горе наведених тачака може се извући општи закључак да школа улаже велики напор и 

рад како би се обезбедио безбедни боравак деце у школи, као и на друштвеним мрежама, 

како би се смањили сви видови насиља у школи, а посебно дигитално насиље, које је у 

порасту са увођењем онлајн наставе. Ради се на стицању културе опхођења и 

комуникације на друштвеним мрежама, на стицању интерперсоналних вештина и на 

усвајању позитивне дисциплине у комуникацији, као и на повећању социо-емоционалне 

интелигенције и писмености. Да се има у виду да је рад у мањим групама довео до 

значајног смањења међусобног насиља. Да је насиље, у односу на раније присутно у 

далеко мањем обиму. А и да је и код дигиталног насиља, које је присутно у знатно мањој 

мери,  више присутна некоректност у комуникацији 

-Тим ће и даље пратити одвијање наставе и по потреби превентивно реаговати ако се појави било 
који проблем у вези дигиталног или било ког насиља, обавештавати родитеље, ОС, ППС, по 
потреби и друге службе (ЦСР, МУП), како би се укључили у индивидуалном раду са тим 
ученицима. 
-Рад на превенцији је најважнији и све активности и целокупан рад свих запослених у школи, био 
је и биће, на постизању нултног степена толеранције.  
 
 Предлози мера за побољшање васпитног сегмента школе: 

- Да се о култури комуникације и понашања на друштвеним мрежама и током реализовања 

онлајн наставе што више говори - у оквиру превенције дигиталног насиља. 

- Да се што више искористе обуке и информативно-едукативни садржаји са Националне 

платформе ,,Чувам те“, која представља прву националну платформу за превенцију и 

заштиту од насиља у школама у Србији.  

- Да се што боље информишу родитељи, ученици и запослени, преко СР, родитељских 

састанака, ЧОС-а, да се информишу и похађају обуке које су постављене на платформи, 

како би стекли што више знања у препознавању и адекватном реаговању на све врсте 

насиља и дискриминације. 

- Да се у Годишњем програму рада Тима за превенцију ДНЗЗ искористе информативно-

едукативни материјали са платформе и подигне ниво свести о смањењу прага толеранције 

на све врсте насиља и дискриминације.  

- Да се што више укључе родитељи у појачаном васпитном раду. 

- Већи број превентивних активности за ученике и родитеље. 

- Јавно похваљивање ученика који се примерно понашају.  

- Промоција позитивних вредности  у наставним и ванннаставним садржајима. 

- Редовна размена информација у оквиру одељењских већа. 

 
и/ ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ  ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 
 

Основни задатак тима за промоцију школе је да преко сајта, школске facebook странице, 

средстава јавног информисања и на друге пригодне начине популарише бројна знања и вештине, 

неговање такмичарског и спортског духа, здравих стилова живота и навика, пожељног начина 

понашања и свих других вредности које негује школа. Одржана су 3 састанка Тима.  

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ 
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Време Активности/теме Начин реализације Носиоци активности 

 
 
септембар 

-Подела задужења члановима 
тима; 
-Израда програма рада Тима за 
промоцију за шк.2020/21. и 
имплементација у Годишњи 
план рада школе. 
- Уређење огласне табле испред 
школе на тему Добродошлица 
ученицима у нову школску годину 

 

Састанак Тима. чланови Тима 

 
новембар 

- Прикупљање и обрада 
дигиталних садржаја ради 
промовисања активности школе  
на друштвеним мрежама 
- Уређење огласне табле испред 
школе на тему Јесен у нашој 
школи, активности ученика, 
учитеља и наставника у периоду 
септембар-новембар 

Сарадња са члановима 
Актива 

Чланови Тима 

 
 
 
децембар 

- Прикупљање и обрада 
дигиталних садржаја ради 
промовисања активности 
школе  на друштвеним 
мрежама 

Сарадња са локалним 
медијима, стручним 
већима и тимовима 
који се буду бавили 
активностима које се 
односе на прославу 
Дана школе 
 

Чланови Тима 

 
 
 
јануар 

- Прикупљање и обрада 
дигиталних садржаја ради 
промовисања активности школе  
на друштвеним мрежама 
- Уређење огласне табле испред 
школе на тему Зима у нашој 
школи, активности ученика, 
учитеља и наставника у периоду 
новембар-јануар 

Сарадња са стручним 
већима и тимовима 
који се буду бавили 
активностима које се 
односе на прославу 
Дана школе и Нову 
годину 

Чланови Тима, 
 

 
 
март 

-Праћење ажурирања школског 
сајта и фејсбук странице. 
- Прикупљање и обрада 
дигиталних садржаја ради 
промовисања активности 
школе  на друштвеним 
мрежама 
- Дизајн и продукција 
рекламе за упис ученика у 
први разред и предшколско 
- Обележавање Недеље 

Састанак Тима, 
сарадња са стручним 
Активом за 
језик,комуникацију и 
медије и Стручним 
већем за уметности 
и вештине 

чланови Тима и 
Актива 
и заинтересовани 
наставници Школе 
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борбе против вршњачког 
насиља 

 
 
април 

- Прикупљање и обрада 
дигиталних садржаја ради 
промовисања активности школе  
на друштвеним мрежама 

Састанак Тима, 
сарадња са члановима 
Актива 
 

 
чланови Тима и 
Актива 

 
мај 

- Прикупљање и обрада 
дигиталних садржаја ради 
промовисања активности 
школе  на друштвеним 
мрежама 

Сарадња са 
члановима Актива 

чланови Тима и 
Актива 

 
Јун 

- Промоција и 
награђивање 
талентованих и успешних 
ученика и ученика генерације. 
- Прикупљање и обрада 
дигиталних садржаја ради 
промовисања активности школе  
на друштвеним мрежама 

Координација и 
спровођење 
активности, 
Сарадња са 
члановима 
Актива 

Чланови Тима и Актива 

 
 

5.1.6. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 
 
Извештај о  реализованим активностима  рада Педагошког колегијума у 2020/2021. години 

 
Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљења у вези са пословима директора из 

чл.61 став 3. тачке 2 - 5 Закона о основама система образовања и васпитања). 
Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива, координатори 
стручних тимова и стручни сарадници: 
 
1. Марина Баковић – Стручно веће васпитача 
2. Милуника Полић – Стручно веће за разредну наставу 
3. Данијела Несторовић – Стручно веће језика, књижевности и комуникације 
4. Ненад Вукајловић – Стручно веће друштвених наука 
5. Јасна Радосављевић - Стручно веће природних наука 
6. Марија Ракић – Стручно веће математике, техничког и информатичког образовања 
7. Филип Баралић - Стручно веће уметности и вештина 
8. Весна Шекељић – Тим за професионалну орјентацију 
9. Јелена Максимовић – Тим за професионални развој 
10. Емина Јеремић Мићовић – Тим за пројекте 
11. Радмила Шуљагић- Тим за промоцију школе 
12. Стевка Жунић – Тим за безбедност 
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13. Данијел Радевић – директор школе 
14. Весна Ешпек Дебељевић- педагог 
15. Катарина Карановић – педагог 
16. Радица Благојевић Радовановић – психолог 
17. Ивана Јовичић- помоћник директора 
           Одржано је 7 састанака Педагошког колегијума  на којима се расправљало о темама које су 
биле предвиђене Годишњим планом рада за 2020/2021. годину. Сви чланови колегијима су 
учествовали у раду и размена информација је била ефикасна и 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. Организација образовно-васпитног рада у условима пандемије и 
поступање у складу с упутствима која је припремило и упутило школама Министарство просвете. 
Давање сагласности на Оперативни план рада Школе. 
Договор у вези динамике одржавања састанака овог стручног актива.  
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-е. 
Анализа безбедносне ситуације. 
 
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. 
Анализа безбедносне ситуације у школи, поштовање превентивних мера против ширења вируса 
корона. 
 
Децембар 
Измена Оперативног плана рада школе. 
Разматрање начина за  побољшање нивоа транспаретности органа управљања  и рада директора 
школе.  
Информисање о посећеним семинарима (вебинарима) и процена њиховог квалитета – директор, 
председници стручних већа. 
Разматрање  и давање е сагласност на ИОП-е и корекцију ИОП-а. 
Разматрање квалитета васпитно - образовног рада школе и предлози за даље побољшање. 
Крај првог полугодишта, измена школског календара, примена Правилника о оцењивању. 
 
Фебруар 
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Разматрање реализације школског програма  и предлози за побољшање истог. 
Значај корелације  садржаја различитих предмета.  
Организација такмичења и учешће на такмичењима. 
Реализација ваннаставних активности. 
Анализа безбедносне ситуације у школи, поштовање превентивних мера против ширења вируса 
корона. 
  
Април 
Усвајање новог Оперативног плана рада школе (ванредни састанак у групи на виберу). 
 
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.  
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. 
Анализа безбедносне ситуације у школи, поштовање превентивних мера против ширења вируса 
корона. 
  
Јун 
Анализа остварености школског развојног плана. 
Евалуација ИОП-а.  
 Анализа остварености школског  програма. 
Анализа рада педагошког колегијума. 
Анализа безбедносне ситуације у школи, поштовање превентивних мера против ширења вируса 
корона. 
Анализа остварених резултата ученика на такмичењима. 
Анализа рада Педагошког колегијума, предлози и сугестије за још квалитетнији рад у наредној 
школској години. 
Остала питања од значаја. 
 
Педагошки колегијум је у школској 2020/2021. радио у отежаним околностима. На почетку 
школске године, састајао се непосредно у школи, а касније је, због епидемиолошке ситуације, 
седнице реализовао онлајн (путем вибер групе).  
Око најважнијих питања (организација наставе, разматрање безбедносне ситуације, примена 
Посебног програма наставе и измењеног Правилника о оцењивању, измена школског календара, 
примена превентивних мера против корона вируса), без обзира на место и начин реализације 
састанка, увек се озбиљно дискутовало и трагало за најбољим решењем. Свако изјашњавање о 
било ком предлогу, било је у духу демократије, али и по закону. Све информације и усвојени 
закључци, преношени су даље до сваког члана свих актива и тимова.  
Иако су закључак и оцена о раду Педагошког колегијума позитивни, увек постоји простора да се 
рад унапреди, а стечено искуство примени за побољшање не само наставног процеса у школи, већ 
и самог начина сагледавања проблема и функционисања једног актива као што је Педагошки 
колегијум. 
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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 већи део  планираних  садржаја је реализован. Није 
реализован део послова везан за посете часовима и радионице на ЧОС-у. Међутим, реализован је 
низ активности које нису биле предвиђене планом, а услед промене начина рада и преласка на 
наставу на даљину. Извештај је дат по областима рада. 

 
Област рада Садржај и начин остваривања програма Реализовано 

 
Планирање и 
програмирање 
образовно-васпитног 
рада 

-Учешће и израда посебног плана рада школе у условима 
пандемије 
-Израда Анекса на Школског програма – нови циклус- 
дорада општег  дела,  помоћ наставницима у изради 
њихових програма  и  планова,  
-Израда делова Годишњег плана рада: 
-план анекса на 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;  
-табела са подаци о броју сати стручног усавршавању свих 
запослених 
- предаје глобалних планова наставника,  месечних 
планова рада, седмичних планова рада 
-предаја недељних планова рада од марта до јуна  и 

- јун , август, 
септембар 
-до 15.септембра 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-септембар и 
сваког месеца, 
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достављање истих Школској управи 
-израда недељних планова рада школе током пандемије 
за Школску управу           
-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, 
наставнике и родитеље  ) сарадња породице и школе, 
настава на даљину )  

-седмично од 
марта 
  
- септембар 
-септембар 
-август 
-август 
 
-август 
 
-август, 
децембар,јануар, 
април  

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 
иницијалне тестове и тестове остварености стандарда 
током године, анализа резултата са пробних и завршних 
испита 
-израде извештаја са урађених анкетирање  
-израда извештаја о анализама рађеним током године 
-израда акционог плана унапређења наставе на даљину  
-израда Годишњег извештаја рада школе за школску 
2020/2021.г – комплетан извештај о раду школе 
-анализа реализације Школског програма на крају 
полугодишта и школске године 

-новембар, 
фебруар , јун,  
 
 
 
 
-током године 
- фебруар,  
-август, септембар 
 
-децембар,јануар 
март, април, јун 
-јануар,јун 

Рад са наставницима 
школе 

-Пружање помоћи наставницима на конкретизовању и 
операционализовању циљева и задатака ОВ рада 
-помоћ у изради распореда и интегрисању предмета у 
разредној настави 
-помоћ у раду са групама у предметној настави 
-Анализа реализације наставе и пружање помоћи на 
унапређењу квалитета образовно-васпитног рада – 
реализовано приликом посете часовима редовне наставе 
и анализе угледних  часова: 
2.октобар-обилазак насаве ИО Стапари- комбинација 2-4-
математика- Весна Радојичић 
2.октобар-обилазак насаве ИО Стапари- 5.разред-
информатика и рачунарство Ана Минић 
2.октобар-обилазак насаве ИО Стапари- 8.разред-хемија-
Светлана Буквић  
2.октобар-обилазак насаве ИО Стапари- 7.разред-
биологија- Ивана Поњавић 
26.октобар-обилазак насаве – 7-1. -физика-Ивана 
Лазаревић  
4.новембар-испит за лиценцу – Оливер Човић- у одељењу 

-током године 
 
-током године 
 
 
 
 
 
 
- октобар 
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3-4 –математика 
25.новембар -обилазак насаве- 8.разред-математика 
Марија Ракић 
3.децембар -обилазак насаве- 3.разред-енглески Марија 
Тодоровић 
8.фебруар- обилазак насаве- 1.разред-1-5-српски језик 
Љубинка Мијатовић  
8.фебруар- обилазак насаве- 1.разред-1-4-математика 
Зора Стевановић   
9.фебруар- обилазак насаве- 1.разред-1-2-српски језик 
Цмиљана Јанковић   
9.фебруар- обилазак насаве- 1.разред-1-3-математика 
Радмила Шуљагић   
10.фебруар- обилазак насаве- 8-3 –немачки језик Ана 
Димитријевић 
10.фебруар- обилазак насаве- 7-2 –српски језик Данка 
Богосављевић 
10.фебруар- обилазак насаве- 8-1 –српски језик Љиљана 
Јелисавчић 
10.фебруар- обилазак насаве- 5-1 –ликовна култура 
Филип Баралић 
15.фебруар-испит за лиценцу – Слободан Лојаничић- у 
одељењу 3-4 –природа и друштво 
17.март- обилазак насаве- 1.разред-1-1-Свет око нас 
Бојана Меденица   
-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 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  
-помоћ у реализацији садржаја неких часова одељењског 
старешине и решавања конкретних ситуација у одељењу  
-пружање помоћи приправницима  
-подршка и помоћ приликом израде Школског програма 
за наредну годину, помоћ у изради осталих планова 
-посебна подршка и помоћ током реализације наставе на 
даљину 

-новембар 
 
 
 
-децембар 
 
-Фебруар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-март 
-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, 

-током целе 
школске године 
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контролним и писменим проверама.. 
-разговори, појачан васпитни и саветодавни рад, рад са  
досељеним ученицима,        
-Помоћ у реализацији вршњачких радионица и 
радионице за колеге из других школа  - обрађене су и 
теме везане за права и обавезе, стереотипе, предрасуде и 
дискриминацију, врсте и нивои насиља, партиципацију.  
Реализација радионица и тема на ЧОС-у: 
1. септембар -ЧОС – у 6-6- Поштовање мера безбедности и 
заштите од заразе КОВИД-ом 19 (група Б) 
2. септембар -ЧОС – у 6-6- Поштовање мера безбедности и 
заштите од заразе КОВИД-ом 19(група А) 
23. септембар -ЧОС – у 5-3- Нивои насиља и ненасилно 
решавање сукоба(група Б) 
25. септембар -ЧОС – у 5-2- Тешкоће преласка са разредне 
на предметну наставу (група Б) 
29. септембар –обука ученика – у оквиру пројекта 
Образовање за права детета обуја са Емином 14 ученика 
чланова Ученичког парламента 
29. септембар -ЧОС – у 5-3- Нивои насиља и ненасилно 
решавање сукоба(група 
9.октобар -ЧОС – у 5-1- Насиље, нивои насиља, Протокол- 
група A 
12.октобар -ЧОС – у 5-3- Насиље, нивои насиља, 
Протокол(група А) 
21.октобар -ЧОС – у 5-3- Технике успешног учења(група А) 
22.октобар -ЧОС – у 5-1- Насиље, нивои насиља, 
Протокол- група Б 
22.октобар -ЧОС – у 5-3- Технике успешног учења(група Б) 
26.октобар -ЧОС – у 6-6- Здрави стилови живота-односи са 
другима и како то утиче на наше здравље (група А) 
26.октобар -ЧОС – у 6-3- Здрави стилови живота-односи са 
другима и како то утиче на наше здравље (група А) 
27.октобар -ЧОС – у 6-6- Здрави стилови живота-односи са 
другима и како то утиче на наше здравље (група Б) 
27.октобар -ЧОС – у 6-3- Здрави стилови живота-односи са 
другима и како то утиче на наше здравље (група Б) 
29.октобар -ЧОС – у 5-2- Технике успешног учења(група B) 
30.октобар -ЧОС – у 5-2- Технике успешног учења(група А) 
24.новембар -ЧОС – у 5-2- Дискриминација(група Б) 
25.новембар -ЧОС – у 2-2- Ко нас штити од насиља, 
Протокол (група А и група Б) 
27.новембар -ЧОС – у 5-2- Дискриминација(група А) 
2.децембар -ЧОС – у 2-5- Ко нас штити од насиља, 
Протокол (група А и група Б) 28.јануар -ЧОС – у 8-2 (прва 
група)- Професионална оријентација, прва радионица 
29.јануар -ЧОС – у 8-2 (друга група)- Професионална 
оријентација, прва радионица 

 
 
-током целе 
године 
-током године 
 
 
 
 
-септембар ,  
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-октобар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-новембар  
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29.јануар -ЧОС – у 8-4 (прва група)- Професионална 
оријентација, прва радионица 
1.фебруар-ЧОС – у 8-4 (друга  група)- Професионална 
оријентација, прва радионица 
11.фебруар -ЧОС – у 8-1 (прва група)- Професионална 
оријентација, прва радионица 
11.фебруар -ЧОС – у 8-3 (прва група)- Професионална 
оријентација, прва радионица 
12.фебруар -ЧОС – у 8-1 (друга група)- Професионална 
оријентација, прва радионица 
12.фебруар -ЧОС – у 8-3 (друга група)- Професионална 
оријентација, прва радионица 
20.фебруар-обука ученика 6.разреда- Права детета – 25 
ученика, са Емином 
1.март-ЧОС – у 8-5 (прва група)- Професионална 
оријентација, прва радионица 
10.јун-ЧОС –у 4-1 и 4-3- Прелазак са разредне на 
предметну наставу и анкетирање ученика 4.разреда ( рад 
са две одвојене групе у сваком одељењу ) 
10.јун-ЧОС –у 4-4 и 4-5- Прелазак са разредне на 
предметну наставу и анкетирање ученика 4.разреда ( рад 
са две одвојене групе у сваком одељењу ) 
14.јун-ЧОС –у 4-2 - Прелазак са разредне на предметну 
наставу и анкетирање ученика 4.разреда ( рад са две 
одвојене групе у одељењу ) 

-децембар 
 
 
-јануар 
 
 
 
-фебруар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-март 
-јуни 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рад са родитељима / 
старатељима 

-пружање подршке родитељима у раду са ученицима  са 
тешкоћама у учењу и понашању 
-анкетирање родитеља о начину похађања наставе у овој 
школској години, о мишљењу трајања часова током 
онлајн наставе за све ученике предметне наставе, о 
сарадњи породице и школе и настави на даљину, 
анкетирање родитеља 2-2 
-рад са родитељима у циљу прикупљања података о деци 
досељењих ученика и код саветодавног рада са 
ученицима 
-учешће на родитељском састанку у 2-2 
-сарадња са Саветом родитеља школе- достављање 
података за седнице, договори са предедником Савета 
-саветодавни рад са родитељима 
-информисање родитеља о различитим питањима из 

-током целе 
године 
-септембар, 
новембар, јануар, 
април 
 
 
 
 
 
-април 
-током године,  
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живота и рада школе преко ОС и Гугл учионице  
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, Тима за самовредновање 
-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 школе у школској 2020/2021.г. и других 
извештаја 
-послови везани за рад током наставе на даљину 
-свакодневна сарадња на пословима реализације наставе, 
сарадње са родитељима и рада са ученицима 
-учешће у вези васпитних проблема  појединих ученика и 
њихових родитеља 
-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 информација, презентовану 
документа, сарадњи са родитељима, прегледу школске 
документације, реализацији мера прописаних од стране 
инспекција 
-низ других послова, а посебно око наставе на даљину 
-сарадња са психологом на свим питањима везаним за 
ученике и родитеље 

-свакодневно 
током године 
 
 
 
 
 
-током целе 
школске године 
 
 
 
 
 
- септембар,март, 
април, јун, 
јул,август,  
 
 
 
 
-фебруар-мај 
 
 
 
 
 
-током године 
 
-током године 
 
 
 
 
-током године 
 
 
 

Рад у стручним 
органима и 
тимовима 

-Учешће у раду одељењских већа, стручних актива, 
Наставничког већа школе, Педагошког колегијума, тимова 
у чијем раду учествује (Тим за професионални развој 
запослених, Тим за професионалну оријентацију, Актив за 
развој школског програма, Тим за заштиту ученика од 
дискриминације и насиља, Тим за безбедност), а посебно 

 
-током целе 
године 
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руковођење  Тимом за обезбеђивање 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  Тима за 
обезбеђење квалитета и развој установе  
-посебно је вођена обимна документација везана за 
стручно усавршавање ван установе , а великим делом и у 
установи 

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, Регионалним центром 
за стручно усавршавање, Ужичким центром за права 
детета, стручним сарадницима из других школа,  
-сарадња са Ужичким центром за права детета – на 
реализацији пројектних активности, учешће у два панела 
и једном стручном скупу  

-током целе 
године 
 
 
 
 
 
  

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 са седница Тима за обезбеђивање квалитета и 
развој установе  
-документација о анкетирању родитеља 
-анализе свих анкетирања урађених троком године 
-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; 
-Евиденција о предаји месечних планова наставника,  
као и предаји недељних планова наставника током 
наставе на даљину 
 Стручно усавршавање: 
-праћење стручне периодике 
- обука на нивоу Актива стручних сарадника града, у РЦУ-
“Како најкорисније употребити Гугл долкументе у настави 
на даљину и шта све могу Гугл упитници“ 
- учешће на Трећем  панелу  за наставнике-   Деца живе 

-током целе 
године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-новембар 
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права детета, примена индикатора оставрености права у 
образовању-област партиципативна група орава 
партиципације- сарадња са новим школама у пројекту 
Пбразовање за права детета и сарадње са Ужичким 
центром за права детета 
 - учешће на четвртом  панелу за наставнике -Деца живе 
права детета, примена индикатора остварености-право 
детета на заштиту од насиља и дискриминације 
-припреме ПП презентација ) за ученике, приказ анлиза, 
резултати ТTIMSS-a...)  
- учешће на Научној  националној  конференцијаTIMSS 
2019- резултати и импликације 
-информисање о подацима са ове конференције на 
Стручном већу разредне наставе 

-новембар 
 
 
 
 
-новембар 
 
 
 
 
 
-мај 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Извештај о раду психолога Радице Благојевић-Радовановић 

 
Подручје рада 

 
Активност 

 
Време 
реализације 

 
Начин оставаривања 
програма 

Носиоци 
остваривања 
програма 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Остварено учешће у 
изради планова и 
програма: Годишњег 
плана рада школе, плана и 
програма рада тима за 
инклузивно образовање, 
плана и програма тима за 
ДНЗЗ и других тимова чији 
сам члан, стручног 
усавршавања наставника, 
васпитача и стручних 
сарадника 
-Остварено је учешће у  
Формирању одељења 

Август/септемба
р 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Јун/Август/септе
м 

-Анализа реализације 
програма претходне 
школске године, 
састанци тимова за 
поједине сегменте рада 
школе, састанци 
Педагошког колегијума, 
прикупљање података, 
израда програма 
 
 
-На основу обављеног 
тестирања 
 

Директор 
Психолог 
Педагог 
Наставници 
Учитељи 
Васпитачи 
 
 
 
Психолог и 
педагог 
 
 
Чланови тима 
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1.Планирање 
и 
програмирање 
образовно-
васпитног 
рада 

првог разреда и 
учествовање 
ураспоређивању 
новопридошлих ученика 
-Остварено је учешће у 
тимовима за израду ИОП-а 
за децу са тешкоћама у 
развоју 
-Остварено је учешће у 
раду тима за ДНЗЗ и 
изради оперативних 
планова заштите 
-Оставрена је израда 
годишњег и месечних 
планова рада психолога 
-Урађен је план стручног 
усавршавања психолога 
-Урађен је план посете 
предшколској групи и 
часовима 
-Оставрено је онлајн 
учешће у раду националне 
МИО 

бар/јануар 
 
 
 
Током године 
 
 
 
Континуирано 
 
 
 
Септембар 
 
 
Извештавање у 
јуну 
 
Септембар 
 
 
У току године 

 
 
 
-Састанак Тима, анализа 
претходних постигнућа, 
разговора 
 
-Састанак Тима за ДНЗЗ и 
израда извештаја  
 
-Израда месечних и 
недељних планова рада 
на основу ГПР 
-Избор облика и тема 
стручног усавршавања и 
сачињавање плана 
-Избор 
предмета/активности  
 
-На онлајн састанцима и 
конференцијама 

 
 
Психолог 
 
 
Психолог 
 
 
Психолог 
 
Чланови МИО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Праћење и 
вредновање 
образовно- 
васпитног 
рада школе 

-Остварено је праћење 
развоја и напредовања 
ученика 
-Праћење и вредновање 
примена мера 
индивидуализације и ИОП-
а за децу/ученике 
-Праћење успеха ученика и 
дисциплине на 
класификационим 
периодима са предлозима 
мера за побољшање 
успеха и понашања 
-Учешће у раду тимова 
-Учешће у раду Тима за 
израду Годишњег 
извештаја о раду школе 
 
 
-Истраживања са циљем 
унапређења образовно-
васпитног рада ,,Инклузија 
од теорије до праксе“, 
замењено истраживањем 
,,Професионалним 

Извештавање у 
фебруару и јуну 
На класифик. 
Периодима за 
14 ученика 
 
На класифик. 
периодима и 
анализом 
понашања и 
безбедоносне 
ситуације на 
састанцима 
ДНЗЗ 
Извештавање у 
јануару и јуну 
Извештавање у 
јануару и јуну 
 
-Није остварено 
због ковид 
ситуације 
нагласак је 
стављен на 
ментално 

-Разговори са 
васпитачима/наставници
ма, састанци 
одељенских већа, посете 
часовима 
-Састанци тимова за 
додатну подршку, ОВ, 
разговори са 
васпитачима/ 
наставницима 
-На основу података са 
ОВ и предлог мера за 
побољшање успеха 
заједно са педагозима 
-Учешћем у тиму 
-Прикупљање података и 
израда део Годишњег 
извештаја о раду школе 
 
-Спроведено  
истраживање и анализа 
резултата на 
Наставничком већу 
 
 

Психолог 
 
 
 
 
Стручни 
сарадници и 
наставници 
 
 
Стручни 
сарадници и 
наставници 
Психолог и 
чланови тимова 
Чланови тима 
 
 
 
Психолог 
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изгарањем запослених у 
просвети“ 
 
 
 
 
 
-,,Живот са ковидом и 
наше ментално здравље“ 
-,,Како се носити са 
анксиозношћу изазвану 
вирусом ковидом19“- у 
циљу очувања менталног 
здравља 
-Урађена ППП ,,Измене у 
допуне Правилника о 
Протоколу поступању 
установе у одговору на НЗЗ  
“ 

здравље 
запослених у 
образовању и 
замењено овим 
истраживањем, 
које је 
презентовано 
23.11.2020. 
- 23.11.2020. 
14.1.2021. 
 
 
 
 
16.9.2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
-Чланак за сајт школе 
 
-ППП за сајт школе 
 
 
 
 
ППП на сајту школе 

 
 
 
 
 
 
 
 
Психолог 
 
Психолог 
 
 
 
 
Психолог 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Унапређива
ње образовно-
васпитног 
рада и 
сарадња са 
наставницима 

-Активно учествовање у  
упознавању  са 
проблемима у 
функционисању одељења 
и учешће у њиховом 
решавању 
-Остварено упознавање 
учитељица првог разреда 
са структуром одељења 
(развојним способностима 
и могућностима, 
социјалном структуром, 
запажањима током 
тестирања...) 
-Пружена је помоћ ОС у 
подстицању и праћењу 
свих компоненета развоја 
личности ученика 
(физичког, интелектуалног, 
моралног, емоционалног, 
социјалног и 
професионалног) и у 
формирању ученичког 
колектива 
-Реализовано је 
предавање кроз ППП у 
установи за нове 
наставнике и за оне који 
желе да присуствују: ,,Како 

Септембар/окто
бар и током 
године 
 
 
 
Октобар 
 
 
 
 
 
 
 
 
Током школске 
године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.10.2020. 
 
 

-Часови одељенског 
старешине, радионице, 
посете часовима 
 
 
 
-Разговор, упознавање 
са утисцима о деци 
током тестирања, 
препоруке о раду са 
децом 
 
 
 
 
Саветодавни рад, 
сугестије родитеља, 
учитеља, упознавање са 
развојним 
карактеристикама 
ученика 
 
 
 
 
 
 
ПП презентација 
 

Стручни 
сарадници 
 
 
 
 
Психолог 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стручни 
сарадници 
 
 
Стручни 
сарадници 
 
 
 
 
 
 
Психолог  
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се реализује инклузивна 
пракса у школи 
(документација, 
процедуре ….)“ 
-Остварен је саветодавно-
инструктивни рад са 
наставницима, пружена је 
подршке у планирању и 
реализацији образовно-
васпитног рада и пружена 
је подршке у раду са 
децом/ученицима којима 
је потребна додатна 
подршка,ученицима 
изузетних способности и 
из осетљивих друштвених 
група 
-Реализована је планирана 
посете часовима ради 
сагледавања 
прилагођености садржаја 
програма развојним 
могућностима ученика, 
атмосфере у одељењу, 
мотивацији за рад и 
давање повратне 
информације о посећеном 
часу са малим одступањем 
због ковид ситације и 
организовањем 
комбиноване наставе 
-Пружена је помоћ 
одељењским старешинама 
у реализацији појединих 
садржаја часа одељењске 
заједнице у складу са 
потребама школског 
живота кроз разговоре са 
ученицима и кроз 
радионичарски рад 
-Остварена је сарадња са 
ОС 8 разреда на 
реализацији програма 
професионалне 
оријентације кроз 
тестирање ученика и 
професионалним 
саветодавно-каријерним 

 
 
 
 
 
 
Током школске 
године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Током школске 
године у складу 
са планом 
посете са малим 
одступањима  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Континуирано 
 
 
 
 
Током школске 
године 
 
 
 
Током школске 
године 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Саветодавни рад 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Извештавање у јуну 
 
 
 
 
 
 
-ПП Презентација 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Саветодавни рад и кроз 
праћење часа према 
протоколу о праћењу, 
евидентирање утисака и 
саопштавање 
наставницима уз давање 
сугестије 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Психолог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Психолог, по 
договору и са 
педагогом и 
директором 
Психолог са 
педагозима и 
директором 
 
 
 
 
Психолог и 
чланови Тима 
за ПО 
 
 
 
 
 
 
Стручна служба 
школе 
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вођењем  
-Отварена је подршка 
васпитачима/наставницим
а за тимски рад, у изради 
плана стручног 
усавршавања, подршка 
менторима, 
приправницима у раду и 
личним пратиоцима у 
обарзовању 
-Урађена је и послата ППП 
,,Како емоционална клима 
подупире мотивацију“ -за 
наставнике и родитеље 
-Остварена је подршке 
наставницима на НВ:  
,,Што нас не убије, ојачаће 
нас“ 

 
 
 
 
Током школске 
године 
 
 
 
 
 
 
25.11.2020. 
 
 
 
 
 
1.12.2020. 
 

-Заједничким радом и 
договарањем 
 
 
 
 
 
 
 
-Саветодавно-
инструктивни рад и 
сугестије за рад  
 
 
 
 
 
 
ППП за сајт школе у 
психолошком кутку, на 
вибер групи свих 
запослених у школи и на 
мејл свих запослених 
Радионица  
 
 

 
Психолог и ОС 
 
 
 
 
 
 
 
ППС и директор  
 
 
 
 
 
 
 
Психолог 
 
 
 
 
 
Психолог 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Рад са 
децом и 
ученицима 

-Остварен је саветодавни 
рад са ученицима, 
праћење дечјег 
напредовања у развоју и 
учењу, идентификовање 
деце којој је потребна 
додатна подршка, 
надарене деце и деце из 
осетљивих група 
-Извршено је испитивање 
интелектуалне, социјалне 
и емоционалне зрелости 
ученика за полазак у 
школу, провера 
спремности за полазак у 
школу 
-Остварено је учешће у 
структуирању одељења 
првог и по потреби других 
разреда 
-Урађено је испитивање 
групне динамике одељења 

Извештавање у 
фебруару и јуну 
 
 
 
 
 
 
 
Од априла до 
јула 
 
 
 
 
 
 
 
Август, 
септембар 
 
 

-Разговор, праћење 
понашања, праћење 
успеха, васпитни рад  
 
 
 
 
 
 
 
-Примена теста ТИП 1, по 
потреби НБС-а, РАИСК-а 
или теста ТЗШ или 
неогод 
станд.тестоваприлаг. 
могућностима детета 
 
 
 
-На основу извршеног 
тестирања,успеха, 
социјалне карте... 

Психолог, 
педагог и 
наставници 
 
 
 
 
 
 
 
Психолог 
 
 
 
 
 
 
 
 
Психолог и 
педагог 
 



  

109 

 

и положаја ученика у 
одељењу-социометријски 
тест  
-Извршено је онлајн 
тестирање склоности и 
интересовања за одређене 
образовне профиле и 
професионалне зрелости-
ТПИ тест, тестирање 
тестом способности и по 
потреби и тестом 
личности-Индивидуални 
саветодавни рад са 
ученицима 8. разреда 
након тестирања 
-Учествовање у 
упознавању ученика са 
подручјима рада и 
уписном политиком 
средњих школа 
-Реализован компезаторн 
програм „Ненасилно 
решавање конфликата“, за 
ученике од 5 до 8 разреда, 
који су испољавали 
проблеме у понашању, 
кроз 7 радионицa: ,,Слика 
о себи и како ме други 
виде“; 
,,Самопоштовање“; 
,,Препознавање осећања 
код себе и других“; 
,,Медаља има две стране“; 
,,Пирамида 
живота“;,,Контрола беса 
кроз когнитивно-
бихејвиоралне технике“ и 
,,Заробимо речи и 
реченице“ 
-Реализована радионица 
за ученике 2. разреда: 
,,Комуникација и 
неспоразуми“ 
-Радионице за ученике 8. 
разреда ,,Љубавна супа“ 
-Тестирање 
стандардизованим 
психолошких 

Фебруар 2021. 
у одељењу 5-2  
 
 
 
Март/април/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Март/април 
 
 
 
 
Од новембра до 
марта, због 
неповољне 
епидемиолошке 
ситуације 
одрађен у 
мањим групама  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Од 12.10. до 
27.10 2020. 
 
 
Новембар/деце

 
-Час одељенског 
старешине и примена 
теста 
 
 
-Примена тестова, 
обрада и индивидуални 
саветодавни рад 
одрађен путем вибера и 
телефонским 
разговором, као и кроз 
индивидуални рад у 
школи са 84. ученика 8. 
разреда 
 
 
 
 
Радионичарским и 
саветодавним радом  
 
 
 
-Радионице и кроз 
непосредан 
индивидуални, групни и 
интензивиран  
саветодавни рад  
-Упознавање са 
средњим школама 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Радионичарски рад у 
дуплим групама 
 
 

 
Психолог и 
педагог 
 
 
 
Психолог 
 
 
 
 
 
Стручни 
сарадници и 
Тим за ПО 
 
Психолог 
 
 
 
Психолог и 
педагог 
 
Психолог  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Психолог 
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инструмената ученика који 
показују проблеме у учењу 
или понашању 
-Тестирање ученика за 
полазак у први разред 
-Радионица онлајн: 
Тестирај самог себе 
,,Испитај моћ свог мозга“-
за ученике предметне 
наставе 
-Реализована радионица 
са свим ученицима 6. 
разреда ,,Здрави стилови 
живота-односи са другима 
и како то утичу на наше 
здравље“ 
-Реализована радионица 
техника учења- ,,Како 
организовати садржај 
учења ради лакшег учења 
и памћења“ - у обе групе у 
7-3 
-Реализована радионица у 
7 - 3 ,,Стена и море“ 
-Реализована радионица 
,,Комуникација и 
неспоразуми“ у 4-2,5-2 и 5-
4 
-Реализована радионица 
,,Колико сам безбедан у 
школи“- у свим 
одељењима 5 разреда, на 
основу којег је урађено 
мини истраживање  
-Реализована радионица 
,,Колико сам безбедан у 
школи“- у 4-2 (урађено 
истраживање) 
-Урађена ППП    
,,Дигитално насиље“  и 
,,Нивои насиља“, послато 
свим ученицима и 
родитељима 
-Урађена ППП за ученике 
,,Понашање ученика за 
време онлајн наставе“- 
превенцја дигиталног 
насиља 

мбар и јануар 
Није било 
случајева 
 
 
 
 
Април/мај/јун 
2021.године 
Није 
реализована 
због 
преоптерећенос
ти ученика 
Од 26.10.-
30.10.2020. 
  
 
 
 
17.11.2020. 
 
 
 
 
 
23.11.2020. 
 
4.2.2021. 
 
 
 
Фебруар 2021. 
 
 
 
 
 
Фебруар 2021. 
 
 
 
Прва недеља 
септембра 
 
 
 
27.11.2020. 

-Радионичарски рад 
 
-Тестирање 
 
 
 
 
 
-Примена тестова 
 
-Преко гугл учионице 
 
 
 
  
Радионичарски рад 
 
 
 
 
 
Радионичарски рад 
 
 
 
 
 
Радионичарски рад 
 
Радионичарски рад 
 
 
 
Радионичарски рад 
 
 
 
 
 
Радионичарски и 
истраживачки рад 
 
 
ППП  
 
 
 
 

 
Психолог 
 
Психолог 
 
 
 
 
 
Психолог 
 
Психолог 
 
 
 
 
ППС 
 
 
 
 
 
Психолог 
 
Психолог 
 
 
 
Психолог 
 
Психолог 
 
 
 
Психолог 
 
 
 
 
 
Психолог 
 
 
 
 
Психолог 
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-Урађена подршка 
ученицима кроз 3 ППП о 
учењу и техникама учења: 
1.Шта треба да знамо о 
учењу; 2. Учење није баук; 
3.Технике које нам помажу 
при учењу. 
-Урађена подршка 
ученицима кроз ППП 
,,Како победити страх од 
одговарања и трему“ 
-Обележена је недељ 
међународне борбе 
против вршњачког насиља 
кроз низ активности и 
радионице   
 
 

 
 
 
 
11.12.2020. 
 
 
 
 
 
 
 
12.4.2021. 
 
 
 
Од 22. до 28. 
фебруара 2021. 

ППП -сајт школе, 
на виберу послато свим 
ОС,а они проследили 
ученицима 
 
ППП - сајт школе и 
мејлови свим 
наставницима да 
пошаљу свим ученицима 
 
 
 
ППП – сајт школе и све 
гуглове учионице 
 
 
Радионице, изложба 
радова, лепљење порука 
на Дрвету лепих порука-
Сајт школе и Извештај 
ДНЗЗ послат МПНТР 

 
 
ППС 
 
 
 
 
 
 
  
ППС 
 
 
 
ППС, 
наставници и 
васпитачи 
 
ППС, 
наставници, 
УП,васпитачи, 
Тим за ДНЗЗ 

 
 
 
 
 
 
 
5.Сарадња са 
родитељима/ 
старатељима 

-Родитељи су упознати 
након тестирања ученика 
првог разреда (140 
ученика) као и са 
ученицима од 2 до 8 
разреда, са могућностима 
и психолошким развојним 
карактеристикама деце, 
као саветодавна помоћ у 
усмеравању њиховог 
развоја  
-Пружена је помоћ 
родитељима чија деца 
имају проблеме у развоју и 
понашању, сарадња у 
изради и праћењу ИОП 
-Предавање за родитеље 
1. разреда - ,,Психо-
физичке карактеристике 
ученика првог разреда и 
прилагођавање на 
школски живот“ 
-Презентација за 
родитеље ученика 4. 
разреда ,,Тешкоће деце 
приликом преласка са 

Током школске 
године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Извештавање у 
фебруару и јуну 
 
 
 
16.9.2020. 
 
 
 
 
 
Није 
реализована јер 
исту тему 
обрађује 

Саветодавни рад, 
предлози за даљи рад са 
децом, праћење 
понашања и успеха 
ученика, упознавање са 
развојним карак. деце 
 
 
 
 
 
Саветодавни рад, израда 
и праћење ИОП-а уз 
учешће родитеља 
 
 
ППП коју су ОС првих 
разреда послале 
родитељима 
електронским путем, 
због ковида 
 
 
 
 
 

Психолог, 
педагог, 
наставник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Психолог и  
педагог 
 
 
 
 
Психолог  
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разредне на предметну 
наставу“ 
-Саветодавни рад са 
родитељима чија деца 
врше повреду правила 
понашања 
-Саветодавни рад са 
родитељима ученика 
првог разреда приликом 
тестирања 
-Урађена ППП за чланове 
Савета родитеља: ,,Измене 
и допуне Правилника у 
протоколу поступања у 
установи у одговору на 
ДНЗЗ“ 
-Пружена психолошка 
помоћ родитељима чија су 
деца у акцидентној кризи 
-Урађена ППП ,, Дигитално 
насиље“  и ,,Нивои 
насиља“, за први  РС за сва 
одељења 
-Урађена ППП за родитеље 
,,Понашање ученика за 
време онлајн наставе“- 
превенцја дигиталног 
насиља 
-Многобројне 
презентације и чланци на 
сајту школе постављени 
као подршка и 
родитељима и 
наставницима 

педагог школе 
 
Током школске 
године 
 
Април/мај/јун 
 
 
 
16.9.2020. 
 
 

 
 
 
 

Током школске 
године 
 
Прва недеља у 
септембру     
2020. 
 
27.11.2020. 
 
 
 
 
 
Током школке 
године 

 
 
Саветодавни 
рад,заједничко  праћење 
 
Препоруке за рад са 
дететом уз указивање на 
приоритетне области 
рада 
ППП на сајту школе, у 
записницима НВ, СР, РС 
и ОВ  
 
 
 
 
Саветодавни рад, 
коришћене методе и 
технике РЕКБТ 
 
ППП –где су ОС послале 
свим родитељима 
 
ППП-сајт школе 

На виберу послато свим 

ОС, да пошаљу 

родитељима  

 
Сајт школе-психолошки 
кутак и кутак за 
родитеље 
 

 
 
 
 
ППС, наставник, 
васпитач 
 
Психолог 
 
 
 
Психолог  
 
 
 
 
 
 
Психолог 
 
 
 
Психолог 
 
 
 
Психолог 
 
 
 
 
 
Психолог 

 
 
 
 
 
 
 
6.Рад са 
директором, 
педагогом, 
педагошким 
асистентом 

-Остварена је добра 
сарадња са директором и 
педагозима на: 
обезбеђивању 
ефикасности, 
економичности и 
флексибилности 
образовно-васпитног рада, 
припреми докумената 
установе, организовању 
трибина и предавања, 
стручног усавршавања, 
разматрању приговора и 
жалби ученика и 

Континуирано 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Разговор, планирање, 
анализа резултата, 
прикупљање података 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор, 
Психолог, 
Педагог 
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родитеља, планирање и 
усаглашавање заједничких 
послова 
-Узето учешће у раду 
комисије за проверу 
савладаности програма за 
увођење у посао васпитача 
и наставника за 2. учитеља 
-Остварена добра сарадња 
са личним пратиоцима 
детета/ученика на 
координацији активности у 
пружању подршке 
деци/ученицима  за које 
се доноси индивидуални 
образовни план 
-Остварена добра сарадња 
са логопедом, која 2 пута 
недељно пружа 
логопедску услугу 
деци7ученицима и 
размена информација о 
потребама и тешкоћама, 
као и о напредовању 
 

 
 
 
 
Извештавање у  
јуну 
 
 
 
 
Извештавање у 
фебруару и јуну 
 
 
 
 
 
 
 
Извештавање у 
фебруару и јуну 
 

 
 
 
 
-Праћење часа, учешће у 
изради извештаја о 
савладаности програма 
увођења у посао 
 
 
-Праћење потребе 
детета током наставних 
и ваннаставних 
активности 
 
 
 
 
 
Кроз недељне 
разговоре, на 
састанцима тимова деце 
која имају неки вид 
подршке а укључена су у 
логопедски третман 

 
 
 
 
Директор, 
ментор, 
стручни 
сарадници 
 
 
Психолог, 
педагог, 
наставници, 
директор 
 
 
 
 
 
 
Психолог, 
педагог, 
наставници, 
директор 

 
 
 
7.Рад у 
стручним  
органима 

-Узето учешће у раду 
Наставничког већа, 
тимова, стручних актива за 
развојно планирање, 
развој школског програма 
и Педагошког колегијума 
-Узето учешће у раду 
актива стручних сарадника 
града кроз излагање и ППП 
,,Измене у правилницима 
везаних за ИОП и 
превенцију насиља“ 

Континуирано 
 
 
 
 
 
 
13.10.2020. 
 

Састанци,разматрање 
потреба, анализа 
постигнутих резултата у 
разним областима, 
предлози мера и даљих 
корака 
 
ППП, размена искустава, 
примера добре праксе 
 

Директор, 
Психолог, 
Педагог,  
Учитељи, 
Наставници, 
Васпитачи 
 
Психолози 
основних 
школа града 
Ужица 

8. 
Сарадња са 
надлежним 
установама, 
организацијам
а,удружењима 
и јединицом 
локалне 
самоуправе 

-Успостављена је добра 
сарадње са образовним, 
здравственим и 
социјалним институцијама 
и другим установама које 
доприносе остваривању 
циљева и задатака 
образовно-васпитног рада, 
сасрадња са локалном 
заједницом 
-Учествовање у 

Током школске 
године 
 
 
 
 
 
 
 
 
Континуирано 

-Договарање посета, 
израда распореда 
посета, дописи, захтеви 
 
 
 
 
 
 
 
-Дискусије, размена 

Школска 
управа, 
Завод за јавно 
здравље,  
Центар за 
професионални 
развој 
запослених у О-
њу, Центар за 
социјални рад, 
Дечји 
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организованим облицима 
размене искуства 
школских педагога и 
психолога (активи, секције, 
сабори, конгреси...) 
-Узето је учешће у раду и 
сарадња са  комисијама на 
нивоу локалне 
самоуправе, које се баве 
унапређивањем положаја 
деце и ученика и бољих 
услова за раст и развој 
-Редовно присуствовање  
Трибинима, округлим 
столовима, обукама које 
организује ЦСР 

 
 
 
 
 
 
Извештавање у 
фебруару и јуну 
 
 
 
 
 
 
Извештавање у 
фебруару и јуну 

искустава, изношење 
предлог 
 
 
 
 
-Учешће, давање 
предлога, сарадња 
 
 
 
 
 
 
 
Излагање, презентације, 
активно учествовање 

диспанзер, НО 
итд. 
 
Психолози 
педагози 
 
 
Психолог 
 
 
 
 
 
 
 
 
Психолог 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.Вођење 
документације
, припрема за 
рад и стручно 
усавршавање 

-Редовно је вођена 
психолошке 
документације 
-Редовно је вођена 
евиденције о раду са 
ученицима, наставницима 
и родитељима 
-Редовно је вођена 
документације о свом 
раду: план и програм рада 
(годишњи и месечни), 
дневник рада, досије са 
ученицима који захтевају 
посебан рад, ИОП-и и 
записници са Тимова за 
ИО и ДНЗЗ, као и за сваког 
ученика који има неки вид 
подршке, о обављеним 
тестирањима, извештајима 
, итд. 
-Остварено је припремање 
и планирање рада са 
ученицима, наставницима 
и родитељима 
-Вођен портфолио и план 
стручног усавршавања 
-Остварено је учествовање 
у раду националне МИО, 
онлајн 
-Редовно је праћена 
стручна литература 

Континуирано 
 
 
Континуирано 
 
 
 
 
Континуирано 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Континуирано 
 

 
 
 
 

Континуирано 
 

Формирање досијеа, 
писање мишљења, 
чување документације о 
резултатима тестирања 
Писање забележака о 
разговорима 
 
Израда глобалних, 
месечних и недељних 
планова, извештаја о 
раду 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Припрема сценарија, 
припрема података за 
разговоре 
 
 
 
Електронским путем 
 
 

Психолог 
 
 
Психолог 
 
 
 
 
Психолог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Психолог 
 
 
 
 
 
Психолог 
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-Урађено је прикупљање и 
чување материјала који 
садржи личне податке о 
ученицима 
-Редовно се сарађивало са 
осталим стручним 
сарадницима, тимовима и 
стручним институцијама о 
заједничким задацима и 
активностима у школи и 
изван ње ... 
-Реализација 
акредитованог програма 
,,Обука наставника за 
примену различитих 
метода учења у настави“ 
-Остварено је стручно 
усавршавање похађањем 
акредитованих семинара у 
области образовно-
васпитног рада:  
-,,Развој међупредметних 
компетенција“ - К2/П3 
-,,Дигитално образовање 
2021“- Међународна 
онлајн конференција;  
-,,Дигитална  
учионица/дигитално 
компетентан наставник-
увођење електронских 
уџбеника и дигиталних 
образовних материјала“ и  
-,,Програм обуке за 
дежурне наставнике на 
завршном испиту у 
основном образовању“ 
-Остварено је стручно 
усавршавање похађањем 
акредитованих семинара у 
области социјалне 
заштите: 
-,,Школа животних 
вештина-програм обуке 
професионалаца за 
процену и припрему особа 
са сметњама у развоју за 
што самосталнији живот у 
најмање рестриктивном 

 
Континуирано 
 
 
 
Континуирано 
 
Током целе 
школске године  
 
Током целе 
школске године  
 
 
 
 
 
Од септембра 
до јула 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. 10. 2020 
 
 
Од 8.-10. 4. 
2021. 
 
Од 7-21. 4. 2021. 
 
 
 
 
 
14. 6.2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преко онлајн 
конференције 
 
 
Праћење литературе 
 
Тестирањем ученика 
психолошким тестовима 
 
Размена искуства, 
педагошке 
документације кроз 
планове транзиција итд. 
 
 
 
Држање семинара преко 
ЗУОВ-а 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сертификат 
 
 
Сертификат  
 
 
Сертификат 
 
 
 
 
 
 
Сертификат 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Чланови МИО 
 

 
 

Психолог 
 
Психолог 
 
 
 
Психолог  
 
 
 
 
 
 
 
Психолог 
Аутори обуке 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учесник 
 
 
Учесник 
 
 
Учесник 
 
 
 
 
 
 
Учесник 
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Извештај психолога о посећеним часовима током школске 2020/21. године 

 
     Током  школске 2020/201. године у циљу саветодавно-инструктивног рада  присуствовала сам 
на 4 активности у припремним предшколским групама, на 23 часа (од тога на 2 онлајн часа и на 2 
часа провере савладаности програма за увођење у посао учитеља), али и на часовима одељењског 
старешине, када би се деси неки проблем о коме је потребно да сви поразговарамо и нађемо 
решење. Годишњим програмом рада школе, планирала сам 22 часа (од тога 2 активности у 
припремним предшколским групама), уз напомену да је школски живот динамичан и да у 
зависности од епидемиолошке ситуације, проблема, околности не могу се предвидети да ли ће се 
план остваривати како је планирано, а и због потребе за накнадним праћењем часова, понашања, 
напередовања неких ученика, што је ранијих година резултирало знатно већи број посете 
часовима од планираних. 
   Првенствени мој циљ посете часовима је био: праћење прилагођавања ученика првог разреда, 
праћење новопридошлих ученика, праћење напредовања ученика са тешкоћама у развоју, 
праћење прилагођавања образовних захтева развојним могућностима ученика уопште и ученика 
са извесним телесним, здравственим, хроничним сметњама, као и посматрање комуникације, 
интеракције (наставник-ученик, ученик-ученик), мотивације и опште климе и атмосфере у 
одељењу. Велики број посета је био усмерен и на планирање мера подршке код извесног броја 
ученика кроз индивидуализацију, како би се превентивно деловало на побољшање напредовања 
ученика и искоришћавање присутних потенцијала код те деце. Посете часовима су биле 
прилагођене епидемиолошкој ситуацији. Листа броја посећених часова изгела овако: 
- 4 – активности у припремној предшколској групи (праћење деце која су имала извесних тешкоћа 
у развоју и упознавање деце са оним што ће се радити на тестирању за први разред) 
- 11 - часова – у разредној настави;  
- 12 – часа у редовној предметној настави; 
- 2 – онлајн часа 

окружењу“ и  
-,,Ефикасни односи са 
јавношћу и значај 
информисања у систему 
социјалне заштите“ 
-Лични рад на себи кроз 
многобројне радионице и 
психотерапијске сеансе 
-Примена РЕБК 
психотерапије у раду са 
ученицима, наставницима 
и родитељима  
 

1-2. 3. 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 4. 2021. 
 
 
 
Током године 
 
 
 
Током године 
 

Сертификат 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сертификат 
 
 
 
Сертификати 
 
 
 
Лиценца  

 
 
 
Учесник 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учесник 
 
 
 
Активни 
учесник и 
сарадник 
 
Психотерапеут 
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     На основу присуствовања часовима, опсервације и заједничке анализе након посете часовима, 
дошла сам до следећих  информација: 
-наставници имају добру комуникацију са ученицима, подстичу их на размену информација и 
дискусију, као и на повезивање наставних садржаја са животним ситуацијама и окружењем, што 
представља корак ка другачијем приступу наставним јединицама и ученику; 
-већина наставника користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа,  
-наставници и ученици имају добру међусобну интеракцију, наставници усмеравају интеракцију 
међу ученицима у циљу бољег праћења и стицања знања; 
-наставници благовремено дају повратне информације ученицима, ученици показују задовољство 
и захвалност због добијања информација и пружања могућности да и они могу да коментаришу; 
-већина наставника користи мултимедијални приступ настави у учионицама које су опремљене 
асистивном технологијом, што додатно доприноси већој мотивисаности и заинтересованости 
ученика за наставне садржаје; 
-наставници својим приступом и ставом доприносе стварању топле, пријатне, неформалне али 
радне атмосфере; 
-наставници се према ученицима опхода са поштовањем и уважавањем, подстичу и мотивишу 
ученике путем похвала и давањем подршке, како би ученици развили интересовање и 
искористили своје потенцијале; 
-већина наставника настоји да наставне садржаје и захтеве прилагођава индивидуалним 
могућностима ученика, ради се индивидуализација, као и праћење извесног броја напредовања 
ученика како би им се пружила даља подршка и прилагодио наставни садржај; 
-већина наставника прилагођава темпо рада и време потребама ученика; 
-многи наставници користе групни рад или рад у пару;  
-већина наставника прилагођава садржаје, материјале индивидуалним карактеристикама ученика 
а неки наставници користе своју креативност у изради материјала који ће дати ученицима у складу 
са њиховим могућностима; 
-већина наставника учи ученике како да уче и како да сами логичким закључивањем дођу до 
решења; 
-неки наставници користе паметне табле. 
     Пратећи рад наставника предложила сам извесне мере за унапређивање образовно-васпитног 
рада, како би се развој код деце подстицао до оптималних граница њихових могућности, као што 
су: 
-увођење индивидуализованог начина рада са неким ученицима, како би се наставни садржаји 
што боље приближили тренутним развојним могућностима ученика и избегао осећај 
,,неуспешности“; 
-да се прилагоди начин седења, простор и угао гледања код ученика са тешкоћама у развоју; 
-да се ученицима који не могу да мирно седе омогући кретање у току часа, као и да се захтеви и 
упуства за рад прилагоде њиховим потребама (кратка, честа упуства и усмеравања током рада); 
-да се што више користи разноврсни наставни материјал, као и да се неким ученицима и даље 
дају да користе очигледна наставна средства (жетоне, рачунаљку, прстиће, словарицу...), како би 
се омогућило ученицима који касне у развоју да што више развију везу међу неуронима, који ће 
довести до сазревања одређених зона у мозгу и како би савладали почетно рачунање и писање; 
-да се не прелази на нове наставне јединице док се не утврди да ли су сви разумели, да се 
ученицима даје објашњење и за ствари које се понављају (да се не полази од тога да сви то знају!); 
-што више укључити подршку вршњака и код неких ученика подршку логопеда; 
-код неких ученика бити што доследнији у примени правила понашања да би се развој детета 
одвијао у очекиваним социјалним границама; 
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-сензибилисати родитеље за што бољу партнерску сарадњу, како би подршка детету била 
комплетнија и доследнија; 
-да се у наставу укључују ученици који се слабије јављају и ангажују, као и подстицати мотивацију 
за ученике кроз садржаје који су интересантнији; 
-више појашњавања где је деци потребно;   
-дефинисати  питања у складу са могућностима ученика; 
   Опши је утисак да је одвијање наставе и у овако отежаним условима, било коректно и да су 
наставници уложили много труда и рада како би подигли мотивацију код ученика, јер је сама 
ситуација са ковидом 19 неприродна и оставља последице на ментално и физичко здравље и код 
запослених и код ученика. Наставници су прихватили и добро су се изборили са изазовима нових 
образовних технологија, неко више, неко мање, али довољно да се настава одвија у предвиђеним 
границама и да се реализује наставни план и програм. Све ово, без обзира на предности и мане 
онлајн наставе и наставе у групама, је допринело унапређивању наставног процеса, квалитету 
рада наставника и унапредило њихове компетенције, а истовремено допринело и унапређивању 
мојих компетенција за целоживотно учење. 
 
 
 
 
 
 
 

Извештај о реализацији компензаторног програма „Ненасилно решавање конфликата“ школске 
2020/2021. Године 

 

         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 2020/2021. године реализован је компензаторни програм „Ненасилно 
решавање конфликата“. 
 
      Програм је обухватио 15 ученика од петог до осмог разреда који су на крају првог 
класификационог периода испољавали неки од облика насилног понашање (укључивани су и 
накнадно ученици који су у међувремену испољавали неки од облика неадекватног понашања). 
Реализација програма, због епидемиолошке ситуације је реализована у малим групама и током 
појачаног индивидуализованог саветодавног рада. 
 
     У складу са планом реализовано је 7. радионица у периоду од новембра 2020. до марта  2021. 
године. Теме радионица су биле:  
 
Прва радионица – Слика о себи и како ме други виде  - 4. 11. 2020. 
Друга радионица – Самопоштовање – 5. 11. 2020. 
Трећа радионица – Препознавање осећања  код себе и других – 16. 11. 2020. 
Четврта радионица – Медаља има две стране – 4. 12. 2020.  
Пета радионица – Пирамида живота – 19. 1. 2021. 
Шеста радионица – Контрола беса кроз когнитивно-бихејвиоралне технике – 28. 1. 2021. 
Седма радионица - Заробимо речи и реченице – 9. 2. 2021. 
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        Током реализације програма пружана је и индивидуална подршка појединим ученицима у 
учењу когнитивно-бихејвиоралних техника за контролу беса и импулсивног понашања. Ученици су 
у складу са могућностима и мотивацијом усвојили неке од понуђених техника и образаца 
понашања. Садржај програма и начин реализације ученици су проценили као корисне, 
интерактивне, применљиве. 
 
Извештај о раду педагога Катарине Карановић за школску 2020/2021.годину   

Област рада  Садржај  Реализовано  Начин остваривања 
програма 

1. Планирање и 
програмирање  
образовно- 
васпитног рада  

-Израда делова Годишњег 
плана рада школе, Извештаја 
рада школе, Школског 
развојног плана, - 
-Учешће у изради плановима 
програма ЧОС— за све 
узрасте  
-  Израда  личног плана 
стручног усавршавања 
- припрема анкета, 
анкетирање ученика и 
родитеља/продужени 
боравак, слободне наставне 
активности/ 
-планирање процеса 
самовредновања и 
организација  за област 
Подршка ученицима  
- Израда личног годишњег 
плана рада  
Израда Анекса развојног 
плана установе  
-планирање родитељских 
састанака са родитељима 
ППП/два одржана/  
Планирање реализацие 
компензаторног програма 
„Учење учења“-  
-планирање оставривања 
тематских недеља „Недеље 
спорта“,“Недеља 
толеранције“ „Недеља 
здравих стилова живота“ 
-формирањ група продуженог 
боравка и планирање  рада 
продуженог боравка  

Август/септембар 
 
 
 
Август/септембар 
 
 
Август/септембар  
 
 
 
Септембар  
 
 
Самовредновање: 
Септембар-јун 
 
Август/септембар 
 
 
 Децембар /јануар  
 
-септембар, јун  
 
 
„Учење учења“- 
новембар- фебруар  
 
Тематске недеље: 
Октобар, април, 
мај 
 
Август, септембар  
 
 
 

Састанци тимова, 
актива , увидом у 
планове и 
реализацију 
претходне године 
-на састанцима, у 
договору са 
одељењским 
стерешинама  
Лични план израђен 
на основу личних 
потреба и и плана 
установе 
-Израда годишњег 
плана рада , као и 
месечних планова на 
основу годишњег 
плана  
 
 
 
Дискусија , анализа, 
израда документа , 
презентовање, 
усвајање  
 
Увид у садржај новог 
програма припремног 
предшколског 
програма, 
осмишљавање 
радионице , 
реализација 
Осмишљавање, 
дискусија,договор са 
колегама у вези 
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Формирање група 
припремног предшколског 
програма  

 
Август 

активности  током 
тематских недеља  

2. Праћење и 
вредновање 
образовно- 
васпитног рада  

-континуирано праћење и 
вредновање образовно-
васпитног рада / учешће у 
раду одељењских већа, 
анаиза постигнућа, анализа 
владања, давање предлога за 
унапређење 
,праћење на предовања 
ученика у ПП 
 - праћење реализације  
активности у оквиру тематких 
недеља и других 
ваннаставних активности  
-учешће у изради извештаја о 
раду школе 
Рад са самовредновању, 
припрема инструмената, 
анализа добијених резултата, 
израда Извештаја са 
предлогом мера за 
побољшање и акционим 
планом  
-праћење напредовања 
ученика којима је пружена 
подршка у учењу  
 

-новембр, фебруар, 
април  јун  
 
 
 
Септембар- јун  
 
 
 
Август/септембар 
Август-септембар  
 
Септембар- август 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Август-јун  

Дискусија, анализа, 
компарација са 
претходним 
периодима  
 
 
Разговор, дисусија, 
размена искустава  
 
 
 
Дискусија, анализа, 
излиставање идеја , 
сарадња са 
представницима 
ученичког парламента 
током осмишљавања 
активности  
 
Разговор са 
родитељима , 
ученицима, 
наставницима, даље 
саветовање 

3. Рад са 
наставницима 
школе  

Пружање подршке 
наставницима током 
реализације образобно- 
васпитног рада, како 
непосредно, тако и током  
онлајн наставе  
-Анализа реализације наставе 
и пружање помоћи са циљем 
унапређења образовно- 
васпитног рада током посете 
часова :  
Марија Негројевић /осета ИО-
Качер – 2 часа   неподељена 
школа/ 
1-1 Бојана Меденица 
1-2 Цмиљана Јанковић  
1-3 Радмила Шуљагић 
1-4 Зора Стевановић 
1-5 Љубинка Мијатовић 

Током целе године  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
октобар 
 
 
октобар 
 
 
 
 

Дисусија, 
разговор,излиставање 
идеја  
 
 
 
 
 
 
 
-присуство часовима, 
анализа, разговор, 
авање препорука за 
побољшање  
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4-1- Вера Пековић 
4-2- Невена Милосављевић 
4-3- Милуника Полић 
4-4- Верица Гогић 
4-5-Александар Лојаница 
 
3-4- Нада Радојчић 
5-3- Ана Димитријевић 
8-4-Катарина Савић  
Весна Шекељић 
Славица Ристовић 
Марија Тодоровић- ЧОС- није 
реализована  
Биљана Николић, припремни 
предшколски програм 
Драгица Чолић, припремни 
предшколски програм 
Посета ИО-Стапари – 2 часа/ 
комбинација 1-3  -1.час- 
Горан Максимовић,музичка 
кутура 
Посета онлајн часова:  
 Биљана Кнежевић 
 Весна Димитријевић 
Марија Ракић 
Марина Маркићевић 
Филип Баралић 
Мирел Лазић 
Оливера Крстић  
Алексанадар Милосављевић 
-саветодавна подршка 
наставницима током 
решавања различитих 
образовних и васпитних 
проблема ученика  
-помо у реализацији 
појединих часова 
одељењског старешине 
-подршка током реализацје 
наставе на даљину и онлајн 
наставе  
-подршка васпитачима  током 
примене нових основа 
програма „Године узлета“ 
 -сарадња са личним 
пратиоцима- пружање 
подршке и усмеравање  
- информисање ангажованих 

 
 
 
 
новембар 
 
 
 
 
новембар 
 
март 
 
 
мај 
 
 
април  
мај  
 
 
Март  
јун 
 
јун 
 
април 
април 
април 
март 
март  
април 
март 
 
 
 
 
септембар-јун 
 
 
 
 
 
 
септембар-јун 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разговор, 
планирање,дискусија  
 
 
 
 
Разговор,дискусија, 
анализа  
 
 



  

122 

 

наставника током 
организације пробног и 
завршног испита  
-подршка новозапосленим 
колегама  

 
септембар- јун 
 
март, мај,јун  
 
 
 
 
Септембар  

Саветодавање, 
разговор, анализа 
 
Састанци, дискусија, 
анализа  
 
 
 
Састанак- разговор, 
дискусија  

4. Рад са 
ученицима  

-саветодавни рад са 
ученицима , праћење дечјег 
напредовања, 
идентификоавње деце којој је 
потребна додатна поршка, 
подршка у учењу, деци из 
осетивих група 
- Формирање група 
припремног предшколског 
програма 
-саветодавни рад са 
ученицима којима је пружена 
индивидуална подршка у 
учењу  
Реализација компензаторног 
програма „Учење учења“ у 
измењеном обиму  
-учешће у превазилажењу 
васпитних проблема ученика 
- реализација планираних 
радионица : 
Тешкоће преласка са 
разредне на предметну 
настави –одељења петог 
разреда у Б смени  
Технике  учења- одељења 
петог разреда у Б смени -  
октобар 
Моја породица  (Венови и 
процесни дијаграми за 
најмлађе )– одељења првог 
разреда -октобар 
Дечја енигматика –одељења 
другог разреда новембар 
Мапе ума – одељења трећег 
разреда децембар 
Радионице из Учионице 
добре воље: 

септембар-јун 
 
 
 
 
 
 
 Август/септембар 
 
 
 
Октобар-јун 
 
 
Фебруар- април 
 
 
 
Септембар-јун 
 
 
 
 
 
Септембар/октобар 
 
 
 
 
 
 
Октобар  
 
 
децмбар/јануар 
 
 
 

 
Разговор, саветодавни 
рад  
 
 
 
 
 
Подела, формирање, 
информисање  
 
Саветодавни рад 
 
Предавања, 
радионица, 
саветодавни рад 
/извештај дат као 
поебан сегмент/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Реализација 
радионица  
/скоро  у  свим 
одељењима 
радионице 
реализоване у обе 
групе/ 
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„Ја сам ја ,ко си ти „? –  
Рецепт за пријатељство ?“- 
одељења четртог разреда и 
оељење 3-1 
-„Различитости нас спајају“ – 
није релизовано 
фебруар,март 
- радионица  ПО –за одељења 
осмог разреда у Б смени-  
-„Социјализација полног 
нагона“- 7-2 –угледна 
активност   
- Рачунари,Интернет, 
друштвене мреже-опасности 
и предности-одељења 
6.разреда   
Болести зависности- 
превенција употребе дрога 
одељења  - 8.разред 
У Стапарима : за ученике 5. 6. 
И 7. Разреда реализована 
радионица „Интернет, 
друштвене мреже- предности 
и опасности“  
За ученике 8. Разреда- 
Радионица“Професионална 
оријентација“- 
У ИО Качер релизоване су 
радионице:  
„Дечја енигматика“ и „Венови 
дијаграми“ 
Радионица у предшколским 
групама „ Да сам ја...“ 
-сарадња приликом 
реализације тематских недеа 
-праћење других активноси 
ученика  

 
 
 
Април  
 
 
 
 
 
Април/мај  
 
 
Мај  
 
Март/април  
 
 
 
 
Фебруар,март, 
април 
 
 
 
 
јун 
јун  
 
 
 
октобар  
 
септембар  
 
октобар, април, мај 
 
септембар-јун  

5. Рад са 
родитељима/ 
старатељима  

Пружање поршке 
родитељима у раду са 
ученицима са тешкоћама у 
учењу и понашању 
Анкртирање родитеља у 
оквиру процеса  
самовредновања  
-учешће на родитељском у 2-
2  
-организација и реализација 
родитељског за родитеље у 

Септембар-јун 
 
 
 
 
Новембар-март 
 
 
Септембар, јун 
 
 

Искусија, анализа, 
саветодавни рад  
 
Израда имструмента, 
реализација, нализа 
добијених података  
 
Планирање, 
организација, 
реализација 
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припремним –предшколским 
групама 
-формирање социјлних карти 
одељења првог разреда  - 
прикупљање података 
-анкетирање родитеља за 
продужени ;  и сарадња са 
њима  у циљу праћења 
адаптације ученика  
 

 
 
Септембар 
 
 
 
септембар  

 
 
Разговор, препоруке , 
саветовање  

6.Рад са 
директором, 
помоћницима, 
психологом, 
библиотекаром, 
личним 
пратиоцима  

- сарадња са директором и 
помоћницима  и психологом 
на обезбеђивању 
ефикасности, флексибилности 
и унапређена васпитно- 
образовног процеса  кроз 
израу документа, релизацији 
активности, састанака, 
планирања и програмирања 
активности, стручног 
усавршавња, процеса 
самовредновања, релизацији 
акционих планова  
-оставрена је саардња са 
личним пратиоцима у 
пружању подршке ученицима  
 

Током целе године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разговори, анализе, 
израда 
документације, 
презентовање , 
истраживање 

7. Рад у стручним 
органима и 
тимовима  

Учешчће у раду Одељењских 
већа, Наставничког већа, 
тимова и актива, са акцентом 
на Стручном активу за 
развојно планирање и Тиму 
за самовредновање  
Учешће у раду других тимова 
чији сам члан 
-Припрема материјала, 
презентовање и израда 
записника за два тима-  сам 
руководиалац  
-сарадња са Стручним већем 
васпитача у циљу адекватне 
реализације новог програма  
 

Током целе године  Разговори, дискусије, 
израда документације  
презентовање  

8.Сарадња са 
надлежним 
установама , 
организацијама, 
удружењима и 

Сарадња са здравственим 
образовним културним, 
социјалним и другим 
институцијама од значаја  
-размена искуства са другим 

Током целе године  Разговор, размена 
мишљења, 
реализација 
активности –
Напомена: ове 
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локалном 
самоуправом  

стручним сарадницима града 
- сарадња са Педагошким 
факултетом  

школске године у 
значајно мањем 
обиму због епидемије  

9.Вођење 
докуметације, 
припрема за рад и 
стручно 
усавршавње  

- вођење евиенције о раду на 
дневном нивоу  
Израа месечних планова рада 
Израда годешњег плана рада  
Вођење протокола приликом 
обиласка наставе 
-израда инструмента за 
праћење /нпр. протокол за 
праћење онлајн наставе / 
-записници седница Стручног 
актива за арзвојно планирање 
и Тима за самовредноавње 
Вођење потребне 
докуметације у вези 
документа -  Развојни  план  
установе 
Израда извештаја за област 
квалитета која је 
самовреднована 
-докуметација о 
реализованим радионицама 
-евиденција о ученицима 
којима се пружа  подршка у 
учењу  
Стручно усавршаавњ на нивоу 
и ван установе :  
-два семинара на платформи 
„Чувај ме“ 
- обука за дежурне 
наставнике у оквиру 
припреме организације 
завршног испита 
- семинар“ Дигитална 
учионица“ 
Релизовано стручно 
усавршавње на нивоу 
установе – радионица и 
предавање  
-информисање и едукација у 
области примене новог 
програма „Године узлета“- 
Припрема сценарија за 
радионице и родитељске 
састанке 

Током године  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
јун 
 
Април 
 
 
 
 
 
Септембар, јун  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Израда 
документације, 
чување исте,  
Израда планова раа и 
извештаја о раду 
Припрема сценарија 
Едукација, предавања, 
праћење стручне 
литературе 

 
 
 
 

Израда и 
презентовање  

 
 

евиденција о 
пруженој подршци 
ученицима  

 
 
 
 
 
 

Онлајн обука 
 
 
 
 
 

Онлајн обука 
 

Реализована 
радионица и 
предавање за колеге  

 
Онлајн обука 
Осмишљавање 
сценарија и садржаја  
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Извештај о реализацији компензаторног програма „Учење учења“ 

-школска 2020/2021.година 
 

У циљу остваривања планираних активности у оквиру Развојног плана установе, као и 
потребе да се пружи додатна подршка ученицима у учењу, током школске 2020/21.године 
планирани компензаторни програм „Учење учења“реализован је  индивидуално или у пару , како 
би се испоштовале епидемиолошке мере. Програмом су били обухваћени ученици који су имали 
недовољне оцене на првом класификационом  периоду или на полугодишту наставне године, а 
чији су родитељи дали усмену сагласност за похађање. 
 Теме радионица које су реализоване прилагођено измењеном начину реализације су   :  
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 

Ученици су у складу са могућностима и мотивацијом усвојили неке од горе презентованих 
техника учења и савладавању конкретног наставног градива са циљем бољег школског 
постигнућа.  Континуирану подршку у учењу кроз горе наведене активности  добило је  10 ученика 
различитих узраста.  

 

 

 
Рад ЛОГОПЕДА у школској 2020/2021. години 

Основан школа за образовање ученика са сметњама у развоју„Миодраг В. Матић“, од 
новембра месеца пружа додатну подршку, у виду логопедских третмана ученицима „Прве 
основне школе краљ Петар II“. 
 Након обављеног тестирања и опсервације , ученици су укључени у логопедске третмане, који се 
спроводе уторком и средом у оквиру школе. Тестирањем су обухваћени ученици од првог до 
четвртог разреда, као и ђаци припремног предшколског програма. 
На основу тестирања, код великог броја деце уочена су одступања у говорно-језичком развоју. 
Присутни су различити облици говорно-језичке патологије, од лакших  до комбинованих облика 
говорно-језичких сметњи и тешкоћа. 
Одступања говорно-језичког развоја се огледају у: 
-неправилном изговору гласова (гласови су оштећени по типу омисије, супституције и дисторзије) 
-недовољно издиференциран фонематски слух  
-незрелост слушне дискриминације (аудитивне перцепције), вербалног памћења и пажње што је 
последица недовољно развијене и усвојене гласовне анализе и синтезе, што може представљати 
тешкоћу у овладавању вештином читања и писања 
-лексичко-граматичке, морфолошке и синтаксичке неправилности (неадекватно повезивање и 
граматичко обликовање речи, неправилна употреба граматичких категорија речи, погрешна 
конструкција реченице..) 
-лексички фонд испод очекиваног за календарски узраст 
-незрела линеација и графомоторни низ 
-супституција слова у читању,  као и изостављање или додавање слогова или делова речи 
-супституција, изостављање слова у писаном модалитету говора 
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Број деце којој је потребан логопедски третман, подршка и праћење је 65. У табели је дат преглед 
броја ученика по узрастима, а логопед је доставио код психолога и појединачне извештаје за 
свако дете.  
 

Разред Број деце на 
логопедском 
третману 

Број деце која раде 
по ИОП-у или 
индивидуализацији 

Број деце која су 
завршила третман 

Предшколско 11 
 

1 7 

I 16 
 

 8 

II 17 
 

 6 

III 13 
 

1 5 

IV 7 
 

3 1 

V 
 

1   

Укупно 65 
 

5 27 

 

 
*Због преласка ученика на онлајн наставу, код неких ученика логопедски третмани се нису 
спроводили континуирано, како је било планирано. 
*Да би се постигли што бољи резултати код сваког детета и ученика од изузетног значаја је 
континуирани логопедски третман, који није било могуће спроводити  на тај начин , што због 
великог броја деце што  због тренутне  епидемиолошке ситуације која је у претходних годину дана 
додатно закомпликовала  динамику спровођења логопедских третмана.Због свега тога третмани 
трају дуго. 
Деца из високо ризичних група, као и она којој је дијагностикован  неки од најкомплекснијих 
облика говорно-језичке патологије, су спорадично укључивана у третман. Током целе  школске 
године,  у континуитету , постоји потребуа за укључивањем нове деце на третмане,  којима су 
сметње откривене и констатоване тек по отпочињању процеса савладавања комплексног 
школског градива. 
 

5.2.РУКОВОДЕЋИ ОРГАНИ 
 

5.2.1. Директор школе  
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ ЗА ШК. 2020/2021. 
  

На основу функционално интегрисаних знања, способности и вештина директор је управљао, 
организовао, руководио и контролисао рад школе. Своје активности спроводио је на основу 
чл. 126 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 2020/2021. годину. 



  

128 

 

 
I област: 1.1. РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ 

Стандарди: 
       1.1.1. Развој културе учења 

1.1.2. Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика 
1.1.3. Развој и осигурање квалитета наставног и васпитног процеса у школи 
1.1.4. Обезбеђење инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу 
1.1.5. Праћење и подстицање  

 

Развој културе учења 1.1.1. 

Директор развија и промовише вредности и 
развија школу као заједницу целоживотног 
учења. 

Опис стандарда 

Индикатори: 
• Ствара услове за унапређивање наставе и 
учења у складу са образовним и другим 
потребама ученика; 
• Прати савремена кретања у развоју 
образовања и васпитања и стално се стручно 
усавршава; 
 • Мотивише и инспирише запослене и ученике 
на критичко прихватање нових идеја и 
проширивање искустава;  
• Подстиче атмосферу учења у којој ученици 
постављају сопствене циљеве учења и прате 
свој напредак;  
• Ствара услове да ученици партиципирају у 
демократским процесима и доношењу одлука;  
• Подстиче сарадњу и размену искустава и 
ширење добре праксе у школи и заједници. 

Активности: 
• Почетак школске 2020/2021. је организован у 
складу са Годишњим планом рада, али и са 
дописима МПН којим је уређен почетак 
школске године у епидемиолошким условима.  
• Учешће на стручним скуповима са темом 
унапређења наставе на даљину, усавршавања 
дигиталних компетенција, рада на ВЕБ 
алатима и платформама. Сви планирани 
стручни скупови су вебинари и организовани 
су као специфична врста помоћи и подршке за 
рад школа у пандемијским условима. 
Посећене су и две конференције (Врњачка 
Бања, Златибор), положен је испит за лиценцу 
за директора установе. 
• Школска година је почела у измењеним 
околностима због пандемије болести ковид-
19. Сви капацитети школе су стављени на 
располагање наставницима и ученицима како 
би се настава реализовала без проблема. 
Ученици првог циклуса (1-4.разреда) ишли су 
свакодневно у школу. Формиране су групе до 
15 ученика које су се наизменично смењивале. 
Ученици предметне наставе су наставу 
похађали по комбинованом моделу, 
непосредно у школи и праћењем снимљених 
часова преко РТС-а. Једна група ученика би 
долазила у школу на непосредну наставу 
(часови 30 мин), а друга би остајала код куће и 
пратила часове на РТС-у и материјале 
постављене у Гугл учионици. Следећег дана је 
долазило до ротације група. 
• Прелазак на комбиновани модел наставе, 
иако нужан и несвакидашњи, представљен је 
ученицима као идеална прилика да без 
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прекида похађања наставе, усвоје неопходна 
знања и остваре планиране стандарде и 
исходе.  
• Наставницима и ученицима је сугерисано да 
размењују наставне материјале и помажу 
једни другима. Наставници у оквиру стручних 
и одељењских већа, а ученици у својим 
одељењима и Ученичком парламенту. 
• Школска година је успешно завршена, а 
завршни испити спроведени без проблема. 
Процедура уписа у средње школе је 
реализована према закону, упутствима и 
календару активности.  

Стварање здравих и безбедних услова за 
учење и развој ученика 

1.1.2. 

Директор ствара безбедно радно и здраво 
окружење у коме ученици могу квалитетно да 
уче и да се развијају. 

 
Опис стандарда 

Индикатори: 
• Осигурава да се примењују превентивне 
активности које се односе на безбедност и 
поштовање права ученика;  
• Обезбеђује услове да школа буде безбедно 
окружење за све и да су ученици заштићени од 
насиља, злостављања и дискриминације;  
• Обезбеђује да се у раду поштују међународне 
конвенције и уговори о људским правима и 
правима деце;  
• Обезбеђује да школа буде здрава средина са 
високим хигијенским стандардима. 

Активности: 
• Избијањем пандемије заразне болести 
ковид-19, безбедност ученика и запослених је 
постала апсолутни приоритет. У школи су се 
спроводиле све прописане мере безбедности 
(ношење заштитне маске, дезинфекција руку, 
дезинфекција радних површина и предмета за 
заједничку употребу, одржавање дистанце, 
дезо-баријера, често проветравање 
просторија). У два наврата, ученици 
предметне наставе су у потпуности прелазили 
на онлајн наставу.  
• Сва права деце се поштују и у школи су 
обезбеђени услови који гарантују безбедно 
окружење и заштиту од насиља, злостављања 
и било какве дискриминације.  
• Поред свакодневног чишћења, школске 
просторије и двориште су били очишћени и 
дезинфиковани од стране Биоктоша и ЗЈЗ. У 
матичној школи, али и у издвојеним 
одељењима, одржавање хигијене је било на 
врхунском нивоу што је допринело да 
заражавање ученика и запослених буде у што 
мањем броју. Од Града је редовно добијан 
алкохол за дезинфекцију руку, а школа је 
обезбеђивала остали материјал за одржавање 
хигијене. Било је и донација родитеља 
(заведене у књизи донација) које су у значајној 
мери олакшале функционисање школе у 
условима пандемије. 
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Развој и обезбеђивање квалитета наставног и 
васпитног процеса у школи 

1.1.3. 

Директор обезбеђује и унапређује квалитет 
наставног и васпитног процеса. 

Опис стандарда 
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Индикатори: 
• Уме да користи стратешка документа о 
развоју образовања и васпитања у Републици 
Србији;  
• Промовише иновације и подстиче наставнике 
и стручне сараднике да користе савремене 
методе и технике учења и примењују 
савремене технологије у образовно- васпитном 
процесу;  
• Обезбеђује услове и подржава наставнике да  
раде тако да подстичу ученике да развијају 
сопствене вештине учења; 
• У сарадњи са стручним сарадницима и 
наставницима обезбеђује да настава и 
ваннаставне активности подстичу креативност 
ученика, стицање функционалних знања и 
развој њихових социјалних вештина и здравих 
стилова живота;  
• Обезбеђује и развија самоевалуацију свог 
рада и систематичну самоевалуацију и 
евалуацију рада наставника, стручних 
сарадника, наставног процеса и исхода учења. 

Активности: 
• Учешће директора на састанцима Актива 
директора, сарадња са ШУ Ужице и 
спровођење активности које је прописало 
МПН. 
• Наставници и стучни сарадници се на време 
и на најприкладнији начин упознају са 
извештајима са састанака и актива. Све 
информације од значаја за живот и рад школе 
су благовремено прослеђене Наставничком 
већу (вибер, Гугл мит) и све договорене 
активности су спровођене плански и тимски. 
• Велика већина наставника корисити ИКТ у 
процесу наставе. Организоване су гугл 
учионице као основна платформа за 
комуникацију и размену наставних материјала 
између наставника и ученика. Користила се и 
апликација Гугл-мит за реализацију састанака 
стручних и одељењских већа, наставничког 
већа, педагошког колегијума и др. 
• Ваннаставне активности су организоване 
онлајн кроз квизове, едукативне видео-игрице 
и сл..  
• Директор је редовно присуствовао 
састанцима Педагошког колегијума, Стручних 
већа, узео учешћа у Тиму за самовредновање, 
у Тиму за обезбеђивање квалитета рада 
установе,  као и активно учешће у Тиму за 
превенцију насиља. Директор је 23. јула 
положио испит за лиценцу за директора 
установе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обезбеђивање инклузивног приступа у 
образовно-васпитном процесу 

1.1.4. 

Директор ствара услове и подстиче процес  
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квалитетног образовања и васпитања за све 
ученике. 

Опис стандарда 

Индикатори: 
• Познаје законитости дечјег и адолесцентског 
развоја и ствара услове за уважавање њихове 
различитости.  
• Ствара климу и услове за прихватање и 
уважавање специфичности и различитости 
ученика и промовисање толеранције. 
• Разуме потребе различитих ученика 
(талентованих и надарених, оних са сметњама у 
развоју, инвалидитетом и ученика из осетљивих 
друштвених група) и омогућава најбоље услове 
за учење и развој сваког ученика. 
• Осигурава да код ученика са посебним 
образовним потребама те потребе буду 
препознате и на основу њих израђени  
индивидуални образовни планови. 
• Обезбеђује примену програма учења који ће 
бити прилагођени претходним знањима и 
искуствима ученика и уважавати разноликост 
средине из које они долазе. 
 

Активности: 
• У школи се уважавају различитости. Уз 
посебан рад са наставницима, стручном 
службом и ученицима настојимо да 
постигнемо да ученици са одређеним 
проблемима у раду и понашању буду добро 
прихваћени од стране ученика у одељењу и 
уопште у школи.  
• Стручни сарадници и наставници су 
ангажовани да пруже подршку свим 
ученицима, да ли кроз индивидуализацију или 
кроз једну од три врсте ИОП-а. 
• Школа пружа подршку ученицима који имају 
посебне потребе, али и талентованим и 
даровитим.  
• Организована је подршка за ученицу која је 
имала здравствених проблема. (Ученица је и 
завршни испит полагала у кућним условима, а 
школа је формирала комисију која је спровела 
полагање у кућним условима.) 
• Иако у нашој школи нема ученика из 
осетљивих друштвених група, на разним 
радионицама, часовима одељењских 
заједница, на предавањима ученика Ученичког 
парламента, стално се промовишу 
толеранција, демократичност, хуманост и 
остале вредности. 

Праћење и подстицање постигнућа ученика 1.1.5. 

Директор прати и подстиче ученике на рад и 
резултате. 

Опис стандарда 

Индикатори: 
• Обезбеђује праћење успешности ученика кроз 
анализу резултата на тестовима и увидом у 
школски успех, у складу са стандардима 
постигнућа ученика. 
• Подстиче наставнике да користе различите 
поступке вредновања и самовредновања који 
су у функцији даљег учења ученика.  
• Обезбеђује да се расположиви подаци о 
образовно-васпитном процесу користе за 
праћење постигнућа и напредовања ученика. 
• Прати успешност ученика и промовише 
њихова постигнућа. 

Активности: 
• За све време трајања наставе на даљину, 
наставници су се трудили да примене 
најефикасније механизме за праћење 
постигнућа ученика. На крају првог 
полугодишта није реализована провера 
остварености стандарда и исхода јер је дошло 
до измена школског календара којим је прво 
полугодиште скраћено за четири недеље, а 
због пандемије вируса корона.  
• Директор је путем обавештења похваљивао 
ученике који су остварили одређене резултате 
на конкурсима. 
• На сајту школе и ФБ страници «Андријаш» се 
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промовишу сви ученици који су остварили 
неке значајне резултате. Награђени ученици су 
фотографисани, а њихова фотографија је 
постављена на огласну таблу испред школе.  
 

 

II  област: ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 
Стандарди: 
2.1. Планирање рада установе 
2.2. Организација установе 
2.3. Контрола рада установе 
2.4. Управљање информационим системом установе 
2.5. Управљање системом обезбеђења квалитета у установи 

Планирање рада установе  2.1. 

Директор обезбеђује доношење и спровођење 
планова рада установе. 

Опис стандарда 

Индикатори: 
• Организује и оперативно спроводи доношење 
планова установе: организује процес 
планирања и додељује задатке запосленима у 
том процесу, иницира и надзире израду 
планова, обезбеђује поштовање рокова израде 
планова и непосредно руководи том израдом. 
• Обезбеђује информациону основу 
планирања: идентификује изворе информација 
потребне за планирање и стара се да 
информације буду тачне и благовремене. 
• Упућује планове установе органу који их 
доноси. 

Активности: 
• За време трајања наставе на даљину 
(комбиновани модел наставе), али и за време 
онлајн наставе, редовно су доношени 
оперативни планови рада и достављани су 
Школској управи. Све оперативне планове 
Школе потврдили су и одобрили Тим за 
унапређење квалитета рада установе и 
Педагошки колегијум. 
• За израду планова сви запослени су добили 
неопходне информације од директора и 
стручне службе школе.  
• Сви извештаји из првог полугодишта су 
сачињени детаљно и квалитетно са свим 
релевантним подацима и на време послати на 
разматрање и усвајање Савету родитеља и 
Школском одбору. 
 
 

Организација установе 2.2. 

Директор обезбеђује ефикасну организацију 
установе 

Опис стандарда 
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Индикатори: 
• Креира организациону структуру установе: 
систематизацију и описе радних места, образује 
стручна тела и тимове и организационе 
јединице. 
 • Обезбеђује да су сви запослени упознати са 
организационом структуром установе, посебно 
са описом свог радног места. 
• Поставља јасне захтеве запосленима у вези са 
њиховим радним задацима и компетенцијама и 
проверава да ли запослени разумеју те задатке.  
• Стара се да запослени буду равномерно 
оптерећени  
радним задацима. 
 • Делегира запосленима, руководиоцима 
стручних органа, тимова и организационих 
јединица послове, задатке и обавезе за њихово 
извршење. 
 • Координира рад стручних органа, тимова и 
организационих јединица и појединаца у 
установи. 
• Обезбеђује ефикасну комуникацију између 
стручних органа, тимова и организационих 
јединица и запослених. 

Активности: 
• Годишњим планом рада школе прецизирана 
су сва стручна тела, стручна већа, активи, 
тимови и састав истих. Сви они су успешно 
функционисали и за време трајања наставе на 
даљину и онлајн наставе. Састанци су 
реализовани преко интернета путем ВЕБ алата. 
• Водило се рачуна да запослени буду 
равномерно оптерећени обавезама према 
проценту ангажовања у школи и да буду 
укључени у активности за које имају афинитете.  
• Сви запослени су упознати са организационом 
структуром установе са описом свог радног 
места.  
• На састанцима је договорено на који  
начин стручни органи комуницирају међу 
собом, а директор координира радом свих. 
• Рад стручних органа, тимова и већа је 
ефикасно координиран и сарадња је била на 
високом нивоу. 

Контрола рада установе 2.3. 

Директор обезбеђује праћење, извештавање, 
анализу резултата рада установе и 
предузимање корективних мера. 

 
Опис стандарда 

Индикатори: 
• Примењује различите методе контроле рада 
установе, њених организационих јединица и 
запослених. 
 • Организује и оперативно спроводи контролу 
рада установе: организује процес праћења, 
извештавања и анализе резултата и додељује 
задатке запосленима у том процесу, иницира и 
надзире процес израде извештаја и анализа, 
обезбеђује поштовање рокова у изради 
извештаја и анализа. 
 • Обезбеђује информациону основу контроле: 
идентификује изворе информација потребне за 
контролу и стара се да информације буду тачне 
и благовремене. 
 • Непосредно прати и заједно са запосленима 

Активности: 
• У првом полугодишту је било посета часова од 
стране директора. Сачињени су извештаји, а 
запослени су добили благовремену повратну 
информацију. ИП надзор је настављен и у 
другом полугодишту, a посећивани су и часови 
у Гугл учионицама. 
 • Извршен је надзор Ес-Дневника образовно-
васпитног рада, матичних књига, књига 
дежурства, као и свих извештаја са састанака 
стручних већа, актива и тимова. 
• Редовно обилажење и праћење рада 
дежурних наставника као и рада наставника у 
продуженом боравку. 
• Редовно, најмање једном недељно, 
обилажење свих просторија школе и школског 
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анализира остварене резултате установе, 
анализира рад установе, њених јединица и 
запослених. 
 • Предузима корективне мере када остварени 
резултати установе, њених јединица и 
појединачни резултати запослених одступају од 
планираних. 
 • Упознаје органе управљања са извештајима и 
анализама резултата рада установе и 
предузетим корективним мерама. 

дворишта, контролисан рад помоћног особља и 
хигијене у школи. На већима, састанцима 
актива и осталим стручним телима анализиран 
је рад установе. Доношене су мере за 
побољшање функционисања школе уопште. 
• Школски одбор редовно информисан о свим 
дешавањима у школи путем извештаја о раду и 
о конкретним мерама за побољшање рада. 
Школски одбор се није састајао у школи, већ је 
све своје седнице реализовао 
електронским/телефонским путем. У јуну је 
одржана седница у школи, а кроз дневни ред су 
прошле многе тачке о којима се расправљало и 
одлучивало телефонским путем.  

Управљање информационим системом 
установе 

2.4. 

Директор обезбеђује ефикасно управљање 
информацијама у сарадњи са школском 
управом и локалном самоуправом 

 
Опис стандарда 

Индикатори: 
• Обезбеђује да сви запослени буду 
правовремено и тачно информисани о свим 
важним питањима живота и рада установе. 
 • Обезбеђује услове за развој и 
функционисање информационог система за 
управљање (ИСУ): набавку потребне опреме и 
програма, организује рад информационог 
система и његово коришћење у свакодневном 
раду установе у складу са законом. 
• Обезбеђује обуку запослених за рад са 
савременом информационо-комуникационом 
технологијом и подстиче их да је користе у раду 
установе и као подршку процесу учења/наставе.  

Активности: 
• Све информације значајне за рад школе и 
запослених уопште које се усменим, писменим 
или електронским путем проследе школи 
правовремено се прослеђују и запосленима на 
састанцима, путем мејлова, вибер групе или 
онлајн преко Гугл-мита. 
• Директор, помоћник директора, секретар и 
наставници задужени за ажурирање ЈИСП-а, 
редовно уносе све неопходне податке. 
• Сви запослени су прошли обуку «Дигитална 
учионица». 
 
 

Управљање системом обезбеђења квалитета 
установе 

2.5. 

Директор развија и реализује систем 
осигурања квалитета рада установе. 

Опис стандарда 

Индикатори: 
• Примењује савремене методе управљања 
квалитетом. 
 • Обезбеђује изградњу система управљања 
квалитетом у установи: израду процедуре 
управљања квалитетом и потребне 
документације, распоређује задатке 
запосленима у процесу управљања квалитетом 
и стара се да их они спроводе. 
• Обезбеђује ефикасан процес 

Активности: 
• Тим за самовредновање се током претходног 
периода редовно састајао и разматрао поступак 
самовредновања у области Подршка 
ученицима. Направљен је план активности које 
ће бити интезивиране у фебруару месецу. 
Директор активно учествује у раду Тима за 
самовредновање. Процес самовредновања је 
успешно завршен, а сачињен је Извештај који је 
представљен Наставничком већу и Школском 
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самовредновања и коришћење тих резултата за 
унапређивање квалитета рада установе. 
 • Заједно са наставницима и стручним 
сарадницима прати и анализира успешност 
управљање (ИСУ): набавку потребне опреме и 
програма, организује рад информационог 
система и његово коришћење у свакодневном 
раду установе у складу са законом. 
• Обезбеђује обуку запослених за рад са 
савременом информационо-комуникационом 
технологијом и подстиче их да је користе у раду 
установе и као подршку процесу учења/наставе. 
ученика на завршним, односно матурским 
испитима ради планирања унапређивања рада 
школе. 
• Обезбеђује сарадњу са тимовима који 
обављају спољашње вредновање рада установе 
и стара се да се резултати тог вредновања 
користе за унапређење рада установе. 

одбору.  
• Тим за унапређење квалитета рада установе 
се редовно састајао и разматрао све 
актуелности, пратио новине у овој области и 
информисао наставнике о њима дајући 
конкретне мере и предлоге за њихово усвајање 
и спровођење у пракси. 
• Посећивана су сва предавања и обуке које је 
организовала и реализовала Школска управа 
Ужице и РЦУ. 
• Тридесет наставника је прошло једнодневни 
семинар „Међупредметне компетенције“. 
Семинар је организовао РЦУ, а реализован је у 
школи. 

 
III област: ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 
Стандарди: 
3.1. Планирање, селекција и пријем запослених 
3.2. Професионални развој запослених 
3.3. Унапређивање међуљудских односа 
3.4. Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених 

 

Планирање, селекција и пријем запослених 3.1. 

Директор обезбеђује потребан број и 
одговарајућу структуру запослених у установи 

 
Опис стандарда 

Индикатори: 
• Планира људске ресурсе у установи и 
благовремено предузима неопходне мере за 
реализацију плана људских ресурса. 
• Стара се да сва радна места у установи буду 
попуњена запосленима који својим 
компетенцијама одговарају захтевима посла. 
 • Обезбеђује спровођење поступка пријема 
запослених у радни однос. 
 • Обезбеђује услове за увођење приправника у 
посао и предузима мере за њихово успешно 
прилагођавање радној средини. 

Активности: 
• Решењем Радне подгрупе ШУ Ужице, 
преузета је наставница биологије из ОШ 
«Бреково» и то 40% у ИО Стапари. 
• Школској управи уредно су пријављена 
слободна радна места у школи. На радна места 
која се нису могла попунити кадровима са листе 
технолошких вишкова у радни однос су 
примљена компетентна лица на одређено 
време. 
• Спроведен је конкурс за избор наставника 
енглеског језика (замена запосленог до 
повратка са функције). 
 

Професионални развој запослених 3.2. 

Директор обезбеђује услове и подстиче 
професионални развој запослених 

Опис стандарда 
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Индикатори: 
• Подстиче и иницира процес самовредновања 
рада и постављања циљева заснованих на 
високим професионалним стандардима и 
подржава континуирани професионални развој; 
• Осигурава да сви запослени имају једнаке 
могућности за учење на основу личног плана 
професионалног развоја кроз различите облике 
стручног усавршавања. 
 • Обезбеђује услове да се запослени 
усавршавају у складу са годишњим планом 
стручног усавршавања и могућностима 
установе. 

Активности: 
• На почетку школске године сви запослени су 
били у обавези да направе лични план стручног 
усавршавања. Запослени су изабрали семинаре 
које желе да похађају . Као и претходне године, 
настојаће се да се семинари реализују за све 
запослене у школи, а све у зависности од 
епидемиолошке ситуације. 
 • Обезбеђена су средства и за семинаре 
стручних сарадника, шефа рачуноводства и 
секретара школе. 
• Директор је радио на свом стручном 
усавршавању:  
- Полазник обуке за полагање лиценце за 
директора установе (Чачак, два дана) 
- Конференције у Врњачкој Бањи и на 
Златибору. 
- Саветовање: Новине у Закону о јавним 
набавкама. 
- «Школа за 21. Век», РЦУ Ужице, у 
организацији британског конзулата. 

Унапређивање међуљудских односа 3.3. 

Директор ствара позитивну и подржавајућу 
радну атмосферу 

Опис стандарда 

Индикатори: 
• Ствара и подржава радну атмосферу коју 
карактерише толеранција, сарадња, 
посвећеност послу, охрабрење и подршка за 
остваривање највиших образовнo- васпитних 
стандарда. 
 • Својом посвећеношћу послу и понашањем 
даје пример запосленима у установи и развија 
ауторитет заснован на поверењу и поштовању. 
 • Међу запосленима развија професионалну 
сарадњу и тимски рад. 
 • Поставља себи и запосленима остваривање 
највиших професионалних стандарда. 
 • Показује поверење у запослене и њихове 
могућности за остваривање квалитетног 
образовно-васпитног рада и побољшање 
учинка. 
 • Комуницира са запосленима јасно и 
конструктивно. 

Активности: 
• Током целе школске године пружана је 
подршка запосленима у раду путем похвала и 
истицања позитивних дешавања и акција које 
се спроводе у школи.  
• Радно време су пратили и поштовали готово 
сви запослени, а изузецима је дата усмена 
опомена да се тога придржавају.  
• За ствари битне за школу и наставни процес, 
директор школе је у сваком тренутку доступан 
запосленима, ученицима и родитељима. 
• Директор је водио конструктивне разговоре 
покушавајући да на најбољи могући начин 
разуме запосленог. 
• Директор настоји да створи атмосферу у којој 
ће се сваки запослени осећати поштованим и 
уваженим, настоји да им укаже поверење 
додељујући им важне задатке и да њихов рад у 
сваком тренутку истакне и похвали. 
• Директор се труди да са запосленима 
комуницира јасно, да у сваком тренутку 
разумеју шта је речено како би могли да дају 
своје сугестије, предлоге или да се сагласе са 
реченим. 
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Вредновање резултата рада, мотивисање и 
награђивање запослених 

3.4. 

Директор систематски прати и вреднује рад 
запослених, мотивише их и награђује за 
постигнуте резултате 

 
Опис стандарда 

Индикатори: 
• Остварује инструктивни увид и надзор 
образовно-васпитног рада у складу са планом 
рада и потребама установе. 
 • Користи различите начине за мотивисање 
запослених. 
 • Препознаје квалитетан рад запослених и 
користи различите облике награђивања, у 
складу са законом и општим правним актима. 

Активности: 
• На Наставничком већу се обавезно истиче рад 
наставника који су имали посебне успехе 
(такмичења, лепо одржан час, добро решен 
проблем у одељењу, добра сарадња са 
родитељем...) 
• Због епидемиолошке ситуације није било 
приредбе и свечане прославе ни Дана школе, 
ни Савиндана.  

 
IV област: РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА, 
РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 
Стандарди: 

4.1. Сарадња са родитељима/старатељима 
4.2. Сарадња са органом управљања и репрезентативним синдикатом 
4.3. Сарадња са државном управом и локалном самоуправом 
4.4. Сарадња са широм заједницом 

 

Сарадња са родитељима/старатељима 4.1. 

Директор развија конструктивне односе са 
родитељима/старатељима и пружа подршку 
раду Савета родитеља 

 
Опис стандарда 

Индикатори: 
• Подстиче партнерство установе и 
родитеља/старатеља и ради на њиховом 
активном укључивању ради учења и развоја 
детета. 
 • Обезбеђује да установа редовно извештава 
родитеље/старатеље о свим аспектима свога 
рада, резултатима и напредовању њихове деце. 
• Обезбеђује унапређивање комуникацијских 
вештина запослених ради њихове сарадње са 
родитељима/старатељима. 
 • Ствара услове да савет родитеља ефикасно 
функционише и развија конструктивне односе 
са органом управљања и стручним органима 
установе. 

 

Активности: 
• Одржани су сви планирани састанаци Савета 
родитеља. Настоји се да се створи таква 
атмосфера у школи да родитељи могу без 
устручавања да изнесу мишљење о раду школе, 
усменим путем или путем мејла, укажу на 
проблеме. Родитељи су разумели све 
потешкоће са којима смо се сусрели приликом 
реализације наставе на даљину и несебично су 
се ангажовали и помагали наставницима у раду. 
Савет родитеља је активно учествовао у 
прикупљању «ђачког динара» и у планираном 
трошењу прикупљених средстава. Иако је 
акција прикупљања ђачког динара пропала 
(некооперативност појединих чланова Савета), 
сва планирана наставна средства су набављена, 
као и потрошни материјал за одржавање 
хигијене. 
• Наставници су редовно одржавали 
родитељске састанке (електронским путем, 
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мејловима, вибер) тако да су родитељи 
редовно обавештавани о резултатима рада 
њихове деце, као и о понашању и владању и у 
школи и у Гугл учионици. 
• Родитељи су битне информације могли 
добити и преко сајта школе, као и преко 
секретаријата школе, на огласној табли. 
 

Сарадња са органом управљања и 
репрезентативним синдикатом у установи 

4.2. 

Директор пружа подршку раду органа 
управљања и репрезентативном синдикату 

Опис стандарда 

Индикатори: 
• Обезбеђује да орган управљања буде 
правовремено и добро информисан о новим 
захтевима и трендовима васпитнообразовне 
политике и праксе. 
 • Обезбеђује податке који омогућују органу 
управљања оцену резултата постигнућа ученика 
и добробити деце. 
 • Обезбеђује израду годишњег извештаја о 
реализацији васпитно-образовног програма, 
школског програма и годишњег плана рада 
установе. 
 • У складу са својим овлашћењима омогућује 
органу управљања да обавља послове 
предвиђене законом.  
• Омогућава репрезентативном синдикату у 
установи да ради у складу са Посебним 
колективним уговором и законом. 

 

Активности: 
• Школски одбор је радио по истом принципу 
као и остали органи школе, онлајн. Разматрали 
су и усвајали све неопходне мере прописане од 
министарства, али и интерне акте. Усвојена су 
два правилника, (Правилник о начину 
регулисања изостанака и Правилник о јавним 
набавкама). 
• Одржане су све планиране седнице Школског 
одбора, а све седнице су биле телефонске ради 
бржег, ефикаснијег, али и безбеднијег рада.  
• Сарадња са Синдикатом у школи је на 
завидном нивоу, исказано је јединство у свим 
одлукама везаним за статусе запослених на 
основу новог Правилника о финансирању 
установа, као и за примање радника са листе 
технолошких вишкова. Председнику синдиката 
је омогућено да преко огласне табле 
обавештава раднике о најновијим 
информацијама из свог делокруга рада. 

Сарадња са државном управом и локалном 
самоуправом 

4.3. 

Директор остварује конструктивну сарадњу са 
органима државне управе и локалне 
самоуправе. 

 
Опис стандарда 

Индикатори: 
• Одржава конструктивне односе са 
представницима државне управе и локалне 
самоуправе ради задовољења материјалних, 
финансијских и других потреба установе. 
 • Успоставља и одржава добре везе са 
локалном заједницом како би јој омогућио да 
се укључи у рад установе и да је подржава. 
 • Добро познаје расположиве ресурсе, развија 
односе са стратешким партнерима у заједници. 

Активности: 
• Успостављена је добра сарадња са градском 
управом, посебно са Већем за друштвене 
делатности.  
• Успостављена одлична сарадња са ШУ и 
градским просветним инспектором, као и 
Министарством просвете.  
• Успостављена сарадња са Центром за 
Социјални рад, Домом здравља и Полицијском 
управом. Са Црвеним крстом договорена и 
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 • Омогућује да простор установе буде 
коришћен као ресурс за остваривање потреба 
локалне заједнице у складу са законском 
процедуром. 

реализована показна вежба у дворишту школе, 
«Указивање прве помоћи». 
• Све активности разних удружења, 
организација, обустављене су до 
нормализације услова за нормално 
функционисање. Спортска сала се изнајмљује 
стоно-тениском клубу у два термина недељно, 
уторком и четвртком. 

 
V област: ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ УСТАНОВЕ 
Стандарди: 

5.1. Управљање финансијским ресурсима 
5.2. Управљање материјалним ресурсима 
5.3. Управљање административним процесима 

 

Управљање финансијским ресурсима 5.1. 

Директор ефикасно управља финансијским 
ресурсима 

Опис стандарда 

Индикатори: 
• У сарадњи са шефом рачуноводства, 
обезбеђује израду и надзире примену буџета 
установе у складу са расположивим и 
планираним ресурсима. 
 • Планира финансијске токове: приходе и 
расходе, приливе и одливе финансијских 
средстава. 
 • Управља финансијским токовима, издаје 
благовремене и тачне налоге за плаћања и 
наплате. 

Активности: 
• Финансијски план се реализује нормалном 
динамиком. У два наврата је усаглашаван са 
ребалансом буџета Града Ужица. Иако су 
финансијска средства значајно смањена, где 
год је могло да се направе одређене уштеде, 
уштедело се тако да нормално функционисање 
школе није доведено у питање. 
• Активно учешће у изради Финансијског плана 
и Плана набавки, водећи рачуна о приливу и 
одливу финансијских средстава.  
• Током године издати налози за плаћање 
најосновнијих потрепштина школе. 
 

Управљање материјалним ресурсима 5.2. 

Директор ефикасно управља материјалним 
ресурсима 

Опис стандарда 

Индикатори: 
• Планира развој материјалних ресурса у складу 
са оценом постојећег стања и могућностима 
прибављања тих ресурса. 
 • Предузима мере за благовремено и ефикасно 
одржавање материјалних ресурса установе, 
тако да се образовноваспитни процес одвија 
несметано. 
• Распоређује материјалне ресурсе на начин 
који обезбеђује оптимално извођење 
образовно-васпитног процеса. 
 • Сарађује са локалном самоуправом ради 

Активности: 
• Сопствене приходе од издавања фискултурне 
сале школа ће искористити за куповину 
наставних средстава. 
• Током првог и другог полугодишта нису 
вршена никаква одржавања нити поравке. 
• У  школи није било никаквих грађевинских 
радова. 
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обезбеђења материјалних ресурса. 
• Надзире процесе планирања и поступке 
јавних набавки које спроводи установа и 
обезбеђује њихову ефикасност и законитост. 
• Прати извођење радова у установи који се 
екстерно финансирају. 
• Обезбеђује ефикасност извођења радова које 
установа самостално финансира. 

Управљање административним процесима 5.3. 

Директор ефикасно управља 
административним пословима и 
документацијом 

 
Опис стандарда 

Индикатори: 
• Обезбеђује покривеност рада установе 
потребном документацијом и процедурама. 
• Стара се о поштовању и примени процедура 
рада установе и вођењу прописане 
документације. 
 • Обезбеђује ажурност и тачност 
административне документације и њено 
систематично архивирање, у складу са законом. 
 • Припрема извештаје који обухватају све 
аспекте живота установе и презентује их 
надлежним органима установе и шире 
заједнице. 

 

Активности: 
• Обезбеђена је покривеност рада установе 
потребном документацијом.  
• Поштује се процедура рада уз појачан надзор 
вођења правне документације, а води се и 
прописана остала документација са 
обезбеђеном тачности административне 
документације и архивирање података у складу 
са законом.  
• Обезбеђена просторија и ормани у којима се 
врши архивирање.  
• Сви планови и извештаји редовно 
презентовани на Наставничким већима, Савету 
родитеља, Школском одбору. 

 
VI област: ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ 
Стандарди:  

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

 

Познавање, разумевање и праћење 
релевантних прописа 

6.1. 

Директор познаје, разуме и прати релевантне 
прописе 

Опис стандарда 

Индикатори: 
• Прати измене релевантних закона и 
подзаконских аката у области образовања, 
радних односа, финансија и управног поступка. 
• Разуме импликације законских захтева на 
начин управљања и руковођења установом 
 • Уме да користи стратешке документе који се 
односе на образовање и правце развоја 
образовања у Републици Србији. 

Активности: 
• Директор је пратио промене прописа и 
поступао у складу са њима.  
• Стално се усавршава из свих области 
делокруга свог рада како би руковођење 
школом било што ефикасније. 
• За све недоумице и потребна додатна правна 
мишљења, школа консултује просветног 
инспектора и правну службу МПН. 

Израда општих аката и документације 6.2. 
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установе 

Директор обезбеђује израду општих аката и 
документације која је у складу са законом и 
другим прописима, јасна и доступна свима 

 
Опис стандарда 

Индикатори: 
• Иницира и у сарадњи са секретаром планира 
припрему општих аката и документације. 
 • Обезбеђује услове да општи акти и 
документација установе буду законити, потпуни 
и јасни онима којима су намењени. 
 • Обезбеђује услове да општи акти и 
документација установе буду доступни онима 
којима су намењени и другим заинтересованим 
лицима, у складу са законом. 

Активности: 
• Општи акти доступни су запосленима у 
канцеларији секретара, као и на сајту школе за 
сва остала заинтересована лица. 
• Донет је и усвојен на Школском одбору 
Правилник о начину регулисања изостанака. 
Овај правилник је био неопходан како би се 
законски уоквирило оправдавање изостанака. 
• Сви општи акти и документација установе су 
законити и јасни. Све је прегледно и лако 
претраживо. 
• На све захтеве за приступ информацијама од 
јавног значаја, одговара се благовремено и у 
складу са важећим законом. 

Примена општих аката и документације 
установе 

6.3. 

Директор обезбеђује поштовање и примену 
прописа, општих аката и документације 
установе 

 
Опис стандарда 

Индикатори: 
• Обезбеђује да се поштују прописи, општа акта 
установе и води установљена документација. 
 • Након извршеног инспекцијског и стручно-
педагошког надзора израђује планове за 
унапређивање рада и извештаје који показују 
како су спроведене тражене мере. 

Активности: 
• Активно учествује у обезбеђивању поштовања 
прописа и активном вођењу документације. 
 • После инспекцијског надзора Наставничко 
веће, Савет родитеља и Школски одбор 
упознати су са извештајем инспектора и 
сугестијама и мерама за побољшање рада 
школе у овој области. 

 

Ужице, 
25. 8. 2021. 

Директор Прве основне школе краља Петра II 
 

Данијел Радевић 
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5.2.2. Помоћник директора школе    
    

Извештај о раду помоћника директора Школе за школску 2020/2021. годину 

  У односу на претходне године, школска 2020/2021. година се умногоме разликује. Епидемија 

ковид-ом 19, проузроковала је да се систем школства у потпуности промени и прилагоди 

новонасталој ситуацији. Стога су се активности и послови помоћника директора у највећој мери 

базирали на успостављању неометаног процеса рада током пандемије ковид-ом 19, уз поштовање 

свих епидемиолошких мера. 

  Током августа и у првој половини септембра 2020. године, помоћник директора се бавила 

сачињавањем Извештаја о раду школе шк. 2019/2020.године, израдом годишњег плана рада 

Школе за школску 2020/2021.годину, израдом решења запосленима о 40-очасовној радној 

недељи, прављењем распореда учионица и распореда дежурстава. У сарадњи са директором 

Школе и одговорним лицем за безбедност на раду, сачињени су правилници понашања 

запослених, родитеља и ученика током епидемије ковид 19. Помоћник директора је асистирала у 

изради распореда часова за матичну школу као и за ИО Стапари, који је такође морао бити 

модитификован збој епидемије ковид 19. Такође, помоћник директора је координирала израдом 

распореда додатне и допунске наставе у предметној настави. У сарадњи са педагогом школе, 

сачинили смо јединствен шаблон писаних провера како би се испоштовао правилик о оцењивању, 

уз посебан акценат на оптерећење ученика и спровођење писаних провера у обе групе, због 

комбинованог вида наставе. 

   У септембру месецу смо успели да активирамо G-Suite, који нам је  био од помоћи током 

реализације наставе на даљину и путем кога смо отворили професионалне мејл адресе. 

Успоставили смо сарадњу са Учитељским факултетом која се заснивала на ангажовању студената – 

волонтера са завршне године студија у разредној настави, у 4 одељења првог и другог разреда. По 

завршеном волонтирању, упутили смо захтев за додатно ангажовање студената – волонтера, због 

позитивног искуства и одличне реакције ученика, родитеља и учитеља. Учитељски факултет је 

послао још две студенткиње, а са једном је настављена сарадња до краја школске године. 

   У сарадњи са директором Школе и педагошко-псхилошком службом, сачинили смо тимове, 

активе и стручна већа, водећи рачуна о оптерећености запослених, као и о структуралној подели 

на основу година стажа, предмета, искуства у раду у тимовима и специфичности одељења којима 

учитељи и наставници  предају. 

  Због епидемиолошке ситуације, седнице Савета родитеља су одржане путем Вибер групе (осим 

конститутивне седнице која је одржана у школи). Директор и помоћник директора су имали честу 

комуникацију са председником Савета родитеља и константно су били на располагању за 

одговарање на питања, решавање недоумица и подржавање реализације идеја које би Савет 

родитеља представио. Из истог разлога, седнице Школског одбора су одржане телефонским 

путем.  Прославе Дана Школе и Савиндана нису уприличене као претходних година, већ су 

симболично ови празници обележени. 
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     Такође, сарадња са Школском управом Ужице, Заводом за јавно здравље и Градским већником 

за просвету, је била веома фреквентна. Свакодневно смо слали Извештаје о броју заражених 

председници Актива директора. Током периода повећаног броја оболелих и лица која су била у 

контакту са оболелима, остварили смо интензивну сарадњу са Националном службом за 

запошљавање кроз ангажовање незапослених лица на замену одсутних колега. Као лице 

задужено за контролу спровођења епидемиолошких мера, сваког петка сам слала Извештај о 

спровођењу епидемиолошких мера у матичној школи и у ИО Качер и у ИО Стапари, просветној 

саветници у Школској управи. Помоћник директора је био део тима који је, на почетку сваког 

месеца, прикупљао податке и сачињавао Оперативни план рада Установе и исти смо 

прослеђивали Школској управи. 

       Сарадња са Школском управом је настављена и у правцу професионалног усавршавања 

запослених кроз напредовање у стицању звања кроз попуњавање Упитника у вези са стицањем 

звања и давања мишљења о професионалном ангажовању колегинице МирелеЛазић.  

      На крају првог полугодишта, у сарадњу са педагогом Школе, направили смо распоред долазака 

ученика у школу како би одговарали. Успели смо да направимо распоред учионица, сатницу и 

распоред испитивања, по предметима, за 183 одговарања у више термина током 2 дана, водећи 

рачуна о оптерећености ученика и избегавању преклапања термина одговарања. 

       Током школске године, организовано је више хуманитарних акција, од којих је акција 

удружења НУРДОР имала највећи одјек међу ученицима наше Школе. 

      У сарадњи са Британским саветом, обезбеђени су микробитови за програмирање. УНИЦЕФ је 

подржао две дводневне обуке „ Учење за 21. век“ удружења СТАРТИТ из Београда, а које се 

односе на програмирање робота за ученике 4. и 5. разреда. У школи је спроведено међународно 

ПИРЛС тестирање, уз присуство помоћника министра просвете, госпође Славице Јашић. 

     У марту месецу, помоћник директора је координирала пријављивањем запослених за обуку 

оријентисану ка исходима и за обуку од националног значаја коју прописује Министар: Дигитална 

учионица- дигитално компетентан наставник. Сви наставници који су били ангажовани током 

школске 2020/2021.године, а који нису претходних година пријављени, прошли су наведене 

обуке. 

   У априлу месецу, помоћник директора је присуствовала на тродневној онлајн конференцији „ 

Дигитално образовање 2021“. 

   У априли месецу је спроведен пробни завршни испит. Директор, помоћник директора и педагог 

су направили детаљна упутства за дежурне наставнике и ученике 8. разреда, распоред ученика по 

учионицама, обележавање учионица и столова, као и остале активности везане за спровођење 

завршног испита. 

  У јуну месецу, повећали смо број дежурних наставника и учионица, и веома детаљно смо 

приступили спровођењу завршног испита. 
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  Током априла и маја месеца, у сарадањи са учитељима и ОС, помоћник директора је направила 

базу података ученика који остварују право на бесплатне уџбенике. Бесплатни уџбеници су стигли 

у најкраћем року, разврстани су и подељени 28. јуна. 

   У мају месецу, захваљујући донацији, опремили смо простор за припремни прешколски програм 

намештајем и дидактичким средствима у ИО Стапари. Током истог месеца, помогли смо у одабиру 

садница цвећа и сибирског лимуна за оплемењивање баште у ИО Стапари. 

     Наша школа је била домаћин општинског такмичења из српског језика и из историје, као и 

окружног такмичења из српског језика. Помоћник директора је координирала пријавама учесника 

и организацијом такмичења, заједно са директором и руководиоцима Актива. Наши ученици су 

остварили пласмане на републичко такмичење из следећих предмета: Енглески језик, историја, 

математика, физика, техника и технологија, информатика и рачунарство. Помоћник директора је 

била ангажована на пријављивању учесника на сваки од нивоа такмичења и на тражењу смештаја 

за ученике и наставнике који су учествовали на републичком такмичењу. 

     Током школске године, остварена је веома интензивна комуникација са учитељима и ОС, а 

посебно са руководиоцима одељењских већа и ОС 8. разреда. Помоћник директора је помагала 

ОС 8. разреда приликом попуњавања посебних и Вукових диплома, као у одабиру књига за 

награђене ученике. Захваљујући сарадњи са руководиоцима стручних актива, направљењна је 

Power Point презентација постигнућа наших ученика на такмичењима и конкурсима. Исту смо 

презентовали на Насатвничком већу. 

     Поред наведених, у школи су спроведене следеће активности: 

-У дворишту наше школе, 03.септембра , приређен је свечани пријем предшколаца и првака у 

присуству родитеља, васпитача и учитеља школе.Директор је поздравио нову генерацију наше 

школе,а све је спроведено ускладу са прописаним мерама у вези са вирусом ковид-19. 

- Прва недеља октобра у читавом свету, као и у Србији ,посвећена је деци.Ове године дечија 

недеља одржава се под слоганом ,, Подељена срећа два пута је већа“ .У оквиру Прве основне 

школе тим поводом одржан је низ активности у којима су учествовали ученици и наставници 

подједнако: Наши ученици су заједно са другарима из других основних школа учествовали у 

осликавању обележивача за књиге за своје суграђане.Учеснике ове акције Народна библиотека 

наградила је  бесплатном чланарином. Ученици су имали прилику да се нађу у улози 

наставника.Тим поводом учествовали су у реализацији часова ученици од 5-8 разреда. 

- 29. октобра, волонтери Црвеног крста одржали су показну вежбу пружања прве помоћи. Вежба је 

била намењена ученицима четвртог разреда и изведена је уз поштовање свих прописаних мера у 

вези са вирусом ковид. 

-Последња недеља октобра у нашој школи традиционално је посвећена промовисању здравих 

стилова живота.Активности су прилагођене ванредној ситуацији изазваној пандемијом корона 

вируса, али су уз  труд и посвећеност свих актера у великој мери реализоване. Током недеље 
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здравих стилова живота ученици ИО у Качеру су заједно на часовима верске наставе и грађанског 

васпитања засадили једно необично дрво врлина. За дивно чудо плодови су одмах никли. Сваки 

ученик је убрао плод доброте, плод љубави, великодушности, смирења, радости... и овим 

поручили свима да редовно заливају своје сопствено дрво врлина...дрво по дрво-лепши свет.  

-На часовима Чувара природе у Стапарима, бавили смо се заштитом животне средине. Ученици и 

наставници су чистили шуму у близини наше школе.  

-Ове године обележавамо Светски дан детета у ванредним околностима и у мери у којој то 

тренутна ситуација дозвољава. Чланице Вршњачког тима, ученице осмог разреда наше 

школе, Кристина и Јелена, држале су низ радионица са ученицима петог разреда. Активност је 

део пројекта Образовање за права детета који реализујемо у сарадњи са Ужичким центром за 

права детета и швајцарском Песталоци дечјом фондацијом. 

-Ученици II5 и учитељица Мирела Лазић учествују у међународном пројекту ''Мостови 

пријатељства''. Аутор  и организатор је наш Ужичанин, учитељ Предраг Старчевић, који већ 

годинама живи и ради у Панчеву. Он је позвао просветне раднике из Србије, Босне и Херцеговине, 

Словеније и Хрватске да му се придруже и заједнички реализују идеју која ћа повезати ученике из 

различитих држава. На часовима, организованим на зоом-платформи,  ученици се друже, уче, 

причају и певају.  Наше II5  је 17.фебруара активно учествовало на часовима са ученицима из 

Љубљане И Панчева. 

-У суботу, 20. фебруара 2021. године, у нашој школи је одржана обука о правима детета за ученике 

шестог разреда. Ученици су упознати са основним принципима права детета, садржајем 

Конвенције о правима детета, бавили су се темама превенције насиља и дискриминације. 

Уживали су у радионицама кроз које су схватили разлику између жеља и потреба и својих права и 

обавеза.  Говорило се о стереотипима и предрасудама, о правима и обавезама у образовном 

систему и сукобу права. Значајан сегмент обуке је био посвећен нашем понашању у дигиталном 

окружењу и превенцији електронског насиља. Планирано је неколико акција које ће бити 

реализоване током ове и наредне школске године. Ученици су били изузетно активни, показали 

завидно знање у овој области и велику креативност у планирању акција. 

   Обука је део пројекта Образовање за права детета који реализујемо у сарадњи са Ужичким 

центром за права детета и који је подржан од швајцарске Песталоци дечје фондације.   

-У години када се обележава 250 година од рођења Лудвига ван Бетовена, "Гете" из Београда је 

иницирао одржавање креативног такмичења за ученике и ученице државних основних школа и 

гимназија које имају наставу немачког језика, на тему "Мој наставник Бетовен и ја". 

-Последња недеља априла била је у духу толеранције.У циљу промовисања исте, у нашој школи 

одржане су различите активности.Наставнице немачког језика Марина Марјановић и Ана 

Димитријевић ,наставница музичке културе Јасминка Гајић и наставник ликовне културе Филип 

Баралић, у сарадњи са ученицима, осмислили су кратак видео о толеранцији.У ходнику школе, 
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постављена је кутија у коју су ученици убацивали поруке толеранције како би на крају била 

одабрана победничка.Иста је гласила : ,,Толеранција је хармонија у различитостима.“ 

-Током априла и маја месеца, активно су промовисани профили и смерови у средњим школама. 

Ученицима 8. разреда су прослеђене све информације, укључујући видео материјал, летке и 

брошуре. 

-Светски дан вода се обележава 22. марта. Тим поводом, јавно комунално предузеће ,,Водовод“ 

Ужице,  у сарадњи са Регионалним центром за професионални развој запослених у образовању 

Ужице, расписало је литерарни и ликовни конкурс за ученике основних школа ,,ВОДА У БОРБИ 

ПРОТИВ ВИРУСА “ за 2021.годину. Наши ученици су остварили веома добре резултате. 

- Упознавање запослених и родитеља са садржајем Националне платформе „Чувам те“, која 

представља прву националну платформу за превенцију и заштиту од насиља у школама у Србији, 

подржаном од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

-Ученици шестог разреда, чланови Вршњачког тима који је формиран након обуке о правима 

детета, одржали су 10 радионица за своје млађе другаре. Четвртаци су уживали у разговорима и 

активностима посвећеним правима детата, толеранцији, ненасиљу, мирном решавању 

конфликата, недискриминацији, жељама и потребама; едукатори су били задовољни постигнутим 

резултатима, а сви заједно смо поносни на чињеницу да је вршњачко учење саставни део живота 

и рада наше школе. Активност је део пројкта Образовање за права детета који реализујемо у 

сарадњи са Ужичким центром за права детета и уз подршку швајцарске Престалоци дечије 

фондације. 

-У оргнизацији компаније Теленор и Српског Атлетског савеза, а у сарадњи са Спортским савезом 

Ужице на Градском стадиону у Ужицу, одржана је атлетска трка ,,Брзином до звезда“. 

-Наши ученици постигли су одличне резултате и ове године на наградном конкурсу "Крв живот 

значи" у организацији Црвеног крста Ужице. Поводом 14. јуна Светског дана добровољних 

давалаца крви у Свечаној сали Градске куће уприличен је традиционални пријем за добровољне 

даваоце крви из нашег града, а пријему су ове године присуствовали и ученици који су освојили 

прва три места на ликовном и литерарном конкурсу ” Крв живот значи”. 

-Наши предшколци су завршили своју школску годину по новом програму „Године узлета" и 

уприличили приказ спроведених активности својим родитељима, у фискултурној сали. 

-Завршетак школске године, 22.јуна прославили су наши четвртаци уз песму и плес у простору 

школског дворишта. 

     Надам се да школска 2021/2022.година, доноси нека лепша времена у којима ћемо се вратити 

нормалном режиму рада, уз жагор деце и позитивну атмосферу која годинама уназад постоји у 

Првој основној школи. 

                                         Извештај сачинила: Ивана Јовичић, помоћник директора                                      ,                                            
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                                                                       5.3.УПРАВНИ ОРГАНИ 

 
5.3.1. Школски одбор       

Школски одбор има 9 чланова- по три представника школе, родитеља и локалне средине.  
Укупно је у овој години одржано  13 седница. На овим седницама разматрана су питања из 
надлежности Школског одбора:   
-усвајање посебног програма рада школе у условима пандемије 
- усвајање извештаја  о реализацији Предшколског програма , Школског програма, Годишњег 
плана рада школе, Школског развојног планирања, стручног усавршавања, самовредновања 
-усвојени су различити извештаји о реализацији рада школе у току прошле и ове школске године  
-чланови су упознати са новим правилницима који се примењују у раду школе, пописало их је МП. 
а усвојени суи одгређени школски правилници. Посебно издвајамо правилник о понашању 
ученика. 
-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 2020/2021. 
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. 
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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 

Број часова 
216 252 216 

 
252 

 
936 

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

разредној настави ови часови су реализовани у школи. Низ радионица реализовали су и стручни 
сарадници (подаци дати у њиховим извештајима), а постављене су и неке презентације на Гугл 
учионицама.  Реализација појединих садржаја је модификована. Изостала су планирана 
предавања МУП-а, али су за неке теме доставили школама презентације које су постављане на 
учионице.  Одељењске старешине су постављале и линкови са занимљивим садржајима из 
уметности, музике, филма, књижевности, али и онлајн игара са вршњацима. Реализована је и 
недеља толеранције, недеље спорта, обележен дан здраве исхране, Дан планете земље. 

Теме које су рађене на овим часовима односиле су се на  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 поштовању правилника у школи, понашању и поштовању 
безбедоносних мера, као и о успеху  и постизању бољих резултата. Били су заступљени 
разноврсни садржаји  прилагођени узрасним потребама деце. Већ низ година у нашој школи се 
посебно на ЧОС-у бавимо правима детета , у оквиру реализације пројекта Образовање за права 
детета, кроз радионице. Ове године изостала је вршњачка едукација ради здравствених мера, а 
планиране радионице су реализовали учитељи.  
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7.1.2. Преглед фонда и изводи из реализовање  ваннаставних активности у области 
науке, технике, културе, уметности, медија и спорта, односно  друштвених, 
техничких, хуманитарних, спортских и културних активности 

 
Ове активности реализују се са фондом од једног часа недељно. У већини одељења  реализован је 
планирани број часова, који је дат према Школском програму. У неколоко одељења овај је број 
нешто мањи од планираног, посебно у издвојеним одељењима. И овде је дошло до промена у 
начину реализације или измене активности, прилагођено настави на даљину. Неки су садржаји 
изостали, али су замењени другим.  
Табеларни приказ фонда реализиованих часова 

 
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 250 379 174 364 1167 
Качер  36 36 36 36 

Стапари 50 72 56 72 128 
 
Преглед садржаја за разредну наставу- дат је код извештаја рада стручног већа учитеља. Део 
садржаја дат је и у извештају за реализацију превентивних активности  Програма за заштиту 
ученика од насиља, злостављања и занемаривања , потом у летопису школе и делом у раду 
стручних сарадника.   
У издвојеним одељењима реализоване су исте активности. Ученицима у Стапарима за додељени 
су пакетићи за новогодишње празнике и организован одлазак у Стапарску бању. 

 
7.2.ПРОГРАМ ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ 
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 

7.2.1. Часови одељењских старешина  предметне 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 
 

215 250 214 204   883 

 
У предметној настави такође је реализован планирани број часова, није реализован по 

један час у неколико одељења. Ови часови су у предметној настави претежно реализовани онлајн, 
преко Гугл мита или стрима. У школи су реализоване радионице које су држали стручни 
сарадници (подаци о овим радионицама дати су у њиховим извештајима рада). Стручни 
сарадници су поставили низ презентација везаних за учење у измењеним начинима рада, за 
превенцију дигиталног насиља, за превазилажење страх од пандемије и болести, учење.  Неки 
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садржаји ЧОС-а су  модификовани ради начина рада. Нису реализоване теме које реализују 
предтавници локалне средине, ,пре свега МУП-а и Завода за јавно здравље. Муп је доставио 
неколико презентација које су ученицима постављене на Гугл учионице. Реализована је онлајн 
тема за девојчице, ученице шестог разреда о репродуктивном здрављу. Одељењске старешине 
бавиле су се и садржајима везани за учење, организацију слободног времена, онлајн-дружење, 
линкови са занимљивим садржајима из области умјетности, спорта. Са осмацима је психолог 
школе обавила тестирања и разговоре везане за професионалну оријентацију  и дала савете 
везане за избор занимања и школе. Ово је рђено онлајн, али је било и непосредних разговора у 
школи. Пошто је изостала редовна промоција средњих школа постављене су њихове презентације 
на Гугл учионице.  Упутства о корацима везаним за завршни испит, бодовању, календару 
активности, процедурама и њиховим обавезама  везаним за завршетак школовања и полагање 
завршног испитаодељењске старешине су постављале на Гугл учионице.    

Између осталог 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. И у 
вишим разредима реализоване су радионице о правима детета, у оквиру пројекта „Образовање 
за права детета“. 
 

7.2.2.Преглед фонда и кратки изводи из реализовање програма друштвених, техничких, 
хуманитарних, спортских и културних активности- у другом циклусу  
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, као и реализације пројеката, превентивних активности на превенцији насиља, 
раду стручних сарадника. 
 

ЛЕТОПИС ШКОЛЕ  школска 2020/2021.године-изводи 
 

 У дворишту наше школе, 03.септембра ,  приређен је свечани пријем предшколаца и 
првака у присуству родитеља, васпитача и учитеља школе. Директор је поздравио нову 
генерацију наше школе,а све је спроведено у складу са прописаним мерама у вези са 
вирусом ковид-19 . 

 На наградном конкурсу ,,Загрли месец лепотама различитости“, наш ученик Дамјан Ћук 
освојио је другу награду , док је ученик Јован Гогић, из одељења 5-1, освојио посебну 
награду као једини песник на конкурсу. Организатор конкурса био је Ранч ,,Павловић“ ,а 
повод је била промоција књиге ,,Загрли месец“ , Данице Богојевић . 

 30. октобра , у Првој основној школи  , одржана је обука чланова Ученичког парламента о 
правима детета .Током интензивног тренинга спроведеног у посебним условима и уз 
поштовање прописаних мера, ученици су упознати са садржајем Конвенције о правима 
детета . Бавили су се темама превенције насиља,мирног решавања 
сукоба,недискриминације и толеранције , правили разлику између жеља и потреба и 
својих права и обавеза.Говорило се о стереотипима и предрасудама, о условима 
образовања у току пандемије као и предстојећим активностима у току школске године . 
Обука је део пројекта ,, Образовање за права детета “ који реализујемо у сарадњи са 
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Ужичким центром за права детета , а који је подржан од стране швајцарске ,, Песталоци “ 
дечије фондације. 

 Прва недеља октобра у читавом свету, као и у Србији ,посвећена је деци.Ове године дечија 
недеља одржава се под слоганом ,, Подељена срећа два пута је већа“ .У оквиру Прве 
основне школе тим поводом одржан је низ активности у којима су учествовали ученици и 
наставници подједнако: 

 Наши ученици су заједно са другарима из других основних школа учествовали у 
осликавању обележивача за књиге за своје суграђане.Учеснике ове акције Народна 
библиотека наградила је  бесплатном чланарином. 

 цртежима су дечију недељу обележили наши најмлађи ученици 

 ученици су имали прилику да се нађу у улози наставника.Тим поводом учествовали су у 
реализацији часова ученици од 5-8 разреда. 

 На јубиларној 35. књижевној манифестацији ,,Дани дечије поезије и прозе “ Драгинац 
,ученик одељења 2-2  , Лазар Новаковић , освојио је трећу награду за причу ,,Трешња у 
мом врту “ , ученица 3-2 , Мартина Лазић похваљена је за песму ,,Кратка песма “ . 

 У суботу и недељу, 17. и 18. октобра ,  наш ученик Александар Шнајдер , члан Карате клуба 
Ужице , освојио је бронзану медаљу на такмичењу у Крагујевцу. 

 29. октобра, волонтери Црвеног крста одржали су показну вежбу пружања прве помоћи. 
Вежба је била намењена ученицима четвртог  разреда и изведена је уз поштовање свих 
прописаних мера у вези са вирусом ковид. 

 Недеља здравих стилова живота , одржана 26-30. октобра и обележена је међу ученицима 
узраста од петог до осмог разреда .Најмалађи ученици дали су своје предлоге занимљиве 
ужине.Ученици у ИО Качеру су заједно на часовима верске наставе и грађанског васпитања 
,,засадили “ су  једно необично дрво врлина . 

 Чланови еколошке секције: Вук Ћалдовић, Валентина Новаковић и Нина Доганџић 
одржали су презентацију о значају воде за здравље човека у неколико одељења седмих и 
петих разреда. 

 Часови биологије били су посвећени неговању здравих животних навика, а на 
часовимаодељењских стрешина говорило се о пријатељству, променама које са собом 
носи улазак у пубертет и тајанственом свету емоција. 

 Наставница математике Марија Ракић, одржала је час у одељењу 6-2 уз асистирање 
наставнице биологије Бранке Кремић. Ученици су најпре решавали квиз ,,Здраво растимо „ 
где су поновили седам правила здравог живота, разломке кроз планирање тањира здраве 
исхране и начинрачунања дневног уноса калорија везаног за узраст и пол. 

 Наставница Марија Ракић је показала колико је математика важна у припреми здравих 
оброкакроз избор здравих намирница, одмеравање и израчунавање цена потребних 
количина. Ученици су рачунали колико им је новца потребно за ужину ако следе добијени 
рецепт здраве ужине, с обзиром да су вредности у рецепту дате у грамима, а цена 
намирница је изражена у динарима по килограму. Ученици су закључили да им је за 
планирање здравих оброка потребно пуно добре воље и мало новца. Овај час је био леп 
пример међупредметног повезивања и прилика да се искористи интерактивна табла у 
сврху учења. 

 На часовима Чувара природе у ИО Стапари ,ученици су организовали акцију чишћења 
природе. 

 Октобар је био Јованов месец . Наш млади писац, Јован Гогић ,био је гост изненађења на 
фестивалу ,,На пола пута“ ,где је имао прилику да разговара вибер- позивом са истакнутом 
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ауторком дечије књижевности, Јасминком Петровић . Током октобра Јован се дружио и са 
децом у вртићу ,,Полетарац“ разговарајући о књизи ,,Пут до Сунца “.  

 На математичком такмичењу ,, Кенгур без граница “ , на коме је учествовало више од 
десет хиљада ученика из Србије , похваљени су ученици наше школе : Алекса Вучковић 4-3, 
Александар Шнајдер 4-5  и Тара Тадић  4-4 . 

 11. новембра обележен је Дан примирја у Првом светском рату .Тим поводом одржани  су 
у истој недељи тематски часови историје посвећени државном празнику , а деци у оквиру 
ЧОС-а приближен значај тог догађаја. 

 На литерарном конкурсу,, Јован Поповић“ из Кикинде , а у организацији Народне 
библиотеке , Лазар Новаковић 2-2 , освојио је другу награду. 

 Магдалена Јањић , ученица  8-2 , награђена је за ликовни рад објављен у новом броју 
часописа ,,Светосавско звонце  “. 

 Свечано и достојно имена нашег светитеља, Светог Саве, прослављена је школска слава 27. 
јануара 2021. у нашој коли. Уз обавезно ломљење славског колача и пригодну приредбу, 
коју су припремили вероучитељи, Савиндан је прослављен у Матичној школи.Овог пута 
прослави су присуствовали чланови руководства,одређени број ученика и свештеници, 
како би се испоштовале прописане мере у вези са вирусом ковид-19.Ученици су у сусрет 
Савиндану  били укључени кроз низ активности као то што су цртање,писање 
поезије,родитељи у настави  и многе друге. 

 Ученици наше школе учествовали су током фебруара у хуманитарној акцији у сарадњи са 
Нурдором.Учешћем у акцији помоћ је била упућена где је неопходна ,а заузврат деца су 
добијала оловке са семеном.Акција је  спроведена успешно. 

 Наша ученица Ива Дејановић 4-1 ,уз помоћ ментора,наставнице Марине 
Марјановић,освојила је прво место у категорији састава на републичком креативном 
такмичењу ,,Мој наставник Бетовен „ .Рад је писан на немачком језику ,а такмичење је 
спроведено у организацији института Гете из Беогарда 

 У суботу , 20.2.2021 ,у нашој школи одржана је обука о правима детета за ученике шестог 
разреда.Планирано је неколико акција које ће бити спроведене у току ове и наредне 
школске године.Обука је део пројекта ,,Образовање за права детета „ који реализујемо у 
сардањи са Ужичким центром за права детета и који је подржан од швајцарске Песталоци 
дечије фондације. 

 Захваљујући пројекту ,,Учење за 21. век” , заинтересовани ученици четвртог и петог 
разреда наше школе  учествују на радионицама на којима се упознају са основама 
програмирања и роботике.Обука траје три дана,од 25.фебруара и активност је део 
пројекта који је у организацији удружења  STARTIT из Београда уз подршку УНИЦЕФ-а . 

 Нису само ученици понос наше школе већ и наставници.Овогодишња излагачка сезона у 
Градској галерији у Ужицу почела је 18. Фебруара,изложбом радова нашег колеге 
,академског сликара Драгана Вићентића.Изложба носи име SUB LUNAE HYPNOSI . 

 Међународни дан борбе против насиља обележен је кроз илустрације наших ученика. 

 Осмомартовске активности уз поруке љубави и подршке, одржане су у Матичној школи ,а 

и наши Андријаши из ИО Качер и Стапари , били су подједнако вредни и 

креативни.Ученици су писали поруке љубави,правили паное,писали саставе на часовима 

српског језика,а било је и израде украсних честитки и букета од папира. 

 12. марта у Шапцу је одржано Такмичење гудача и наша ученица , Калина Тошић 5-4 , 

освојила је другу награду.калина је ученица 3. Разреда Музичке школе ,,Војислав- Лале 

Стефановић „ . 
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 Редакциј часописа Светосавско звонце наградила је вредне ученике наше школе за 

њихово ликовно и литерарно стваралаштво. 

 На ликовном и литерарном конкурсу  ,,Вода у борби против вируса „ , у организацији ЈКП 

Водовод-а и РЦУ –а  ,наши ученици су остварили велики успех: 

 Прву награду на литерарном конкурсу  освојио је Лазар Новаковић 2-2 ,Миа 
Милосављевић 1-5 освојила је награду на ликовном конкурсу.Похваљени су ученици Јана 
Станић 4-2 за литерарни рад и Алекса Давидовић 4-3 за ликовни рад. 

 Наша школа одабрана је као једна од 170 школа у републици Србији за учешће у 

међунардодном тестирању PIRLS 2021.У овом такмичењу учествује 60 школа у 

петогодишњем циклусу и ово је орва година када се и србија укључује.Засновано је на 

мерењу читалачке писмености ученика четвртих разреда ,узраста 10 година. 

 Ученици и наставници ИО Стапари нижу заједничке активности и успехе.Ових дана активно 

се радило на уређењу простора,а захваљујући ангажовању учитеља  Десимира Поповића и 

вредној донацији , школа у Стапарима спремно чека 1. септембар и пријем предшколаца у 

новоопремљеним просторијама. 

 Поводом обележавања недеље вршњачког ненасиља ( 1-9 прила) ,ученици шестог разреда 

који су недавно прошли обуку о правима детета,реализовали су акцију Кутија лепих 

жеља.Они су обишли ученике трећег разреда и разговарали са њима о важности 

спречавања вршњачког насиља. 

 У суботу, 3.априла,у Хали спортова на Новом Београду одржано је Првенство Србије за 

полетарце ,пионире,и наде у каратеу.Код пионира (2010.годиште) апсолутни 

ниво,бронзану медаљу освојио је наш ученик Сергеј Курћубић 4-2,који је после победе 

поражен у полуфиналу,да би у репасажу победио и освојио треће место. 

 Наши ученици одлични у решавању проблема!Екипа наше школе ,,4 мускетара“ 

,направила је сјајан успех и пласирала се у финале такмичења ,,Brainfinity“. 

 Спортски успеси:ЖФК ,,Јединство“ ,освојило је 1.место ,10.априла на Спортским играма 

младих у Прибоју  и пласирало се на регионално такмичење.Тренер је наш бивљи ученик 

Александар Јовановић,а део екипе биле су Тара Тадић и Вања Ранковић 6-4,као и Ива 

Ивановић 6-6. 

 13.априла одржана је  50 градска смотра рецитатора ,,Песниче народа мог“.Пласман у 

финале у категорији млађег узраста остварили су :Маша Јевтић,Вук Бацетић и Сергеј 

Курћубић.Пласман за средњи узраст остварио је Јован Гогић. 

 15.  априла  одржана је финална смотра рецитатора и пласман на окружно такмичење 

остварили су  Сергеј Курћубић и Јован Гогић. 

 17.априла у Републици Српској одржано је Интернационално такмичење музичара 

,,Primavera“ .Наша ученица Калина Тошић освојила је 1. награду. 

 Наш ученик Сергеј Курћубић освојио је сребрну медаље на такмичењу у каратеу одржаном 

18. Априла  у организацији Министарства омладине и спорта Карате федерације Србије. 

 Од 19. до 23. Априла, одржана је Недеља спорта у нашој школи,али и у ИО Качер .Ученици 

и наставници  учествовали  су такмичећи се у спортским играма. 

 Последња недеља априла била је у духу толеранције.У циљу промовисања исте, у нашој 

школи одржане су разлићите активности.Наставнице немачког језика Марина Марјановић 

и Ана Димитријевић ,наставница музичке културе Јасминка Гајић и наставник ликовне 

културе Филип Баралић ,у сарадњи са ученицима, осмислили су кратак видео о 
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толеранцији.У ходнику школе, на иницијативу педагога Катарине Карановић ,постављена 

је кутија у коју су ученици убацивали поруке толеранције како би на крају била одабрана 

победничка.Иста је гласила : ,,Толеранција је хармонија у различитостима.“ 

 Јован Гогић( средњи узраст ) и Сергеј Курћубић (млађи узраст) освојили су друго место на 

Окружној смотри рецитатора у Косјерићу .Такмичење је одржано приказивањем снимака 

ученичких рецитација у складу са епидемиолошким мерама. 

 Уметници Андријаши имали су успеха на Окружном такмичењу за најбољу дечију 

карикатуру ,,Мали Пјер“  и остварили пласман на Републичко такмичење.Награде су 

освојили ученици предметне и разредне наставе:Прво место-Дуња Вранић (1-4) ,Уна 

Дејановић (4-2) ,Алекса Пислевски (4-5) ,Вук Бацетић (4-2) и Милица Гавриловић (5-

5).Друго место :Ивона Леонтијевић (4-2) , Софија Кнежевић (4-3),Вукашин Вранић (4-2) 

,Маа Старчевић (4-3) ,Сандра Шишић (4-5) и Исидора Тотовић (7-2). Треће место:Марта 

Богдановић (2-2), Петар Јованетић(4-2) , Анђела Томић (4-5) и Софија Селаковић (4-3) . 

 Тамара Панић, VII1 одељења, ученица Прве основне школе краља Петра II,добитник је 

друге награде на 14. Међународној дечијој ликовној изложби “ФЛОРА И ФАУНА „ – извор 

живота и лепоте , коју организује Дечији ликовни центар из Скопља.Међународни конкурс 

се традиционално одиграва четрнаесту годину за редом.Неколико хиљада радова сваке 

године пристиже на поменути конкурс, из свих крајева света. Због чега је успех Тамаре, 

посебно значајан.Покровитељ изложбе је Министарство за животну средину и просторно 

планирање Републике Македоније. 

 *Јапанска организација за гаранцију квалитета организује 21. Међународно такмичење у 

дечијем сликарству са нагласком на тематици очувања животне средине.Тема 

овогодишњег такмичења је ,,Наша земља у 2030.години“.Наши ученици узели су учешће 

на конкурсу. 

 *Ученици шестог разреда,чланови Вршњачког тима који је формиран након обуке о 
правима детета, одржали су десет радионица за своје млађе другаре.Четвртаци су 
уживали у радионицама и разговорима са својим другарима. 

 У оргнизацији компаније Теленор и Српског Атлетског савеза ,а у сарадњи са Спортским 
савезом Ужице на Градском стадиону у Ужицу одржана је атлетска трка ,,Брзином до 
звезда“. Наша Селена Стевановић победница је трке за девојчице и биће капитен 
селекције града.Уз њу ,пласман на Републичко такмичење остварила је и наша Сара 
Даниловић. 
* На Олимпијској стази одржаној 12. Јуна , такмичили су се и забаваљали и ученици наше 
школе,а медаљу за друго место  понела је екипа из одељења 6-4. 

 *На такмичењу ,,Brainfinity“ , екипа Четири мускетара освојила је треће место и пригодне 
награде. 

 На литерарном конкурсу Крв живот значи Лазар Новаковић освојио је 1. Награду,а на 
ликовном конкурсу под истим називом 2.награду освојила је ученица Ива Грбић ,а трећу 
награду Алекса Давидовић. 

 Завршетак школске године,22.јуна прославили су наши четвртаци уз песму и плес у 
простору школског дворишта. 
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7.3. ПРОГРАМ   ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ  
У овој години није планирана реализација излета, наставе у природи и екскурзија 

 

ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 

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

Мада је настава реализована у посебним условима и изостале приредбе и свечаности обележени 
су  значајних датума и догађаја на пригодан начин. 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 у 
разредној настави 
-раду секција 
-раду стручних већа 
-раду Ученичког парламента 
-раду одељењских старешина и 
-превентивним активностима у Програму заштите ученика од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања. 
Посебно издавајамо неколико активности: 
 

 Реализација недеље толеранције 

 Учешће у разним конкурсима 

 Реализација две хуманитарне акције 

 Реализације недеље спорта  

 Две тематске недеље 

 Дан планете Земље 

 Дан здраве исхране 

 Креативне радионице и припрема поклона за децу из вртића(разредна настава)  

 Активности у реализацији пројекта Образовање за права детета (учешће у 5 панела 

за колеге из других школа ) 

 

9.ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 

Ове активности су због пандемије зналајно редуциране.  Реализоване су две недеље спорта, по 
једна у сваком полугодишту, као и учешће на нешто измењеном градском кросу- само разредна 
настава са ограниченим  бројем  учесника,  па су се вршила елиминаторна такмичења и мерења у 
школи.  Неке активности су наведене у извештају стручног веча за уметност и вештине и стручног 
већа учитеља.  
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10.ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРОГРАМ 
ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА  
Извешај о реализацији Програма заштите од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања и програм превенције других облика ризичног понашања у школској 2020/2021. 
години. 
Саставни део Школског програма и Годишњег план рада школе је Програм заштите ученика од 
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и програм превенције других облика 
ризичног понашања. Од школске 2019/2020. години у садржај овог програма укључена је и 
превенција и реаговање на појаву дискриминације. 

Основа за израду Програма био је Правилник о Протоколу поступања установе у одговору на 
насиње, злостављање и занемаривање; Правилник о 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 
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, који је пратио реализацију овог 
програма, а посебно инетревентне мере у чијој реализацији су учествовали чланови тог тима, а по 
потреби тим се и проширивао. 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. Реализатори 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 и чланови 

Ученичког парламента, укључени у пројекат ,,Образовање за права детета“, кроз вршњачке 

радионице. Због епидемиолошке ситуације и комбиноване наставе, МУП ове године није у школи 

реализовао радионице, у оквиру пројекта ,,Основи безбедности деце“ за 1, 4 и 6 разред, али је 

снимио те радионице, поставио их у електронској форми, и оне су се емитовалее на РТС, у трају од 

15 до 20 минута. Као и ранијих година, у реализацији неких превентивних активности учествовали 

су и представници локалних заједница: Дом здравља - педијатар и педагог, Центар за социјални 

рад, Удружење инвалида церебралне и дечије парализе, као и родитељи.   

Током школске 2020/2021. године реализовани су планирани садржаји и то:   
 

Ред 
број 

ПРЕВЕНТИВНЕ 
АКТИВНОСТИ 

Начин реализације Носиоци 
активности 

Време 
реализациј
е 

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; 

 -на ЧОС су реализоване све планиране 
теме кроз радионичарски рад (што се 
може видети из извештаја планова рада 
одељењских старешина) и кроз 
континуирани разговор са ученицима - 
кад год је ситуација захтевала групни, 
индивидуални или интензивирани  
саветодавни рад; 
-одржавањна је обуке за ученике 6 
разреда, у оквиру пројекта 

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

,,Образовање за права детета“. Обука је 
обухватила 25 ученика. 2 радионице у 
оквиру обуке, биле су посвећене 
насиљу и дискриминацији; 
-реализоване су радионице које нису 
биле планиране годишњим програмом 
рада ППП: ,,Колико се осећам безбедно 
у школи“ –за све ученике 5. разреда; у 2 
одељења 5 разреда је урађена и 
радионица ,,Комуникација и 
неспоразуми“; 
-реализоване су радионице за ученике 
6 разреда ,,Интернет и друштвене 
мреже, предности и опасности“. Поред 
радионица дискутовало се и 
пријатељству у реалном и виртуалном 
свету, 
-постављена је изложба радова у холу 
школе ,,Стоп насиљу“; 
-ученици из продуженог боравка су 

радили радионице: ,,Чаробно 

огледало“, ,,Пријатељство“ и ,,Тајни 

пријатељ; 

2. 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; полно 
преносивих болести; 
рискантног понашања; 
развој еколошке свети и 
чување животне средине 
уз укључивање локалне 
средине и родитеља 
 

-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: 
-програми у оквиру Дечје недеље 
-обележавање Дана школе и Светог 
Саве у скалду са епидемиолошком 
ситуацијом 
-учешће у хуманитарним акцијама 
-учешће на разним конкурсима 
-учешће на такмичењима 
-спортски турнири и недеље спорта 
-обележавање значајних датума  
-сарадња са другим школама 
-постављање изложби радова ученика у 
холовима школе и друге активности 
-посебно јавно истицање, похвалама, 
скромним наградама и промотивним 
дружењима ученике који учествују у 
такмичењима и ваншколским 
активностима,обележавање значајних 

-учитељи, 
одељењске 
старешине, 
руководиоц
и секција, 
остали 
наставниц, 
родитељи, 
ППС 
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датума везаних за екологију и чување 
животне средине                                                        
-активности у пројектима које реализује 
школа                            

3. 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 са изменама и 
допунама у Правилнику о 
протоколу поступања у 
установи у одговору на 
насиље, злостављање и 
занемаривање,  
дигиталном насиљу, 
превенцији насиља и 
превенцији употребе 
дроге 

-у свим ситуацијама када су се јављали 
проблеми у понашању 
-родитељи, ученици и сви запослени у 
школи су у септембру упознати преко 
ППП са изменама и допунама у 
Правилнику о протоколу поступања у 
установи у одговору на насиље, 
злостављање и занемаривање. ППП је 
постављена на сајту школе (16.9.2020.) 
 -на првом родитељском састанку ОС су 
послале свим родитељима 2 ППП: 
,,Дигитално насиље“ и ,,Нивои насиља“, 
које је урадила ППС за сва одељења 
(прва половина септембра). 
-након првог класификационог периода, 
ППС је урадила ППП за ученике и за 
родитеље ,,Понашање ученика за време 
онлајн наставе“- у оквиру превенције 
дигиталног насиља, због све присутнијег 
насиља, преласком на комбиновану 
наставу. Презентација је послата на 
виберу свим ОС, који су послали 
родитељима и ученицима и постављена 
је на сајту школе (27.11.2020.), као и на 
почетку другог полугођа.  
-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 
(децембар-јун) 

ОС, стручни 
сарадници, 
директор, 
помоћник 
директора,  

-Током 
школске 
године 
  

4. Рад са ученицима, 
Рад са члановима 
Ученичког парламента 
 
 
 
 

-у октобру је одржана обука о правима 
детета за нове чланове Ученичког 
парламента и формиран је Вршњачки 
тим (тим који се бави информисањем и 
вршњачком едукацијом).  
-обележен је Међународни Дан  детета 
– 20.11. Чланови Вршњачког тима су 

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

-новембар 
-децембар 
-март  
-април и 
мај 
 
-март 
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започели реализацију низа радионца са 
ученицима петог разреда. Нажалост, 
активност је прекинута јер се од 30. 
новембра настава одвија на даљину. 
-одржане радионице су у фокусу имале 
теме везане за права детета (генерално 
, плус Конвенција о правима детета), 
спречавање насиља и дискриминације, 
ненасилно решавање конфликата, 
толеранција и уважавање другог и 
другачијег, важност информисања, 
партиципација ученика у доношењу 
одлука о стварима које су у њиховом 
интересу, и сл.  
-чланови Вршњачког тима су били 
укључени у уређивање школског 
електронског часописа и ажурирање 
Фејсбук странице школе, што је 
допринело њиховом развоју дигиталних 
компетенција, али и вештинама које су 
потребне за селекцију информација, 
њихово уређивање и пласирање.  
-У другом полугодишту, 20.  фебруара 
2021. одржана је још једна обука 
ученика о правима детета.  
- 25 ученика шестог разреда је 

прошло једнодневни тренинг у 

школи, након чега су направили 

акциони план којим су 

планирали и реализовали 

следеће акције: 

-кутија лепих жеља – активност у 

склопу обележавања Недеље 

против вршњачког насиља: 

шестаци су обишли одељења 

трећег разреда и замолили 

ученике да испишу поруке 

пријатељства и толеранције 

-формиран је још један 

Вршњачки тим који је одржао 10 

радионица у одељењима 

четвртог разреда матичне 

школе.  

-новообучени шестаци су 

заједно са члановима УП узели 

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

април 
 
 
 
 
јун 
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Реализација 
компензаторсног 
програма 

учешће у осмишљавању и 

реализацији акција приликом 

обележавања Недење 

толеранције, Недење спорта и 

Недеље здравих стилова 

живота. 

-реализована је и обука 

родитеља о правима детета на 

последњој јунској седници 

Савета родитеља.   

Компензаторни програм „Ненасилно 
решавање конфликата“, због 
епидемиолошке ситуације је 
реализован у малим групама и током 
појачаног индивидуализованог 
саветодавног рада. Реализовано је 7. 
радионица у периоду од новембра 
2020. до марта  2021. године. Теме 
радионица су биле: Слика о себи и како 
ме други виде; Самопоштовање; 
Препознавање осећања  код себе и 
других; Медаља има две стране; 
Пирамида живота; Контрола беса кроз 
когнитивно-бихејвиоралне технике и 
Заробимо речи и реченице. 

5. Сарадња са локалном 
средином – Домом 
здравља , Патронажном 
службом, Заводом јавно 
здравља, Школском 
управом, Центром за 
социјални рад, Градском 
галеријом, Музејем, 
Општином,Црвеним 
крстом, спортским 
клубовима и удружењима, 
библиотеком, МУП-ом , 
Ужичким центром за 
права детета 
-посебан програм 
безбедности, који се 
реализује са МУП-ом за 1, 
4. и 6. разред 

-Због неповољне епидемиолошке 
ситуације са корона вирусом сарадња 
са локалном заједницом је била 
ограничена и прилагођена ситуацији.  
-МУП ове године није у школи 
реализовао радионице, у оквиру 
пројекта ,,Основи безбедности деце“ за 
1, 4 и 6 разред, али је снимио те 
радионице, поставио их у електронској 
форми, и оне су се емитовалее на РТС, у 
трају од 15 до 20 минута; 
-педагог школе - за ученике 8. разреда у 
оквиру радионица ,,Болести 
зависности“, доста времена је 
посветила разговору о пријатељству и 
изазовима у одрастању и колико нам 
пријатељи ,,чувају леђа“, кад смо у 
тешим ситуацијама; 
сарадња са Ужичким центром за права 
детета и фондацијом Песталоци  / обуке 
ученика, вршњачке едукације, 

представниц
и  
институција 
директор, 
помоћници 
директора, 
ОС, стручи 
сарадници 

Током целе 
године 
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хуманитарне акције, обележавање дана 
толеранције, међународног дана борбе 
против вршњачког насиља …/ 
-остварена је сарадња са здравственим 
сарадницима Дечијег диспанзера у 
области праћења понашања код 3 
ученика који су имали извесних 
тешкоћа у адаптацији и понашању и у 
области здравих стилова живота -кроз 
2. ППП презентације (поштујући мере 
безбедности), које су одељењске 
старешине проследиле свим 
ученицима;  
-разредна настава организовала и 
реализовала низ активности, а у оквиру 
креативних радионице урадили 
поклоне за предшколце у вртићимама  

6. Упознавање родитеља са 
Правилником о Посебном 
протоколу о поступању у 
установи у одговору на 
дискриминацију. насиље, 
злостављање и 
занемаривање 
- родитељи ученика I и  V 
разреда – по потреби и у 
другим одељењима 

-На родитељским сатанција ОС су 
упознале родитеље и Савет родитеља  
преко ППП са изменама и допунама у 
Правилнику о протоколу поступања у 
установи у одговору на насиље, 
злостављање и занемаривање; 
Послате су свим родитељима 3 ППП: 
,,Дигитално насиље“, ,,Нивои насиља“ и 
,,Понашање ученика за време онлајн 
наставе“    

Учитељи, 
наставници 
и стручни 
сарадници 

-
септембар/
новембар/ј
ануар 

7. Упознавање  ученика са 
Правилником о Посебном 
протоколу о поступању у 
установи у одговору на 
насиље, злостављање и 
занемаривање и 
Правилником о поступању 
установе у случају сумње 
или утврђеног 
дискриминаторног 
понашања и вређања 
угледа, части или 
достојанства личности – за 
I и V разред, као и у 
осталим разредима  

-Ученици су у септембру упознати преко 
ППП, која им је послата онлајн, са 
изменама и допунама у Правилнику о 
протоколу поступања у установи у 
одговору на насиље, злостављање и 
занемаривање; 
-ОС су послале свим ученицима  2 ППП: 
,,Дигитално насиље“, ,,Нивои насиља“ и 
,,Понашање ученика за време онлајн 
наставе“- у оквиру превенције 
дигиталног насиља, због све присутнијег 
насиља, преласком на комбиновану 
наставу; 
  

ППС  
-
септембар/
новембар/ј
ануар 

8. Реализација радионица са 
ученицима предметне 
наставе о дигиталном 
насиљу и превенцији 
употребе дроге 

,,Насиље, нивои насиља“ у 5-1; 
,,Дискриминација“ у 5-2 и ,,Нивои 
насиља и ненасилно решавање сукоба“; 
-Реализоване радионице о ,,Болестима 
зависности“ у одељењима 8. разреда. 
Реализатори из Дечијег диспанзера, 

представниц
и  
институција 
директор, 
помоћници 
директора, 

Током целе 
године 
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педијатар и педагог  ОС, стручи 
сарадници 

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

-Стручни сарадници и велики број 
наставника је похађало обуке за 
запослене у оквиру Националне 
платформе ,,Чувам те“: ,,Стратегије у 
раду са ученицима који показују 
проблеме у понашању“ и ,,Обука за 
запослене-породично насиље“ 
-у овој школској години реализована су 
два семинара везана за ову област: 
Превенција дискриминације и насиља у 
образовном систему, који су похађала 3 
наставника и Индикатори остварености 
права детета у образовном систему-
разумевање и примена, који је похађао 
1 наставника. Организовано је и 5 
вебинара везаних за ненасилну 
комуникацију и васпитни рад са 
ученицима, које је похађало 23 
наставника.  

- MПНТР, 
РЦУ, Ужички 
центар за 
права 
детета,  Тим 
за стручно 
усавршавањ
е, 
наставници, 
директор 

Од октобра 
до јуна 

10. Идентификовање и рано 
препознавање ризика од 
дискриминације, насиља, 
злостављања и 
занемаривања ученика 
 

-праћено је понашања ученика, 
сарађивало се са родитељима и 
стручним сарадницима у школи и ван 
школе (Дечији диспанзер, Центар за 
социјални рад, Предшколска установа 
Ужице, МУП…) 
-извршено је истраживање код ученика 
5. разреда ,,Колико се осећам безбедно 
у школи“  
-реализован је компензаторни програм  
психолога школе (посебан извештај) 

-Тим за 
ДНЗЗ, 
наставници, 
учитељи, 
васпитачи  

-Током 
школске 
године 
-фебруар 
-од 
новембра 
до марта 

11. 
 

Предлози Тима о мерама 
за превенцију и заштиту 
после обраде 
анкета/упитника 

-Резултати тестирања су показали да 

нам се сви ученици у школи осећају 

сигурно и безбедно, да, иако су некад 

повредили некога речима, да нису 

имали намеру да то ураде. Општи је 

закључак да деца препознају насиље, 

разликују врсте насиља и да хоће да 

реагују и спрече насиље.Оно што је 

посебно интересантно из њихових 

одговора је: да су уобичајне ,,развојне 

размерице“, које су типичне за њихов 

узраст, прихватали и нису наводили у 

анкети. Посебно је значајно да ниједан 

Тим за ДНЗЗ 
 

-На 
састанцима 
Тима 
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ученик није навео да се не осећа 

безбедно у школи и да трпи било коју 

врсту насиља.  

-Да се о култури комуникације и 

понашања на друштвеним мрежама и 

током реализовања онлајн наставе што 

више говори - у оквиру превенције 

дигиталног насиља. 

-Да се што више искористе обуке и 

информативно-едукативни садржаји са 

Националне платформе ,,Чувам те“, која 

представља прву националну 

платформу за превенцију и заштиту од 

насиља у школама у Србији.  

-Да се што боље информишу родитељи, 

ученици и запослени, преко СР, 

родитељских састанака, ЧОС-а, да се 

информишу и похађају обуке које су 

постављене на платформи, како би 

стекли што више знања у препознавању 

и адекватном реаговању на све врсте 

насиља и дискриминације. 

-Да се у Годишњем програму рада Тима 

за превенцију ДНЗЗ искористе 

информативно-едукативни материјали 

са платформе и подигне ниво свести о 

смањењу прага толеранције на све 

врсте насиља и дискриминације.  

-Да се што више укључе родитељи у 

појачаном васпитном раду. 

-Већи број превентивних активности за 

ученике и родитеље. 

-Јавно похваљивање ученика који се 

примерно понашају.  

-Промоција позитивних вредности у 

наставним и ваннаставним садржајима. 

-Редовна размена информација у 

оквиру одељењских већа.  

12. Предлози Тима за 
побољшање ситуације и 
извештај о раду Тима 

-у писменој форми поднет је извештај 
директору два пута годишње 

Тим за ДНЗЗ  и јун 
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13. Активности у области 
самовредовања које се 
односе на ову областа 
/анкетирање 

- анкетирани су ученици у процесу 
самовредновања ( област Подршка 
ученицима) 

Тим за 
самовредно
вање и 
стручни 
сарадници 

јануар-
фебруар 

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

-извештај разматран на седницама и 
саставни је део Извештаја рада школе у 
школској 2020/2021. години 

Тим, 
руководила
ц 
Тима 

-крај првог 
полугодишт
а и крај 
школске 
године 

15. 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 

16. Укључивање представника 
Тима за ДНЗЗ у израду 
ИОП-а - уколико постоји 
потреба 

-Именован је члан Тима али није било 
потребе за укључивање у раду Тима за 
подршку детету ради планирања 
активности у оквиру ИОП-а, а у вези са 
заштитом од насиља 

Члан тима Током 
године 

17. Већа информисаност 
родитеља, наставника и 
ученика о дигиталном 
(електронском насиљу) и 
нивоима насиља 

-Послате ППП родитељима, 
наставницима и ученицима ,, Дигитално 
насиље“  и ,,Нивои насиља“, за први  РС 
за сва одељења 

Тим за ДНЗЗ Септембар 

18. Развијање 
социоемоционалне 
компетенције деце, 
ученика, родитеља и 
запослених  

-Индивидуализован и групни 
саветодавни рад са ученицима на 
препознавању својих емоција и 
подизању емоционалне писмености и у 
оквиру компезаторног програма кроз 
радионице: Слика о себи и како ме 
други виде; Самопоштовање; 
Препознавање осећања  код себе и 
других и Медаља има две стране; 
-радионица ,,Комуникација и 
неспоразуми“ у свим групама 2 разреда 
и у 4-2 ; 
-радионица ,,Ко нас штити од насиља“ у 
2-2 и 2-5; 
-радионица ,,Стена и море“ у 6-3 и 7-3; 
-радионице: ,,Сличности и разлике“ и 
,,Како препознати емоције код себе и 
других“ у 5-3. 

Психолог 
школе, Тим 
за ДНЗЗ 
заједно са 
ОС и 
родитељима 

Током 
године 

19. Обележавање дана 
толеранције и ненасиља 
кроз изложбу дечјих 

- Поводом Дана толеранције, 
представници Парламента позвали су 
ученике предметне наставе да осмисле 

Тим за ДНЗЗ, 
чланови 
Ученичког 

16. 
новембар 
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радова на тему 
,,Толерантна/ан сам и тим 
се дичим“ 

лепе поруке о толеранцији. Ученици су 
своје поруке убацивали у кутију 
толеранције у холу школе. Изабрана је и 
најлепша порука: ,,Толеранција је 
хармонија у различитостима;. 
-на часовима ликовне културе, 
одељењског старешине и грађанског 
васпитања 

парламента, 
учитељи, 
наставници 
и васпитачи 

20. Недеља пријатљства Од 19.4. до 23.4. реал, изована је 
Недеља спорта. 
Недеља спорта је обележена  низом 

различитих активности: 

- Часови су почињали вежбама пројекта 

,, Покренимо нашу децу” 

- урађени су панои посвећени познатим 

ужичким и српским спортистима 

-организоване игре уз музику у 

школском дворишту 

-шетње до градске плаже 

-посета изложби слика ,, Спортисти 

наше школе” 

Од 26.4.- 29.4.2021. реализована 

Недеља толеранције. 

У оквиру обележавања ове недеље 

организоване су следеће активности: 

- читали приче и песме на тему 

пријатељства, писали  поруке  

-Дан љубазности 

 -Дан без ружних речи 

-урађени су панои на тему ,,Добра 

дела” 

-вођени разговори о прихватању 

различитости 

 радионицe  ,,Рецепт за пријатељство” 

-ученици су научили химну ,,Мостови 

пријатељства” и отпевали у школском 

дворишту. 

Од 24.4.-28.5. реализована је Недеља 

спорта. 

Организоване су следеће активности: 

-ученици су учествовали на конкурсу,, 

Маскота за Светско првенство у боксу 

2021.” 

-организоване шетње до плаже и игре 

на отвореном 

Тим, УП, ОС, 
учници, 
родитељи, 
запослени 

Април  
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-ученици 4.разреда низом активности 

учествовали у обележавању ,, Недеље 

дистрофичара Србије” 

-уз чланове плесног клуба,, Лот 

Лоријен” научили  покрете хип хоп 

плеса уз музику 

21. Трансформативни дијалог 
и Форум театар користити 
у раду са ученицима 
предметне наставе 

 
На ЧОС-у  

ОС  Током 
године 

 ИНТЕРВЕНТНЕ 
АКТИВНОСТИ 

Начин реализације Носиоци 
активности 

Време 
реализациј
е 

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, 
остали 
запослени 

-током 
године 

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 

-у свим случајевима -одељењски 
старешина 

-током 
године 
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нивоа 

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 ученике-
ученике 

-Ове школске године су урађена само 2 
оперативна плана заштите 

ОС, стручни 
сарадници 

-
септембар/
октобар 

10. Послови везани за 
процедуре насиља трећег 
нивоа 

-Није било случаја ОС, директо, 
помоћник 
директора, 
стручни 
сарадници, 
Тим  

-током 
године 

11. Подношење пријава 
надлежним органима, 
организацијама и 
службама и обавештавање 
Школске управе о насиљу 
и злостављању трећег 
нивоа 

-Није било случаја  Директор -октобар  

12. Информисање Центра за 
социјални рад и полиције 
о сумња или сазнање о 
дискриминацији, насиљу, 
злостављања или 
занемаривању које ученик 
трпи у породици 

-Није било   

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

-Није било случаја Директор и 
секретар 
школе 

децембар, 
јануар и 
март 

14. Послови везани за 
процедуру када је 
запослени починилац 
дискриминације, насиља, 
злостављања и 
занемаривања 

-Није имало разлога да директор школе 
предузима мере према запосленом 

-директор 
школе 

- када је 
запослени 
починиоц 

15. Обавештавање полиције 
када је родитељ 
починилац насиља и 
злостављања према 
запосленом 

-Није било случаја -директор,  
-секретар,  
-дежурни 
наставник 
-чланови 
Тима 

-одмах 
када се 
насиље 
деси 
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16. 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 

-Није имало потребе за обавештавањем 
родитеља и надлежних институција 

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

-одмах 
када се 
насиље 
деси 

17. Обавештавање родитеља, 
полиције и Центра за 
социјални рад о сумњи да 
је починилац 
дискриминације и насиља 
треће одрасло лице 

-Није било случаја  -директор 
школе 

-одмах по 
сазнању 
 

18. Посебна пажња у школској 
2020/2021. години 
посвећена је и даље 
дигиталном насиљу и 
примени превенцији 
употребе дроге 

-Уложен је рад на добром познавању 
процедуре везане за дигитално насиље, 
када се деси (урађене ППП и послате 
наставницима, родитељима и 
ученицима) 
-процедуре везане за сумње или појаву 
употребе дроге 

Тим, 
одељењске 
старешине 

-одмах по 
сазнању 
 

19. Реализација друштвено-
корисног и хуманитарног 
рада 

-У договору са ППП, ОС и родитељем, 
јер је избор ДКР у сваком конкретном 
случају / бира и предлаже ОС заједно са 
стручном службом, усваја одељењско 
веће/, а његову реализацију организује 
прати ОС, повремено стручни 
сарадници 

ОС, чланови 
одељењског 
већа, 
стручни 
сарадници, 
родитељи 

-порема 
плану 
заштите 

20. Пријава надлежном 
јавном тужилаштву, 
односно прекршајном 
суду ако постоје елементи 
кривичног дела или 
прекршаја у случају кад је 
ученик, родитељ или 
треће лице починилац 
насиља према запосленом 

-Није било случаја, а радило се на 
познавању процедуре: 
-обавештавање родитељ и Центра за 
социјални рад 
-покретање васпитно-дисциплинског 
поступка и изрицање васпитно-
дисвциплинске мере 
-подношење пријаве надлежном јавном 
тужилаштву, односно прекршајном суду 
ако постоје елементи кривичног дела 
или прекршаја 

Директор, 
Тим за ДНЗЗ 

-према 
Протоколу 
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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 похађају секције донекле се разликовао. Реализација 
секција била је прилагођена посебнбим условима рада, тако да се негде реализовао и мањи број 
часова од планираних. Садржаји су значајно модификовани, а рад секција из области спорта је 
најмање реализован.  
 

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

Број 
реализован
их часова  V VI VII VIII УКУПНО 

Новинарска Весна Шекељић 2 - - -  2 36 

Драмска Јулија Филиповић 7 4 - 5 16 36 

Драмска-ИО 
Стапари 

Василија Миловановић 2 2 - 5   9 15 

Рецитаторска Љиљана Јелисавчић 5 3 2 2 12 36 

Литерарна Биљана Кнежевић 1 - 3 -   4 36 

Ликовна Драган Вићентић 13 2 - - 15 36 

Географска Слободан Алексић - 2 - -  2 36 

Еколошка Бранка Кремић 1 1 4 1  7 36 

Фото секција Оливера Крстић 7 5 2 1  15 36 

Програмерска Биљана Бојовић  21 8 - 1  2 6 36 

Роботика Горан Бојовић  6 1 2 -   9 36 

Стрељаштво Кристина Љубичић-
Ђорђевић 

 27 18 13 - 58 36 

 
Изводи из рада секција: 
Новинарска: НаставникВесна Шекељић 

Одељења која су укључена у рад 
секције: 

Број ученика из тих одељења која су 
укључена у рад секције: 

5-2 2 

Због специфичних услова у којима се одвијао рад током ове школске године, План рада 
новинарске секције није могао бити остварен у потпуности. Активности везане за посете 
установама морале су бити отказане. Рад секције је везан највише за рад Фејсбук странице која 
прати живот и рад у школи, али и активности ученика ван школе (189 објава) и редовно се 
ажурира 

 
Драмска: Наставник: Јулија Филиповић 

Одељења која су укључена у рад 
секције: 

Број ученика из тих одељења која су 
укључена у рад секције: 

5-1 3 

5-2 4 
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6-2 1 

6-3 2 

6-5 1 

8-2 1 

8-3 4 

УКУПНО: 16 

 
 Изводи из активности  секције / садржаји рада, код такмичења навести резултате /  
Због специфичности школске године (пандемија, онлајн настава, подељеност у групе, забрана 
окупљања) нису организоване приредбе ни представе, а идеја да се направи видео или аудио-
снимак неких активности ометан је преласком на онлајн наставу и немогућношћу да се окупе сви 
чланови секције. Већи део наставе секције одвијао се онлајн. 

Ред. 
бр. 

АКТИВНОСТ Време 
реализације 

Број учесника 
/ученици/ 

Резултати 

1.  Разговор о позоришној представи по 
избору 

октобар 6  

2.  Читајуће пробе новембар-
март 

10  

3.  Гледање ТВ драме или слушање 
радио-драме по избору 

децембар 7  

4.  Сценски покрет. Проучавање текста: 
тема и идејна основа дела 

март 5  

5.  Проба: вежбе акцента и паузе мај 4  

6.  Слушање радио-драме мај 16  

7.  Гледање ТВ драме јун 16  

8.  Предлози активности секције за идућу 
годину 

јун 3  

 

 
Драмско-рецитаторска  ИО Стапари: Наставник:_Василија Миловановић   

Одељења која су укључена у рад 
секције: 

Број ученика из тих одељења која су 
укључена у рад секције: 

5-6 2 

6-7 2 

8-6 5 

1.  Након формирања драмско – 
рецитаторске секције и усвајања плана 
исте, ученици су рецитовали песме по 
личном избору, слушали су одабране 
текстове и нумере са цд-ова, и гледали 
су одређене позоришне комаде.  

2.  Драмско – рецитаторска секција није 
спроведена до краја, јер ученици у ИО 
Стапари су навикли да се ова секција 
спроводи у сврху припреме школске 
приредбе и Пролећног фестивала. Како 
је цела школска година прошла 
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другачије , због епидемиолошке 
ситуације, приредба за Савиндан се није 
организовала и није било фестивала, па 
сходно томе ученици нису наставили да 
похађају ову секцију. 

УКУПНО: 9 

 
 
 
Рецитаторска: Наставник: Љиљана Јелисавчић 

Одељења која су укључена у рад 
секције: 

Број ученика из тих одељења која су 
укључена у рад секције: 

5-1 1 

5-4 1 

5-5 3 

6-3 1 

6-5 2 

7-5 2 

8-1 1 

8-4 1 

УКУПНО: 12 

 
 Изводи из активности  секције  

Ред. 
бр. 

АКТИВНОСТ Време 
реализације 

Број учесника 
/ученици/ 

Резултати 

1. Школско такмичење рецитатора – 
млађи узраст 

9.3.2021. 24 Пласман на 
претфинално 
такмичење: Ина 
Поповић, Маша 
Јевтић, Вук 
Бацетић, Сергеј 
Курћубић и Ања 
Трипковић 

2. Школско такмичење рецитатора – 
средњи узраст 

10.3.2021. 8 Пласман на 
претфинално 
такмичење: Јован 
Гогић, Искра 
Јовичић, Милица 
Гавриловић, Сара 
Пенезић и Ема 
Вулета 

3.  Општинско такмичење рецитатора 23.3.2021. 
у  11h 
 
 
 
25.3.2021. 

10 
 
 
 
 
2 

Пласман на 
финално 
такмичење: 
Сергеј Курћубић 
и Јован Гогић 
Пласман на 
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у 18h 
Градски 
културни 
центар 

Окружно 
такмичење: 
Сергеј Курћубић 
и Јован Гогић 

4. Окружно такмичење рецитатора 7.5.2021. 
Косјерић 

2 Сергеј Курћубић 
– млађи узраст II 
место и Јован 
Гогић – средњи 
узраст II место 

 
Литерарна: Наставник: Биљана Кнежевић 

Одељења која су укључена у рад 
секције: 

Број ученика из тих одељења која су 
укључена у рад секције: 

7-1 2 

5-1 1 

7-2 1 

УКУПНО: 4 

 
 Изводи из активности  секције  

Ред. 
бр. 

АКТИВНОСТ Време 
реализације 

Број учесника 
/ученици/ 

Резултати 

1. Учествовање на литерарним 
конкурсима 

септембар-
мај 

3  

2. Избор победничког рада на 
литерарном конкурсу у школи 

април 1  

3. Избор песме за такмичење рецитатора март 1  

 
 
Ликовна:  Наставник:Драган Вићентић 

Одељења која су укључена у рад 
секције: 

Број ученика из тих одељења која су 
укључена у рад секције: 

V1 4 

V2 2 

V3 4 

V4 2 

V5 1 

VI3 1 

VI3 1 

УКУПНО: 15 

 
 Изводи из активности секције  

Ред. 
бр. 

АКТИВНОСТ Време 
реализације 

Број учесника 
/ученици/ 

Резултати 

1 Активности везане за реализуцију 
вештина из цртања и сликања у складу 
са планом и програмом секције. 

У току 
школске 
године 

15  

2. Међународни ликовни конкурс, “Мали Прво 10 Учешће 
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битољски Монмартр”Битољ, 
Македонија 

полугодиште 
2020/2021. 

3. Међународни ликовни конкурс, 
Скопље, Македонија-"Флора и фауна- 
Извор живота и младости" 

Друго 
полугодиште 
2020/2021. 

7 Учешће 

4. Међународни ликовни конкурс, Јапан-
"Моја земља у 2030. години“  

Друго 
полугодиште 
2020/2021. 

8 Учешће 

 
Географска  Наставник: Слободан Алексић 

Одељења која су укључена у рад 
секције: 

Број ученика из тих одељења која су 
укључена у рад секције: 

6-5 2 

УКУПНО:  2 

 
 Изводи из активности  секције  

Ред. 
бр. 

АКТИВНОСТ Време 
реализације 

Број учесника 
/ученици/ 

Резултати 

1. Формирање секције и договор о раду 9.9. 2020. 2  

 Урбанизација као светски процес 27.11.2020. 2  

 Рурална подручја 4.12. 2020. 2  

 Насеља 11.12. 2020. 2  

 Села 18.12. 2020. 2  

 ФАО (Food and Agriculture Organization) 22.1. 2021. 2  

 Највеће хидроелектране света 5.2.2021. 2  

 Индустрија света 19.2.2021. 
12.2.2021. 

2  

 Туризам у свету 5.3. 2021. 
26.2. 2021. 

2  

 Саобраћај у свету 12.3 2021. 
19.3. 2021. 

2  

 Државе на свету 26.3 2021. 
2.4. 2021. 
9.4. 2021. 

2  

 Главни градови 23.4. 2021. 
16. 4 2021. 

2  

 Границе Европе 14. 5. 2021. 2  

 Рељеф Европе 21.5 2021. 2  

 Природни прираштај 20.11.2020. 2  

 Миграције становништва 6.11.2020. 2  

 Живот и дело Јована Цвијића 23.9.2020. 
16.9.2020. 

2  

 Прикупљање статистичких података 4.06 2021. 
11.6 2021. 

2  

 Биљни и животињски свет Европе 28.5. 2021. 2  

 Пољопривреда у свету 29.1.2021. 2  

 Становништво 30.10.2020. 2  
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Извршена је корекција садржаја рада, јер је секција функционисала онлајн ( настава на даљину) 

 
Еколошка: Наставник: Бранка Кремић 

Одељења која су укључена у рад 
секције: 

Број ученика из тих одељења која су 
укључена у рад секције: 

5-5 1 

6-6 1 

7-5 4 

8-1 1 

УКУПНО: 7 

 
 Изводи из активности  секције Реализовано је 29 онлајн часова еколошке секције од планираних 
36; у периоду од 16.10.2020. до 18.6.2021. 

Ред. 
бр. 

АКТИВНОСТ Време 
реализације 

Број учесника 
/ученици/ 

Резултати 

1. Учешће на конкурсу Не прљај, немаш 
изговор 

новембар 7 / 

2. Акција Посади свој хлад децембар 7 / 

3. Виртуелни фестивал науке децембар 7 / 

4. Еколошки отисак фебруар 2 Карбонски отисак 
ученика 

5. Задатак о води ( поводом Дана вода ) март 2 Ликовни рад и 
презентација 

6. Дан планете Земље април 2 Ликовни рад 
ученика, пано у 
холу школе 

7. Онлајн еколошке радионице у оквиру 
манифестације Еко Манифест 

мај 7 Учешће 

8. Светски дан заштите животне средине јун 1 Ликовни рад 

9. Материјали на различите еколошке 
теме 

Током 
године 

7 / 

10. Чеп за хендикеп – акција прикупљања 
ситне пластике за Удружење деце 
инвалида 

Током 
године 

7 / 

 
Фото секција  Наставник: Оливера Крстић 
 
Одељења која су укључена у рад 
секције: 

Број ученика из тих одељења која су 
укључена у рад секције: 

V3 6 

VI2 1 

VI3 3 

VI6 2 

VII3 1 

VII5 1 

VIII1 1 

УКУПНО: 7 15 
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 Изводи из активности  секције  

Ред. 
бр. 

АКТИВНОСТ 
Време 

реализације 
Број учесника 

/ученици/ 
Резултати 

1. Историјски развој фотографије октобар 15 

Ученици су били 
заинтересовани 
да прошире своја 
знања у овој 
области, јер како 
кажу, сазнали су 
пуно тога новог и 
замимљивог. 

 

2. 
Јесење, зимске и пролећне 

фотографије 

новембар 
фебруар 

мај 
15 

Ученици су били 
изузетно 

креативни и 
направили су низ 

одличних 
фотографија. 

3. Анализа форографија других аутора март 15 

На интернету смо 
прегледали 

фотографије на 
одређену тему, 

затим су ученици 
износили своје 
мишљење, шта 
им се допада, а 

шта не. 

 
Програмерска:Наставник: Биљана Бојовић 
 

Одељења која су укључена у рад 
секције: 

Број ученика из тих одељења која су 
укључена у рад секције: 

5_1 6 

5_3 4 

5_4 1 

5_5 6 

6_3 2 

6_5 4 

6_6 2 

8_4 1 

УКУПНО: 26 
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 Изводи из активности  секције  

Ред. 
бр. 

АКТИВНОСТ Време 
реализације 

Број учесника 
/ученици/ 

Резултати 

 Због епидемиолошке ситуације 
настава је била онлајн, помоћу Гугл 
учионице. Ученици су добијали 
линкове за садржаје који се односе на 
почетак програмирања блоковско 
програмирање 

Септембар - 
јун 

26  

 Активности око такмичења о 
информатичкој писмености „Дабар“, 
школско и републичко такмичење 
Школско такмичење онлајн, 
Републичко реализовано  у нашој 
школи онлајн и нема ранг  листи било 
је ревијалног карактера. 

Септембар-
мај 

3 Ученица Маја 
Тодоровић 5_5 
на школском 
такмичењу све 
одговорила 
тачно и 
остварила  
пласман за 
учешће на 
Републичком 
такмичењу  

 Активности везане за припреме за 
такмичење у програмирању -
програмски језик Python. Часови су 
реализовани и онлајн и у школи 

Новембар-
јун 

5 Општинско 
такмичење: 
Андреј 
Перуничић 6_5 
И Маја 
Тодоровић  5_5 
прво место 
Марта 
Тодоровић 6_5 
друго место 
Окружно 
такмичење: 
Маја Тодоровић 
5_5  и Марта 
Тодоровић 6_5 
прво место 
Републичко 
такмичење: 
Маја Тодоровић 
5_5 треће место 
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Роботика: Наставник: Горан Бојовић 

Одељења која су укључена у рад 
секције: 

Број ученика из тих одељења која су 
укључена у рад секције: 

5-1 3 

5-3 2 

5-5 1 

6-6 1 

7-2 2 

УКУПНО: 9 

 
 Изводи из активности  секције  

Ред. 
бр. 

АКТИВНОСТ Време 
реализације 

Број учесника 
/ученици/ 

Резултати 

 Због епидемиолошке ситуације настава 
је била онлајн, помоћу Гугл учионице. 
Ученици су добијали примере 
програма за М-бот робота 

Септембар - 
јун 

9  

 Такмичења програмирања М-бот и Вер 
робота  ове године нису одржавана 

   

 
 
Стрељаштво (Стрељачка секција) Наставник: Кристина Ђорђевић-Љубичић 
 

Одељења која су укључена у рад 
секције: 

Број ученика из тих одељења која су 
укључена у рад секције: 

V1 7 

V 2 8 

V 3 10 

V 4 2 

V I1 4 

V I3 10 

V I6 4 

V II3 1 

V II4 1 

V II5 11 

УКУПНО: 10 58 

 
 Изводи из активности  секције / садржаји рада, код такмичења навести резултате /  
 

Ред. 
бр. 

АКТИВНОСТ Време 
реализације 

Број учесника 
/ученици/ 

Резултати 

1. Обучавање и увежбавање технике 
пуцања из ваздушне пушке у мету. 
Понедељком, средом и петком у 
стрељани школе, у договореном 
термину, по групама (од 12-15 сати). 

од 9.10.2020. 
до 26.2.2021. 

58 - 

2. Због неповољне епидемиолошке - - - 
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ситуације нису одржана планирана 
такмичења у стрељаштву. 

 
Еколошка Стапари- наставник Драгана Дулановић 

Ред. 
бр. 

АКТИВНОСТ Време 
реализације 

Број учесника 
/ученици/ 

Резултати 

1 Светски дан рециклаже март 4 практични 
радови, 
фотографије 

2 Светски дан вода март 4 радови ученика 

3 Израда хербаријума - прикупљање 
биљака 

април 4 дигитални 
хербаријум, 
Школски 
хербаријум 

 
Због посебних услова рада у овој години изостао је рад спортских секција и спортских 
такмичења. Такође није радио ни школски хор. 
   
РАД ПОДМЛАТКА ЦРВЕНИ КРСТ 

Традиционално у нашој школи постоји значајна активност везана за Црвени крст. У 
акцијама које се покрену на новуо школе укључују се скоро сви ученици. Велика је улога 
родитеља, који ове акције свесрдно подржавају. Са Црвеним крстом града настављена је 
дугогодишња успешна сардања.  Због пандемије и они су имали релативно мало масовнијих 
акција у које се укључују школе. Изостало је и традиционално такмичење у првој помоћи. Ове 
године огледала се у учешћу на њиховим конкурсима и хуманитарним акцијама.  
 

12.ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ УЧЕНИКА 
 

Извештај о реализованим активностима из програма професионалне оријентације у школској 
2020/2021. години 

 Током школске 2020/2021 . године  Програм професионалне орјентације се спроводио 
континуирано,а поред предвиђених активности реализовано је низ садржаја који су били корисни 
за ученике и њихове родитеље. У раду од 1. до -8 разреда на ЧОС-у су обрађиване теме везане за 
различита занимања. На ЧОС-у  су реализоване радионице са темама везане за ПО. Посебна 
активност била је ипак усмерена на ученике завршног разреда. Тако су на  огласној табли и сајту 
школе постављани одређени информативни материјали и подаци везани за различите школе и 
занимања. Ради пандемије су изостали реални сусрети, као и промоције школе и отворена врата. 
Неке школе су доставиле презентације, које су постављене на Гугл учионице. И стручна служба је 
постављала презентације и одређене промотивне и информативне материјале. 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. 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. 

http://www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs/
http://www.prvaskola.edu.rs/document/Brosura_Profesionalna_orijentacija_Sajt.pdf
https://poslovi.infostud.com/opisi-zanimanja
https://poslovi.infostud.com/opisi-zanimanja
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 У оквиру припреме за завршни испит организован је пробни завршни. Одржане су уводне 
радионице ПО у свим одељењима осмог разреда, а психолог школе је за родитеље поставила 
материјал са  основне инфромације везане за избор школа и упис и њихову улогу. Психолог је 
обавио и индивидуална тестирања свих ученика и обавио саветовање о даљем избору са њима, 
онлајн. Онлајн је одржан и родитељски везан за упис.  Родитељи ученика  који нису могли да се 
упишу у сваку школу из здравствених и других разлога благовремено су инфромисани о 
процедурама везаним за здравствену комисију.  За три ученика пробни и завршни испит 
организован је по посебним условима ( за два ученика у посебним просторијама, а један је 
полагао у кућним условима ).  

 

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   Као значајна 
активност на пољу здравствене заштите је и бављење спортом.  Део садржаја часова физичког и 
здравственог васпитања у петом и шестом разреду везан је за здравствену заштиту. Недеље 
спорта  реализоване су у првом и другом полугодишту. Изостао је рад спортских секциј. Све теме 
планиране у оквиру ЧОС-а реализовале су одељењске старешинеПо узрастима  обрађено је:  I 
разред: Хигијена је пола здравља – 
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 
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;  
Реализоване су и следеће теме, неке онлајн уз презентације: 

 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 

 Контролни преглед зуба и правилно прање – 

 Болести зависности и Алкохолизам 

 Опасности од интернет зависности- психолог 

Чланови еколошке секције постављали су едукативне паное везане за ову област- Дан здраве 
исхране; Дан борбе против сиде; Дан борбе против пушења. Посебне активности реализоване су 
током тематске недеље Здрави стилови живота. Стручна служба реализовала је радионице у 6. И 
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7. разреду. Свакако је за школу веома значајна реализација пројекта Паметна школа и додатна 
заштита ученика  од појаве пожара.  Ни овде нису реализоване све планиране активности. 
 У условима пандемије школа је предузела све потребне мере каоко би наши ученици у 
школи и школском дворишту били заштичени од заразе КОВИД-ом 19. Томе је посебна пажња 
посвечена у ковиру ЧОС-а, постављени су обавезујући паноу са упутсвима за ученике. Значајно је 
подигнута одржавање хигијене простора.  

 

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.  
Активности су зависиле од врсте подршке која је пружена ученицима – а  реализована је набавка 
уџбеника и школског прибора на почетку школске године.  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 и наставници. Тако су организовали две хуманитарну акцију.    
 

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. 
Наши ученици у ИОСтапари организовали су чишћење  у широј околини школе. У оквиру пројектне 
наставе у предметној настави реализоване су теме везане за заштиту животне 
средине.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. 
Део активности реализован је онлајн. 
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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 финансијски  планови , рачуни, изводи, 
потраживања школе, полугодишњи и годишњи извештаји 
- извршен је избор чланова из Школског одбора – од представника локалне самоуправе- за један 
стручни актив и један школски тим.   
- 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 , на којој је присуствовао и обратио се градоначелник , као и 
прослави Светог Саве у ИО Стапари   
- 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 
Локална самуправа значајно се укључила у помоћ школи у обезбеђењу услова за рад током 
пандемије, обезбедивши едукативне постере, потребана санитетска и дезинфекциона средства и 
мањи део заштитне опреме. Локална самоуправа је овде укључила Црвени крст града, а у два 
наврата организовала дезинфекцију целе школе и дворишта. 
 
 

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  
свако одељење одабрало је свог представника у Савет родитеља школе. Највећи број ових 
састанака био је онлајн. Родитељи су подржали организоване хуманитарне акције.   Благовремено 
су обавештени о о свим потребним инфромацијама везаним за рад школе и њихове деце, а 
посебно преко гугл учионица.   

Значајан део активности у овој врсти подршке одвијао  се кроз индивидуални рад са 
родитељима. Ове године се тај рад претежно одвијао онлан.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. 
Укупни став одељењских старешина и наставника је да се информисаност и сарадња са 
родитељима интензивирала током наставе на даљину.  Мањи  број индивидуалних разговора 
обављен је у школи са ОС, наставницима и    стручним  сарадницима. Као и са директором школе.  
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Посебно је био интензивн а  са родитељима ученика који имају потешкоће у савладавању 
планираних наставних садржаја или васпитних проблема, кроз обавезни појачан васпитни рад. За 
родитеље ученике којима је пружана додатна подршка, (раде по ИОП-у и индивидуализацији) 
орагизована је додатна сарадња психолога школе и укључених наставника, педагошких 
пратилаца, одељењскихсатрешина. Посебна сарадња била је и са родитељима ученика који 
суимали здравствене проблеме и дуже одсуствовали из школе.  

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. Повремено 
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. Путем анкете изјаснили су се 
и за слободне наставне активности   од 5. До 8.  разреда. 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.  
Родитељи су значајно допринели да се успешније реализује настава у овој школској години. Били 
су блиски сарадници са школом и стекли реалну слику о томе шта се све у школи са ученицима 
ради и колико је за ученике значајан непосредан рад наставника са ученицима.  
Анкетирање родитеља о сарадњи породице и школе урађено је у јануару,  тада су анкетирани и о 
онлајн настави. Још два пута су анкетирани у вези начина похађања наставе и трајања онлајн 
часова. У процесу самовредновања такође је анкетиран велики број родитеља. Све анкете су биле 
преко гугл упитника.  
Детаљне инфромације о припремама за почетак ( модел рада, групе, распоред смена, учионица, 
група )на почетку године, неколико презентација и сва обавештења постављана су на гугл 
учионице, а често и на сајт.  Посебно су родитељи детљно инфрмисани о предузетим 
безбедносним мерама на спречавању заразе КОВИД-ом 19, о правилима која морају да се поштују 
у школи и од стране родитеља и ученика, али и од стране запослених.  

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

ове године реализована су 5-8 родитељских састанака у сваком одељењу. Део састанака био је 
онлајн.  На родитељским састанцима  разматране су актуелне теме везане за заједничких 
активности у појединим разредима.  На родитљњским састанцима инфромисани су о свим 
значајним питањима, везаним за њихово дете, за одељење које похађа- од предмета које учи и 
распореда часова, календара рада, новим наставним програмима и садржајима,преко избора 
уџбеника, исхода у савладавању градива, изменама везаним за оцењивање, упознавање са 
изводима из нових правилника које је донелоМП. Обавештени су и о успеху одељења, васпитним 
и васпитно дисциплинским мерама, активностима које су реализоване, о реаговању школе на 
појаве насиља 

 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.  

На основу евиденције у дневницима на родитељским састанцима редовно су дате 
информација о успеху, понашању, реализацији свих облика настеве и другим активностима 
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одељења. На родитељским састанцима реализоване  се одређене теме актуелне за тај  узраст 
ученика. Уј едном одељењу 6. Разреда одржан је родитељски састанака са ученицима уз 
предавање о односима, толеранцији, електронском насиљу. При решавању актуелних проблема 
везаних за успех и дисциплину на једном   родитељскиом састанку укључили су се стручни 
сарадници и директор школе. Психолог школе је одржала родитељски састанак за осми разред 
везан за упис у средњу школу, као и за први разред везан за полазак и адаптацију ученика и 
помоћ коју пружа породица.  

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  5 седница, а неке 
седнице су биле онлајн. Чланови Савета родитељи се анкетирају  на крају другог полугодишта о  
настави на даљину. 
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.  

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 екскурзија,  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 и завршном испиту, на 
коме су имали своје  представнике. 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 библиотека. У ИО 
Стапари радом библиотеке руководи наставник српског језика, док је у матичној школи у 
библиотеци радио један библиотекар са пуном нормом и две наставнице српаког језика 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  
-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 – 
Велики проблем за рад библиотеке је изразито мали простор у који је смештена. Ту није могуће 
организовати активности са ученицима, нити читалачки клуб, што је велика штета. У наредном 
периоду планирано је да се измести у пригоднији простор.  
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Рад библиотеке био је значајно подређен условима рада у пандемији. Избегавало се да ученици 
интензивније посећују библиотеку. Библиотекар је био и значајно ангажован на сталном 
дежурству у главном олу школе, пошто није за то могао да буде ангажован неко од наставника.  
 

 

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. Безбедност у школи, а посебно 
заштита од пожара значајно је унапређена кроз реализацију пројекта „Паметна школе“. 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 ове године Тим водио рачуна о поштовању свих превентивних мера. Драгоцено 
укључивање локалне заједнице, пре свега општине и МУП-а на обезбеђивању алкохола и 
средстава за хигијену. Тим је организовао набавку, израду и постављање едукативних панова 
везаних за мере заштите током пандемије.  
Реализоване су и следеће пригодне 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 
V разред: Безбедност, поштовање правила;  
VI разред: Безбедност у саобраћају; Безбедно коришћење интернета и друштвених 
мрежа;;Заштита од пожара; Заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода 
VII разред: Безбедност;  
VIII разред: Безбедност; 

У школи је посебна пажња посвећена је безбедности на раду запослених који су радили у 
школи и током пандемије. Постављене су дезобаријере, распршивачи са алкохолом, контрола 
температуре, обавештења о поштовању мера. Тим је дао и одговарајућа обавештења за 
ученике и родитеље.  
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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 састанцима Актива за развој школског програма прати се његова реализација и 
резултати ученика на иницијалним тестовима, прoверама о оставривању стандарда и 
исхода и резултати оставрени на завршном испиту 

 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. Реализован је и компензаторни програм са ученицима 5.и 6. разреда који 
су имали 3 и више недовољних оцена на крају првог класификационог периода. Програм је 
реализовала педагог Катарина Карановић.  
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 . Посебна подршка организована је за ученике који су дзуже одсуствовали ради 

болести, а за једну ученицу седмог рзреда организована је кућна настава. 

 Током реализације појединих  активности координатор тима је  сарађивао са 
релевантним институцијама, пре свега Школском управом  , стручним сарадницима Дечијег 
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диспанзера (педагогом, психологом, логопедом), стручним сарадницима из осталих  основних 
школа, Мрежом подршке инклузивном образовању, ИРК Ужице 

Током наставе на даљину подршка је пружена ученицима који нису имали одговарајуће 
техничке могућности за праћење онлајн наставе. 
 

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  
-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 организована је скромна  промоције и пријем Вуковаца и њихових родитеља и у 
условима пандемије. 
-као награда најуспешнијим такмичарима из прошле године организован је одлазак на Фестивал 
науке у Београд  
-приликом обележавања значајних датума (Дан школе, Свети Сава,  приредбе за предшколске и 
прваке ), укључени су даровити и талентовани ученици и промовисане њихова знања и умешност.   
Настављене су активност пројекат НТЦ- учења и реализација  радионице са ученицима  4.разреда. 
Извештај о овој активности се налази код пројеката школе. 
И наша школа се уврстила у оне који реализују ИОП-3, пошто је наставница биологије Милева 
Рогић реализовала  са учеником 8-2 Урошем Бурлићем ИОП-3 из њеног предмета. То је драгоцено 
искуство и стимулација за остале колеге да у наредним годинама  организују и овај вид подршке 
талентованим ученицима.  

 
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 нашем  Школском програму који се примењује 
већ две 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 
извештаја о учешћу школе у пројектима, налази се извештај о реализацији пројекта  „Образовање 
за права детета“ . Наша је школа у пројекту већ  6 година, наставници су похађали много семинара 
из ове области. Та искуства су пренешена у сусрету са наставницима и ученицима из три  школе 
(из Севојна, Пожеге и  Чајетине ). У школској 2019/2020. години веома су активно радили ученици 
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који су едуковани кроз обуку у школи и посебно приликом боравка у Швајцарској на вршњачким 
едукацијама. У Трогену је боравило 20 ученика и 3 наставника, а по повратку су реализовали низ 
вршњачких обука о правима детета. Ученички парламент покренуо је низ акција која доприносе у 
остваривању права детета  и унапређују њихову партиципацију.   Велику подршка и помоћ школи 
пружа Ужички центар за права детета.  

 
 

21. ПРОЈЕКТИ РЕАЛИЗОВАНИ У ШКОЛИ 
 У овом делу извештаја дати су изводи из реализације пројекта у којима је школа 
учествовала.  
А/Пројекти у којима је учествовала школа:  
1.„Образовање за права детета“- шеста година реализације пројекта 
2.Пројекат „Паметна школа“  
 
1.Активности у пројекту „Образовање за права детета“ 

 
-                У осмој години пројекта Образовање за права детета, који наша школа 

реализује у сарадњи са Ужичким центром за права детета и уз подршку швајцарске 

Песталоци дечје фондације,  активности су биле смањене због епидемиолошке 

ситуације и начина организације рада у школи. 

-       У октобру је одржана обука о правима детета за нове чланове Ученичког 

парламента и формиран је Вршњачки тим (тим који се бави информисањем и 

вршњачком едукацијом).  

-                   Обележен је Међународни Дан  детета – 20.11. Чланови Вршњачког тима 

су започели реализацију низа радионца са ученицима петог разреда. Нажалост, 

активност је прекинута јер се од 30. новембра настава одвијала на даљину. 

-                Одржане радионице су у фокусу имале теме везане за права детета 

(генерално + Конвенција о правима детета), спречавање насиља и дискриминације, 

ненасилно решавање конфликата, толеранција и уважавање другог и другачијег, 

важност информисања, партиципација ученика у доношењу одлука о стварима које 

су у њиховом интересу, и сл.  

-               Учесници радионица се у великој већини изјашњавају да  им је након 

едукације потпуно јасан или много јаснији концепт Конвенције о правима детета, 

да лакше уочавају која права су нарушена или која су 'рањивија' у односу на друга, 

јасна им је важност правовременог и тачног информисања, имају већа сазнања о 

планирању акција којима се може унапредити положај деце у школи, схватају 

концепт и важност толеранције и уважавања различитости. Ученици су добили 

сазнања о томе на које све сегменте живота у школи могу утицати, итд. Као 

посебно важно издвајамо то да су сви ученици изјавили да им се допада овакав 

начин рада и да желе да учествују у радионицама које реализују њихови вршњаци 

и убудуће.  
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-                Чланови Вршњачког тима су били укључени у уређивање школског 

електронског часописа и ажурирање Фејсбук странице школе, што је допринело 

њиховом развоју дигиталних компетенција, али и вештинама које су потребне за 

селекцију информација, њихово уређивање и пласирање.  

- У другом полугодишту, 20. фебруара 2021. одржана је још једна обука ученика о 

правима детета. 25 ученика шестог разреда је прошло једнодневни тренинг у 

школи, након чега су направили акциони план којим су планирали и реализовали 

следеће акције: 

 Кутија лепих жеља – активност у склопу обележавања Недеље против 

вршњачког насиља: шестаци су обишли одељења трећег разреда и 

замолили ученике да испишу поруке пријатељства и толеранције. Најлепше 

поруке су изложене у холу школе, на Дрвету добрих вибрација, такође 

насталом у оквиру пројекта. 

 Формиран је још један Вршњачки тим који је одржао 10 радионица у 

одељењима четвртог разреда матичне школе. Радионице су имале за тему 

различите аспекте права детета, као и остваривање права детета у 

образовању. 

 Новообучени шестаци су заједно са члановима УП узели учешће у 

осмишљавању и реализацији акција приликом обележавања Недење 

толеранције, Недење спорта и Недеље здравих стилова живота. 

 У припреми је и обука родитеља о правима детета која ће бити 

реализована на последњој јунској седници Савета родитеља.  

 

 Током зимског распуста одржана је двонедељна онлајн обука на тему 

Индивидуализација наставе и учења у којој је учествовала и успешно је завршила 

колегиница Марија Ракић. Обука нажалост није акредитована, колегиница каже да 

је било занимљиво и корисно.  

 Одржана је онлајн студијска посета – наставници наставницима – размена 

искустава на пројекту ОПД за све школе учеснице пројекта из нашег региона. 

Петоро колега из наше школе је учествовало на овој размени. Обука је 

акредитована и носи 8 сати стручног усавршавања. 

2.Пројекат „Паметна школа“ –интензивиране су активности на коришћењу опреме добијене у 
овом пројекту, а пре свега „паметних табли“, као драгоцена помоћ у процесу подизања 
дигиталних компетенција наставника, драгоцених за измењене начине рада. Организована је 
интерна обука за 40 наставника, а обезбеђена је употреба дигиталних уџбеника у учионицама у 
којима је инсталирана опрема.  
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Извештај о раду Ученичког парламента у школској 2020/2021. години 

 
1. На конститутивној седници Ученичког парламента изабрани су представници УП за: 

Школски одбор, Тим за самовредновање, Тим за Школско развојно планирање и Тим за 
обезбеђивање квалитета и развој установе. Током године, изабрани представници су 
активно учествовали у раду Школског одбора и стручних тимова школе. 
 

2. Представници УП учествовали су у радионицама о правима детета, које су реализоване у 

сарадњи са Ужичким центром за права детета. 

 
3. На иницијативу представника Ученичког парламента организоване су хуманитарне акције 

у којима су учествовали и ученици и запослени у школи. Једна од акција је покренута 

поводом Међународног дана деце оболеле од карцинома, а у сарадњи са Националним 

удружењем родитеља деце оболеле од карцинома (НУРДОР). Прикупљена су значајна 

новчана средства, а свако ко је су учествовао у акцији, добио је оловку са семеном 

одређене биљке. Мото хуманитарне акције био је: „БУДИ ХЕРОЈ – ЗАСАДИ ЖИВОТ“. 

 
4. Поводом Дана толеранције, представници Парламента позвали су ученике предметне 

наставе да осмисле лепе поруке о толеранцији. Ученици су своје поруке убацивали у кутију 

толеранције у холу школе. Изабрана је и најлепша порука: ТОЛЕРАНЦИЈА ЈЕ ХАРМОНИЈА У 

РАЗЛИЧИТОСТИМА. 

 
5. У оквиру активности Тима за самовредновање представници УП су анкетирали, помоћу 

„Гугл упитника“, ученике 5. 6. и 7. разреда о секцији коју би ученици изабрали, а која 

тренутно не постоји у школи. Представници Парламента су потом обрадили резултате 

анкете. Ученици су се углавном изјашњавали за спортске активности и секције. 

 
6. Представници Парламента договарали су се, на основу мишљења своје одељењске 

заједнице, о избору традиционалних „осмачких мајица“, као и о начину обележавања 

завршетка основне школе. 

 
7. Током целе школске године представници Парламента су преко школског разгласа читали 

важна обавештења за све ученике и запослене у школи. 

 
8. Током преласка са комбиноване на „онлајн“ наставу, представници Парламента 

анализирали су предности и мане оба начина наставе. 

 
9. Представници Парламента редовно су обавештавали своја одељења о раду и 

активностима Парламента. 
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Извештај о реализацији стручног усавршавања школске 2020/2021.г.  
 

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 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... ). Наставници предају извештаје о 
реализацији личног плана, а ти извештаји су у докуметацији Тима за професионални развој и 
напредовање. У овим извештајима се за све налазе детаљи око остваривања стручног 
усавршавања у установи. Преглед реализованих угледних часова и стручних тема налази се у 
Извештају рада школе у школској 2020/2021. години, у извештајима стручних већа.  Наjчешће се у  
овом делу извештаја највише података односи се на стручно усавршавање ван установе. Међутим, 
у овој школској години због  пандемије било је мање реализованих семинара. Многи  
акредитовани семинари се не реализују онлај. Зато су наставници доста пратили вебинаре. Њих су 
најчешће организовале издавачке куће. ЗУОВ и МП су реализовали онлајн неке семинаре који су 
били везани или за промјене у плановима наставе и учења или за дигиталну учионицу.  Те су 
обуке највише заступљене у акредитованим семинарима. У евиденцији су дати и вебинари. За 
похађање неких вебинара наставници су добили  уверења о учешћу на стручном скупу. Ти сати се 
евидентирају у групи са сатима са акредитованих семинара и обука.   

 
Ово је друга година  новог петогодишњег циклуса.    
 
Табеларни преглед похађања акредитованих семинара у школској 2020/2021. години - од 1. 
септембра 2020. године до 31. августа 2021. године –друга година циклуса (у табели су дати и 
подаци за неке облике стручног усавршавања који су реализовани ван установе, али се рачунају 
у стручно усавршавање у установи) 

Назив семинара Време и место 
реализације 

Похађали семинар Организатор Број  
сати 

1.Програм обуке 
наставника за 
реализацију наставе 
оријентисане ка 
исходима учења 
(семинар је почео у 
августу, али је завршен 
у септембру и улази у 
школску 2020/2021.г) 
онлајн обука 

од 20.8.- до 
15.09.2020.г. 
 

Катарина Савић, Светлана Буквић, 
Цмиљана Јанковић 
 

ЗУОВ 24 А 

2.Програм обуке 
наставника за 
реализацију наставе 
оријентисане ка 
исходима учења 
(семинар је почео у 

од 27.8. до 
20.9.2020.г. 
 

Цмиљана Јанковић, Радмила 
Шуљагић, Зора Стевановић, 
Љубинка Мијатовић, Вера Пековић, 
Невена Милосављевић, Милуника 
Полић, Весна Шекељић, Ивана 
Чукановић, Данка Богосављевић, 

ЗУОВ 24 А 
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августу, али је завршен 
у септембру и улази у 
школску 2020/2021.г) 
онлајн обука 

Василија Милановић, Оливера 
Дробњаковић, Марија Тодоровић, 
Јадранка Тукић-Грубешић, Ана 
Димитријевић, Ана Ђокић, Филип 
Баралић, Јасминка Гајић, Данијела 
Симић, Ивана Јанковић, Небојша 
Чумић, Марија Ракић, Слободан 
Алексић, Јасминка Менђан-
Павловић, Катарина Савић, 
Кристина Љубичић-Ђорђевић, 
Марина Маркићевић, Никола 
Мићевић, Александар Петровић, 
Немања Илић 

3.Међупредметни 
приступ настави и 
учењу и развој 
компетенција ученика 

11.9.2021. Иван Жунић KLETT 
друштво за 
развој 
образовања  

К-2 
П-3   
8 А 

4. Интелигенција и 
дигитална 
интелигенција 

23.09. 2020.г. 
РЦУ  

Александар Милосављевић РЦУ 2 сата 

5.Ученичке задруге у 
систему образовања и 
васпитања-изазови и 
могућности 

Октобар 2020.г. Цмиљана Јанковић, Јасна 
Радосављевић и Бранка Кремић 

МПНТР 16 А 

6.Дигитално доба:Како 
се снаћи у свету 
Интернета? 

од 21.09. до 
18.10.2020.г. 
РЦУ 

Горан Максимовић РЦУ К-4,  П-1 
32 А 

7.Програм обуке за 
полагање испита за 
лиценцу за директора 
установе образовања и 
васпитања 

Од 10.10.2020. Данијел Радевић Завод за 
унапређење 
образовања 
и васпитања 

104 А 

8.Програм обуке 
наставника за 
реализацију наставе 
оријентисане ка 
исходима учења 

7.10.2020. Душица Каримановић, Ана Лазић ЗУОВ 24 А 

9.Међупредметни 
приступ настави и 
учењу и развој 
компетенција ученика 

11.10.2020.г. 
у школи 

Зора Стевановић, Љубинка 
Мијатовић, Нина Вукић, Нада 
Радојичић, Гордана Никовић, Вера 
Пековић, Верица Гогић, Десимир 
Поповић, Оливер Човић, Весна 
Шекељић, Јулија Филиповић, 
Љиљана Јелисавчић, Данка 
Богосављевић, Василија 
Милановић, Емина Јеремић-
Мићовић, Ивана Јовичић, Марија 

KLETT 
друштво за 
развој 
образовања 
Београд 

К-2,  П-3 
8 А 
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Тодоровић, Никола Бацетић, 
Слободан Алексић, Горан 
Максимовић, Иван Жунић, Небојша 
Чумић, Бранко Мићовић, Марија 
Ракић, Бранка Кремић, Катарина 
Савић, Александар Милосављевић, 
Биљана Бојовић, Кристина 
Ђорђевић-Љубичић и Радица 
Благојевић-Радовановић 

10. Добра припрема за 
час, успешан час. 

октобар 2020. Ненад Вукајловић  К-2, П-3 
А-32 

11.Social and emotional 
intelligence: Essential, 
now more than ever ! 

12.10.2020.г. Јелена Mаксимовић MM 
Publications 

 

12.Целодневна настава 
у школи и реализација 
еколошких 

активности 

17.10.2020 Александар Лојаница  А-8 

13.Први панел за 
наставнике - Деца уче 
права детета у школи-
кроскурикуларни 
приступ 

20.10.2020.г.-
онлајн 

Данијел Радевић, Ивана Јовичић, 
Емина Јермић-Мићовић 

УЦПД  

14.Вебинар „Четири 
типа налога у Гугл 
учионици- како их 
обликовати и како их 
постављати“ 

25.10.2020. Гордана Бућић РЦУ 3 сата 

15. Други панел за 
наставнике- Деца уче 
права детета у школи-
кроскурикуларни 
приступ 

27.10.2020.-
онлајн 

Ивана Јовичић, Емина Јермић-
Мићовић 

УЦПД  

16.“Како најкорисније 
употребити Гугл 
долкументе у настави 
на даљину и шта све 
могу Гугл упитници“ 

19.11.2020.РЦУ Весна Ешпек Дебељевић РЦУ 3 сата 

17.34. сабор учитеља 
„УНАПРЕЂИВАЊЕ 
НАСТАВНЕ ПРАКСЕ 
КРОЗ 

РАЗМЕНУ 
ПРОФЕСИОНАЛНИХ 
ИСКУСТАВА“ 

28.11.2020. Славица Ристовић, Невена 
Милосављевић, Милуника Полић, 
Верица Гогић и Марија Негројевић 

Друштво 
учитеља 
Србије 

1 бод 
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18.Обука за наставнике 
– Настава која подстиче 
критичко мишљeње и 
решавање проблема 

( програм „Школа за 
21.век“ ) 

од 29-31.10. 
2020.г. РЦУ 
-део програма- 
завршен у 
марту 

Данијела Симић, Данка 
Богосављевић, Јелица Лучић, 
Марија Ракић, Биљана Бојовић, 
Горан Бојовић, Немања Илић, 
Ненад Вукајловић и Владимир 
Бановић  

BRITISH 
COUNCIL  и 
МП  

Подаци о 
сатима 
дати у 
марту 

19.Целодневна настава 
у школи и реализација 
еколошких активности 

31.10.2020.г. 
РЦУ 

Александар Лојаница и Десимир 
Поповић 

Центар за 
стручно 
усавршавање 
Чачак 

К-1,  П-3 
8 А 

20.Школски 
електронски  часопис у 
служби креативности 
ученика 

од 1.10 до 
5.11.2020. 

Оливера Крстић Образовни 
креативни 
центар Бор 

К-1,  П-1 
37 А 

21.Трећи  панел за 
наставнике-   Деца живе 
права детета, примена 
индикатора 
оставрености права у 
образовању-област 
партиципативна група 
орава партиципације 

10.11.2020.г.- 
онлајн 

Емина Јермић-Мићовић, Ивана 
Јовичић, Весна Ешпек Дебељевић 

УЦПД  

22.Вебинар –
Презентација нових 
уџбеника за 4.разред“ 

20.11.2020 Милуника Полић, Фреска 1 сат 

23.Четврти  панел за 
наставнике -Деца живе 
права детета, примена 
индикатора 
остварености-право 
детета на заштиту од 
насиља и 
дискриминације 

24.11.2020.г.-
онлајн 

 Ивана Јовичић,  Весна Ешпек 
Дебељевић 

УЦПД  

24.Вебинар- „G Suite 
(Google classroom)-
пречицама до успеха у 
настави на даљину“ 

 Цмиљана Јанковић, Љиљана 
Николић, Нада Радојичић, 
Александар Милосављевић 

  

25.Вебинар- Онлајн 
презентација уџбеника 
за четврти разред ОШ 

25.11.2020. Добрила Тешић , Славица 
Ристовић, Нада Радојичић 

Нови Логос 1 сат 

26.Вебинар- Онлајн 
презентација уџбеника 
за четврти разред ОШ 

27.11.2020. Добрила Тешић , Славица 
Ристовић,   Милуника Полић, 
Марија Негројевић 

KLETT 1 сат 

27. Вебинар- „Критичко 
мишљење у почетној 
настави математике-од 
циља до исхода“ 

27.11.2020. Биљана Богдановић, Љиљана 
Николић, Нада Радојичић ,  
Милуника Полић, Верица Гогић,  
Марија Негројевић 

BIGZ 1 сат 
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28. Вебинар-„G Suite-
израда ефикасних 
тестова знања и 
упитника и  G Suite-
Meet-потпуна 
интеракција свих 
учесника наставног 
процеса“ 

27.11.2020. Милуника Полић, Марија 
Негројевић 

BIGZ  

29. Вебинар-
Презентација уџбеника 
за 4.разред ОШ-1. део 

2.12.2020. Славица Ристовић, Добрила Тешић,  
Нада Радојичић, Невена 
Милосављевић 

Вулкан знање 1 сат и 30 
минута 

30. Вебинар-Типови 
интеракције-наставник 
као медијатор 
интеракције 

2.12.2020. Славица Ристовић, Мирела Лазић, 
Марија Негројевић 

KLETT 
друштво за 
развој 
образовања 
Београд 

1 сат и 30 
минута 
-1 бод 

31. Вебинар-
Презентација уџбеника 
за 4.разред ОШ-2.део 

5.12.2020.г. Добрила Тешић, Љиљана Николић, 
Нада Радојичић,  Невена 
Милосављевић,  Милуника Полић, 
Марија Негројевић 

Вулкан знање 1 сат и 30 
минута 

32. Вебинар-Ванредно 
стање психе –како 
сачувати себе у 
ванредним 
околностима 

8.12.2020.г. Биљана Богдановић,  Славица 
Ристовић, Добрила Тешић , Мирела 
Лазић, Марија Негројевић 

KLETT 
друштво за 
развој 
образовања 
Београд 

1 сат и 30 
минута 
-1 бод 

33.Вебинар- Типови 
интеракције-наставник 
као медијатор 
комуникације 

12.12.2020. Славица Ристовић, Добрила Тешић KLETT 
друштво за 
развој 
образовања 
Београд 

1 сат и 30 
минута  
-1 бод 

34.Вебинар- Од доброг 
плана, преко ефиксане 
евиденције до најбољих 
резултаат и у време 
пандемије ковида 19 

17.12.2020. Славица Ристовић, Гордана Бућић, 
Милуника Полић , Марија 
Негројевић,  Александар 
Милосављевић 

KLETT 
друштво за 
развој 
образовања 
Београд 

1 сат и 30 
минута 
-1 бод   

35. Вебинар-
Презентација уџбеника 
за 4.разред ОШ 

23.12.2020.г. Љиљана Николић, Марија 
Негројевић 

ЕДУКА 1 сат 

36. Вебинар-Нова 
генерација Едукиних 
уџбеника за 4.разред 

23.12.2020.г. 
 

Добрила Тешић 
Милуника Полић 

ЕДУКА 1 сат 

37. Вебинар-Настава 
усмерена на исходе и 
практична знања 

10.1.2021.г. Катарина Савић ГЕРУНДИЈУМ 1 сат 

38.Индивидуализација 
наставе и учења 

11-24.1.2021. Марија Ракић Дечија 
фондација 
Песталоци 

16 сати 
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39.Вебинар-Дигитални 
алати и занати 

29.1.2021.г. Биљана Богдановић, Добрила 
Тешић, Љиљана Николић, Нада 
Радојичић,  Невена Милосављевић,  
Милуника Полић ,Верица Гогић, 
Марија Негројевић 

KLETT 
друштво за 
развој 
образовања 
Београд 

1 сат и 30 
минута  
-1 бод   

40. Вебинар-Дигитални 
алати и занати 

30.1.2021. Стевка Жунић, Драгана Дулановић 
Суботић, Александар 
Милосављевић 

KLETT 
друштво за 
развој 
образовања 
Београд 

1 сат и 30 
минута  
-1 бод   

41. Вебинар-Природа и 
друштво за 4.разред ОШ 

30.1.2021. Невена Милосављевић, Милуника 
Полић, Марија Негројевић 

ЕДУКА 1 сат 

42.Државни семинар 
друштва математичара 
Србије 

30.1.2021. Гордана Никовић, Александар 
Лојаница 

Друштво 
математичар
а Србије 

К-1   
8 А 

44.Вебинар-Између две 
ватре-како посредовати 
у ученичком конфликту 

10.2.2021. Добрила Тешић, Љиљана Николић, 
Нада Радојичић,  Невена 
Милосављевић,  Милуника Полић, 
Верица Гогић, Марија Негројевић, 
Катарина Савић, Александар 
Милосављевић 

KLETT 
друштво за 
развој 
образовања 
Београд 

1 сат и 30 
минута  
-1 бод   

45. Вебинар-
Презентација 
дигиталних  уџбеника 
Вулкан е-знање 

11.2.2021.г. Добрила Тешић, Љиљана Николић, 
Нада Радојичић,  Милуника Полић, 
Марија Негројевић , Катарина 
Савић 

Вулкан знање 1 сат 

46. Вебинар- 
Презентација 
дигиталних  уџбеника 
Вулкан е-знање 

17.2.2021.г. Добрила Тешић, Љиљана Николић,  
Милуника Полић, Марија 
Негројевић 

Вулкан знање 1 сат 

47.Обука за школске 
координаторе и 
администраторе 
међународних 
истарживања чији је 
носилац ИЕА 

17-19.2.2021. Љиљана Николић, Невена 
Милосављевић и Милуника Полић 

ЗВКОВ К-4. 
П-6   
8 А 

48. Вебинар- 
есДневник- корисни 
савети и практична 
решења 

18.2.2021.г. Нада Радојичић,  Милуника Полић, 
Марија Негројевић 

Kllett 1 сат 

49.вебинар 
Презентација уџбеника 
географије 8  

18.2.2021.г. Стевка Жунић Вулкан знање 1 сат 

50.Нова генерација 
Едукиних уџбеника за 4. 
разред ОШ 

19.2.2021.г. Добрила Тешић, ЕДУКА 1 сат 

51.Индикатори 
остварености права 

20.2.2021.г. Марија Ракић УЦПД К-3   
8 А 
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детета у образовном 
систему-разумевање и 
примена 
52. Вебинар- 
Презентација  уџбеника 
за 3.разред ОШ 

20.2.2021.г. Добрила Тешић,  Милуника Полић,  
Марија Негројевић 

Вулкан знање 1 сат и 30 
минута 

53. Вебинар- Кроз 
акцију и интеракцију 
подстакните ученичку 
мотивацију 

23.2.2021. Љиљана Николић,  Невена 
Милосављевић, Верица Гогић, 
Марија Негројевић, Драгана 
Дулановић—Суботић, Катарина 
Савић, Александар Милосављевић 

Kllett 
друштво за 
развој 
образовања 
Београд 

1 сат и 30 
минута 
-1 бод   

54.Вебинар- 
Презентација 
дигиталних  уџбеника 
Вулкан е-знање 

24.2.2021. Љиљана Николић Вулкан знање 1 сат и 30 
минута 

55. Вебинар- 
Коришћење дигиталних 
материјала у настави 
математике 

24.2.2021. Марија Ракић СУ Пријатеља 
матм. И 
информ. 
Србије 
„Математиск
оп“ 

2 сата 

56. Вебинар-
Презентација уџбеника 
за 4. разред ОШ 

24.2.2021. Добрила Тешић, Милуника Полић,  
Марија Негројевић 

Вулкан знање 1 сат и 30 
минута 

57.Вебинар – Онлајн 
презентација уџбеника 
инфроматике и 
рачунарства за 8.разред 

26.2.2021. Александар Милосављевић Kllett 1 сат 

58. Вебинар –Заблуде 
ученика о природним 
феноменима 

2.3.2021. Добрила Тешић,  Милуника Полић, 
Марија Негројевић 

БИГЗ  

59.Здрави стилови 
живота и због чега су 
важни, вебинар 

2.3.2021. Гордана Бућић, Милуника Полић, 
Катарина Савић, Александар 
Милосављевић 

Kllett 
друштво за 
развој 
образовања 
Београд 

1 сат и 30 
минута 
-1 бод   

60.Презентација 
уџбеника за 3.разред 
ОШ 

3.3.2021. Марија Негројевић Вулкан знање 1 сат и 30 
минута 

61. Вебинар-Подршка у 
учењу математике 

 Марија Ракић БИГЗ  

62. Вебинар – 
„Презентација 
дигиталних уџбеника 
Вулкан е-знање 

4.3.2021. Марија Негројевић Вулкан знање 1 сат и 30 
минута 

63. Вебинар-
Формативно 

 Катарина Савић БИГЗ  
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оцењивање у 
комбинованој методи 
наставе 
64.Веминар“ G Suite ( 
Google classroom)-
пречицама до успеха у 
настави на даљину“ 

 Биљана Богдановић,   Милуника 
Полић, Марија Негројевић 

БИГЗ  

65. Вебинар-Онлајн 
презентација уџбеника 
хемије за 8.разред 

9.3.2021.г. Катарина Савић ЛОГОС 1 сат 

66. Вебинар- Савремени 
уџбенички комплет-за 
ученике и наставнике 

9.3.2021. Нада Радојичић, Марија 
Негројевић 

Савез 
учитеља 
Републике 
Србије 

3 сата, 1 
бод 

67. Вебинар – 
„Презентација уџбеника 
за 4.разред ОШ“ 

10.3.2021.г. Марија Негројевић Вулкан знање 1 сат и 30 
минута 

68. Вебинар – „Онлајн 
презентација 
уџбеничког комплета  за 
4.разред ОШ“ 

10.3.2021.г. Милуника Полић, Марија 
Негројевић 

Kllett 
друштво за 
развој 
образовања 
Београд 

1 сат 

69. Вебинар- Онлајн 
презентација уџбеника 
хемије за 8.разред ОШ 

11.3.2021.г. Катарина Савић Kllett 
друштво за 
развој 
образовања 
Београд 

1 сат 

70.Нова генерација 
Едукиних уџбеника за 3. 
разред ОШ 

12.3.2021.г. Добрила Тешић, ЕДУКА 1 сат 

71.Примена садржаја 
образовног Климатског 
пакета у редовној 
настави и ваннаставним 
активностима за 
наставнике разредне 
наставе- 

13.3.2021. Драгана Дулановић Суботић Амбасадори 
одрживог 
развоја и 
животне 
средине 

4 сата- 1 
бод 

72. Вебинар- Уз 
напредне опције е-
учионице до још боље 
комуникације са 
ђацима 

13.3.2021.г. Љиљана Николић, Нада Радојичић,  
Марија Негројевић 

Kllett 
друштво за 
развој 
образовања 
Београд 

1 сат 

73. Вебинар – „Онлајн 
презентација 
уџбеничког комплета  за 
4.разред ОШ“ 

15.3.2021. Милуника Полић, Фреска 1 сат 

74.Вебинар –Онлајн 18.3.2021. Марија Негројевић ЛОГОС 1 сат 



  

199 

 

презентација 
уџбеничког комплета за 
4. разред ОШ 
75. Вебинар-Како 
ефикасно прилагодити 
наставу свим ученицима 
у одељењу 

19.3.2021. Марија Ракић, Катарина Савић Kllett 
друштво за 
развој 
образовања 
Београд 

1 сат и 30 
минута 

76.Вебинар- Израда и 
примена ИОП-а 
примери добре праксе у 
разредној настави 

19.3.2021. Добрила Тешић, Љиљана Николић, 
Марија Негројевић 

Kllett 
друштво за 
развој 
образовања 
Београд 

1 сат и 30 
минута 

77. Вебинар- 
Презентација 
дигиталних  уџбеника 
Вулкан е-знање 

20.3.2021. Марија Негројевић, Катарина 
Савић 

ВУЛКАН 
ЗНАЊЕ 

1 сат и 30 
минута 

78. Вебинар- 
Презентација  уџбеника  
хемије 7 и 8  

22.3.2021. Катарина Савић Вулкан знање 1 сат 

79. Вебинар- Онлајн 
презентација 
дигиталних уџбеника за 
4.разред ОШ 

23.3.2021.г. Биљана Богдановић, Добрила 
Тешић, Љиљана Николић, Верица 
Гогић 

ИК Нови 
Логос 

1 сат 

80. Вебинар- Напредак 
је лак кад  ђак има 
пројекат  

25.3.2021.г. Славица Ристовић, Александар 
Лојаница, Марија Негројевић 

Kllett 
друштво за 
развој 
образовања 
Београд 

1 сат и 30 
минута 
1 бод 

81. Вебинар- 
Презентација  уџбеника  
хемије 7 и 8  

26.3.2021. Катарина Савић Вулкан знање 1 сат и 30 
минута 

82. Програм стручног 
усавршавања  
наставника, стручних 
сарадника и директора 
за развој кључних 
вештина ученика 
основних школа: 
критичко мишљење и 
решавање проблема, 
дигитална писменост и 
пшрограмирање 
микробит уређаја 

Од октобра до 
марта 2021. 

Марија Ракић, Јелица Лучић, 
Биљана Бојовић, Горан Бојовић , 
Ана Минић 

BRITISH 
COUNCIL 

К-2 
П-1, 3,  
А - 40  

83. Програм обуке за 
запослене у 

образовању/Дигитална 

Од 7.4. до 
21.априла, 
после израда 

Цмиљана Јанковић, Шуљагић 
Радмила, Зора Стевановић, 
Љубинка Мијатовић, Вера Пековић, 

ЗУОВ 24 А 
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учионица/дигитално 
компетентан 
наставник-увођење 
електронских уџбеника 
и дигиталних 
образовних материјала 

домаћег 
задатка 

Невена Милосављевић, Милуника 
Полић, Верица Гогић, Милица 
Николић, Оливер Човић, ,  Љиљана 
Јелисавчић, Ивана Чукановић, 
Данка Богосављевић, Василија 
Миловановић, Јелена Максимовић, 
Данијела Несторовић, Јасмина 
Живадиновић, Марија Тодоровић, 
Душица Каримановић, Марина 
Марјановић, Ана Димитријевић, 
Ана Ђокић , Јасминка Гајић, Филип 
Баралић, Ана Лазић, Биљана 
Антонијевић, Ивана Јанковић, 
Стевка Жунић, Слободан Алексић, 
Горан Максимовић, Оливера 
Ђокић, Катарина Савић, Оливера 
Крстић, Марија Ракић, Саша 
Дрндаревић, Биљана Бојовић, 
Горан Бојовић,  Ана Минић, 
Кристина Ђорђевић-Љубучић, 
Марина Маркићевић, Никола  
Мићевић, Александар Петровић, 
Немања Илић, Ненад Вукајловић, 
Радица Благојевић-Радовановић, 
Катарина Карановић,  Маријана 
Крунић ,Наташа Ђукић, Владица 
Родаљевић, Владимир Гујаничић, 
Бојан Ђерић, Бојана Јелисавчић, 
Маријана Станковић, Невена  
Мајић  

84.Конференција 
„Дигитално 
образовање 2021.“ 
(међународна) 

8-10.4.2021. Љубинка Мијатовић, Славица 
Ристовић,  Невена Милосављевић, 
Милуника Полић,  Марија 
Негројевић, Радица Благојевић-
Радовановић, Данијел Радевић, 
Ивана Јовичић, Александар 
Милосављевић (10. и 11.4. ) 

Центар за 
образовне 
технологије 
на 
Запоадном 
Балкану, 
МП,ЗУОВ,Фон
дација петља 

6 бодова 
(по 2 бода 
ѕа сваки 
дан 
стручног 
скупа) 

85. вебинар –Подршка 
ученицима у онлајн 
учењу 

8.4.2021. Добрила Тешић, , Марија 
Негројевић, Катарина Савић 

Kllett 
друштво за 
развој 
образовања 
Београд 

1 сат и 30 
минута 

86. вебинар –Ученичка 
пажња у онлајн настави 

16.4.2021. Катарина Савић Kllett 
друштво за 
развој 
образовања 
Београд 

1 сат 
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87.Превенција 
дискриминације и 
насиља у образовном 
систему 

26.4.2021. Емина Јеремић Мићовић, Биљана 
Антонијевић, Александар 
Милосављевић 

УЦЗП К-3  
А-8 

88. Трећа  конференција 
Актуелности у 
образовном систему 
Републике Србоје 

27-28.4.2021. 
Врњачка Бања 

Данијел Радевић ЗУОВ 2 дана 
(сата) 

89.Вебинар-Како 
подучавати вештинама 
комуникације 

28.4.2021. Славица Ристовић, Нада 
Радојичић,Александар Лојаница, 
Марија Негројевић,  Катарина 
Савић 

Kllett 
друштво за 
развој 
образовања 
Београд 

1 сат и 30 
минута 

90.Дигитална 
учионица/дигитално 
компетентан наставник 

април 2021.  Ненад Вукајловић ЗУОВ 16 А 

91.семинар за немачки 
језик „Учите 
дигитално“- онлајн 

од 10-30.5. 
2021. 

Марина Марјановић GOETHE 
INSTITUT 

15 сати 

92.Научна национална 
конференцијаTIMSS 
2019- резултати и 
импликације 

13.5.2021. Весна Ешпек Дебељевић ИПИ, ЗВКР, 
МП 

 

93.Вебинар –
Комуникација телом и 
гласом 

15.5.2021. Славица Ристовић, Мирела Лазић, 
Милуника Полић, Марија 
Негројевић 

Kllett 
друштво за 
развој 
образовања 
Београд 

1 сат и 30 
минута 
-1 бод 

94. Корени и последице 
холокауста у културно-
историјској перспективи 

12.05.2021. Слободан Алексић МП, Центар 
за студије 
јеврејске 
културе и 
уметности 

20 бодова 

95.Републички семинар 
о настави физике 

13-15.5.2021. Весна Димитријевић, Иван Жунић Друштво 
физичара 
Србије  

К-2, П-3 
А-24   
 

96.12 међународни 
симпозијум за 
директоре основних и 
средњих школа „Нова 
реалност у образовању“ 

17-18.5.2021. Данијел Радевић Kllett 
друштво за 
развој 
образовања 
Београд 

16 сати 

97. вебинар –Креативне 
идеје за наставу српског 
језика и књижевност  

20.5.2021. Верица Гогић, Весна Шекељић Креативни 
центар 

2 сата 

98. вебинар –Напредак 
је лак кад ђак има 
пројекат 

25.5.2021. Љиљана Николић Kllett 
друштво за 
развој 

1 сат и 30 
минута 
-1 бод 
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образовања 
Београд 

99.81. вебинар –Умеће 
комуникације – 
вредност слушања са 
разумевањем 

27.5.2021. Мирела Лазић, Љиљана Николић, 
Марија Негројевић 

 1 сат и 30 
минута 
-1 бод 

100.Обука наставника 
инфроматике и 
рачунарстав за 
примену уређаја 
Микробит у оквиру 
наставне теме 
Рачунарства у 5. 
разреду оснвне  школе 

мај 2021.  Александар Милосављевић, Ана 
Минић 

BRITISH 
COUNCIL 

19 бодова 

101.Дан Кембриџа у 
Јужној Европи 

5.јун2021. Емина Јермић Мићовић Cambridge 
universiti 

 

102.Обука за запослене-
породично насиље“ 
ЧУВАМ ТЕ 

Обуке су 
похађане у 
периоду од 12. 
6. до 23.6.2021. 

Цмиљана Јанковић, Зора 
Стевановић,  Љубинка Мијатовић,  
Биљана Богдановић , Славица 
Ристовић, Добрила Тешић, Нина 
Вукић, Мирела Лазић, Љиљана 
Николић, Нада Радојичић, Гордана 
Никовић,  Невена Милосављевић, 
Милуника Полић, Верица Гогић, 
Александар Лојаница,  Весна 
Шекељић,  Јулија Филиповић, 
Љиљана Јелисавчић, Василија 
Миловановић, Емина Јеремић 
Мићовић, Јелена Максимовић, 
Данијела Несторовић ,  Марина 
Марјановић, Јасминка Гајић, 
Никола Бацетић, Биљана 
Антонијевић,  Госпава Топаловић,  
Стевка Жунић, Весна 
Димитријевић, Иван Жунић, 
Маријана Станковић, Јелица Лучић, 
Јасна Радосављевић, Катарина 
Савић, Светлана Буквић, Оливера 
Крстић, Ана Минић, Кристина 
Љубичић-Ђорђевић, ненад 
Вукајловић, Радица Благојевић-
Радовановић, Катарина Карановић, 
Слободан Алексић 

МП 16 бодова 

103.“Стратегија у раду 
са ученицима који 
показују проблеме у 
понашању“ ЧУВАМ ТЕ 

Обуке су 
похађане у 
периоду од 14. 
6. до 22.6.2021. 

Цмиљана Јанковић,  Зора 
Стевановић,  Љубинка Мијатовић, 
Биљана Богдановић, Славица 
Ристовић,  Мирела Лазић, Љиљана 

МП 16 бодова 
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Николић,  Нада Радојичић, Гордана 
Никовић, Милуника Полић, Верица 
Гогић,  Александар Лојаница, Јулија 
Филиповић, Љиљана Јелисавчић, 
Василија Миловановић ,  Емина 
Јеремић Мићовић, Јелена 
Максимовић,  Данијела 
Несторовић , Марина Марјановић, 
Јасминка Гајић, Стевка Жунић, 
Весна Димитријевић,   Иван Жунић 
,Маријана  Станковић, Јелица 
Лучић,  Јасна Радосављевић, 
Оливера Крстић,  Катарина Савић, 
Светлана Буквић,  Кристина 
Љубичић-Ђорђевић, Ненад 
Вукајловић, Радица Благојевић-
Радовановић, Катарина Карановић, 
Слободан Алексић 

104.“Шта можеш да 
урадиш ако сазнаш да 
твој друг или другарица 
трше насиље“- ЧУВАМ 
ТЕ 

 Катарина Савић МП  

105.Примери најбоље 
STEAM наставне праксе 
у Србији –„Сингапурска 
математика“, „Наука и 
ппредшколци“ и „ 
STEAM и екологија“ 

10.6.2021. 
онлајн 

Марина Марјановић Институт за 
модерно 
образовање 

1 сат и 30 
минута 

106.“Шта родитељ 
треба да уради када 
има сазнање о насиљу у 
школи?“- ЧУВАМ ТЕ 

 Катарина Савић МП  

107.“Како да помогнем 
детету да не буде мета 
вршњачком насиљу“ - 
ЧУВАМ ТЕ 

 Катарина Савић МП  

108.„Примена 
индивидуализована, 
програмиране, 
проблемске и 
егземпларне наставе у 
школи“ 

 Драган Вићентић ЗУОВ К-1,  П-3 
8 А 

109.Програм обуке за 
дежурне наставнике на 
завршном испиту 

 Марина Баковић, Биљана Николић, 
Драгица Чолић, Бојана Меденица, 
Цмиљана Јанковић, Радмила 
Шуљагић, Зора Стевановић, 

ЗУОВ К-2, 8 А 
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Љубинка Мијатовић, Биљана 
Богдановић, Славица Ристовић, 
Добрила Тешић, Љиљана Николић, 
Гордана Бућић, Нада Радојичић, 
Вера Пековић, Милуника Полић, 
Верица Гогић, Александар 
Лојаница, Марија Негројевић, 
Весна Радојичић, Десимир 
Поповић,Латинка Паљак,  Оливер 
Човић, Емина Јеремић-Мићовић, 
Јелена Максимовић, Данијела 
Несторовић, Марија Тодоровић, 
Јасмина Живадиновић, Душица 
Каримановић, Марина 
Марјановић, Ана Димитријевић, 
Јасминка Гајић, Бојан Ђерић, 
Драган Вићентић, Филип Баралић, 
Слободан Алекић, Оливера Крстић, 
Кристина Љубичић-Ђорђевић, 
Марина Маркићевић, Никола 
Мићевић, Немања  Илић, Ана 
Минић, Ненад Вукајловић, Јелена 
Мисаиловић,  Радица Благојевић-
Радовановић 

110.Програм обуке за 
супервизоре и 
председнике школских 
комисија на завршном 
испиту  

14.6.2021 
 

Супервизори – Мирела Лазић и 
Невена Милосављевић 
Председник –Данијел Радевић 

ЗУОВ К-1, 8 А 

111.Програм обуке за 
чланове комисије за 
прегледање и 
примедбе 

 Чланови комисије за прегледање и 
примедбе: Весна Шекељић, 
Биљана Кнежевић, Љиљана 
Јелисавчић, Јулија Филиповић, 
Ивана Чукановић, Данка 
Богосављевић, Василија 
Милановић, Никола Бацетић, 
Биљана Антонијевић, Ивана 
Јанковић, Госпава Топаловић, 
Стевка Жунић, Слободан Алексић,  
Весна Димитријевић,  Иван Жунић, 
Маријана Станковић, Бранко 
Мићовић, Небојша Чумић, Оливера 
Ђокић, Јелица Лучић, Марија 
Ракић, Јасна Радосављевић, Бранка 
Кремић, Светлана Буквић,  

ЗУОВ К-1, 8 А 

112. Чланови школске 
комисије 

 Чланови школске уписне комисије  
Данијел Радевић, Катарина 
Карановић, Нина Вукић, 
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Свакако је било и других активности које нису овде евидентиране, али се налазе у појединачним 
извештајима наставника. Пример за то је интрена обука везана за гугл учионицу, коју је 
реализовао Александар Милосављевић, а реализована је током зимског распуста одвојено за 
учитеље и наставнике предметне наставе.  У извештају о раду школе увек се даје табела сати које 
наставници имају на крају године. Могуће су грешке, евидентираће се сигурно акредитовани 
семинари и оне које је организовао ЗУОВ и МП, а нису каталогу. Такође  су  евидентирати стручни 
скупови, али није увек јасно колико бодова носе.  
 
2.9.б/Преглед броја остварених  сати стручног усавршавања у четвртом циклусу : 
У табели се код неких колега налазе и сати остварени у прошлој школској години у периоду –од 
1.јула 2019. до 31.августа 2019.године-прва година циклуса. Они су дати у посебној колони.  У 
наредној колони су  сати из ове године, а на крају укупно у новом циклусу. 
 
 

Име и презиме  Сати из 
школске 
2018/2019 
1.7. до 
31.8.2019.г. 

Број сати од 1. 
септембра 
2019.  
до 31. августа 
2020.године 

Број сати од 1. 
септембра 2019. 
до 31. Августа 

Број сати од 1. 
септембра 
2020. до 31. 
2021. августа 

Марина Баковић   А-40 40А 8A 

Драгица Чолић   - 8A 

Бранка Кнежевић   -  

Биљана Николић   - 8A 

Биљана Богдановић  А-19,5 А-8 , А-32 59,5 8A 

Славица Ристовић  А-19,5 А-8 , 27,5 14A 

Добрила Тешић  А-19,5 А-8, А-8, А-8, А-
18 

61,5 8A 

Нина Вукић  А-19,5 А-8, А-8, А-32 67,5 8A 

Мирела Лазић А-19,5 А-40, А-18 67,5 8A 

Љиљана Николић   А-8, А-8, А-8, А-
18 

42 16A 

Гордана Бућић   А-18 18 8A 

Нада Радојичић   А-8, А-8, А-32 48 16A 

Гордана Никовић   - - 16A 

Вера Пековић  А-8 8 64A 

Невена Марјановић  А-40, А-18 58 56A 

Милуника Полић  А-32, А-18 50 70A 

Верица Гогић  А-8, А-8, А-32 48 40A 

Милица Николић  А-32 32 24A 

Аница Лојаница   -  

Цмиљана Јанковић  А-8, А-8, А-18 34 72A 

Слободанка Несторовић 
112. Пројектно 
оријентисана настава 

16.6.2021. Марина Марјановић Институт за 
модерно 
образовање 
Београд 

8А 
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Радмила Шуљагић  А-32, А-18 50 56A 

Зора Стевановић  А-8, А-8 16 64A 

Љубинка Мијатовић  А-40 40 70A 

Латинка Паљак   - 8A 

Оливер Човић   - 40A 

Бојана Меденица А-19,5 - 19,5 8A 

Весна Шекељић  - - 40A 

Јулија Филиповић А-19,5 - 19,5 16A 

Биљана Кнежевић А-19,5 А-18 37,5 8A 

Љиљана Јелисавчић  - - 40A 

Ивана Чукановић    - - 56A 

Данка Богосављевић  - - 104A 

Марија Буквић  - -  

Емина Јеремић Мићовић  - - 24A 

Оливера Дробњаковић  - - 24A 

Јелена Максимовић  А-18 18 32A 

Ивана Јовичић  - - 14A 

Данијела Несторовић  А-18 18 32A 

Јасмина Живадиновић  А-8 8 30A 

Марија Тодоровић    64А 

Бојана Весовић  - -  

Марина Марјановић  А-18, А-32 50 32A 

Ана Ђокић  - - 48A 

Ана Димитријевић  - - 56A 

Зорица Николић  - -  

Драган Вићентић  - - 16A 

Филип Баралић  А-18 18 56A 

Јасминка Гајић  А-18 18 56A 

Данијела Симић  - - 64A 

Никола Бацетић  -  - 16A 

Биљана Антонијевић  А-18 18 32A 

Ивана Јанковић  - - 56A 

Госпава Топаловић А-24 А-18 42 8A 

Стевка Жунић А-24 А-32, А-18 74 32A 

Горан Максимовић А-24 А-8  8 64A 

Слободан Алексић А-24 - - 64A 

Весна Димитријевић  А-18 18 32A 

Иван Жунић  А-8 8 48A 

Сања Зекић  - -  

Небојша Чумић А-19,5 - 19,5 40A 

Оливера Ђокић  А-32, А-18 50 32A 

Бранко Мићовић  - - 16A 

Саша Јевтовић-Вујовић А-19,5 - 19,5  

Марија Ракић  А-32 , А-8, 40 112A 

Јасна Радосављевић А-18 А-18 36 24A 

Бранка Кремић А-19,5 - 19,5 32A 
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Милева Рогић  - -  

Катарина Савић  - - 56A 

Светлана Буквић  А-8  8 32A 

Јасминка Менђан 
Павловић 

  - 24A 

Александар 
Милосављевић 

 - - 41A 

Оливера Крстић  А-18 18 69A 

Биљана Бојовић  - - 72A 

Горан Бојовић  А-18 18 64A 

Кристина Ђорђевић 
Љубичић 

 -  - 64A 

Никола Мићевић  А-18 18 56A 

Марина Јовановић  - -  

Немања Илић  -  - 72A 

Ненад Вукајловић  А-18 18 120A 

Владимир Бановић  - - 40A 

Марија Негројевић А-19,5 А-18 37,5 32A 

Александар Лојаница  - - 16A 

Весна Радојичић А-19,5 А-8, А-8, А-8, А-
18 

61,5  

Марина Марјановић    40А 

Десимир Поповић  - - 24A 

Василија Милановић  - - 64A 

Јелица Лучић А-19,5 А-18 37,5 48A 

Душица Каримановић    56А 

Ана Минић    72А 

Ана Лазић    48А 

Дајана Гагић  - -  

Ивана Поњавић  А-8, А-8, А-18 34  

Радивоје Ђокић  - -  

Јелица Стевановић  - -  

Александар Петровић  - -  

Мирко Јанковић  - -  

Весна Ешпек Дебељевић  А-8 8 24А 

Радица Благојевић-
Радовановић 

 А-8, А-10 18 46A 

Катарина Карановић  А-18+6 24 24A 

Данијел Радевић  А-8, А-18 26 110A 

Напомена: Могуће је да има разлике у броју сати похађања акредитованих семинара код колега 
који раде у две или више школа.   

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 звање, да 
конкуришу.  У овој години није се нико пријавио, мада има доста колега који имају услове за прво 
звање. 
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23.САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 
Оставарена 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 и Црвеним 
крстом града. 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 пословима 
везаним  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. Значајну помоћ у 
организацији током наставе на даљину, кроз упутства и препоруке, дало је МП преко Школске 
управе.  

Оставрена је значајна сарадња са свим културним институцијама града,а такође су подаци 
дати у другим деловима извештаја.  
Оставрена је сарадња са Учитељским факултетом, локалним медијима, осталим школама града, 
акција уређења града.  
Општина је посебно имала разумевања за подршку током пандемије и обезбедила заштитна 
средства, дезинфекцију школе, постере. Са Црвеним крстом реализоване су хуманитарне акције, 
учешће ученика на такмичењима,као и помоћ у опремању дезинфекционих средстава.  
Сарадња је оставрена и са радним организацијама, највише кроз мање донације и реализацију 
неких заједничких активности. Учитељски факултет је уступио анфитетар за свечану приредбу 
поводом прославе Дана школе.   
Са средњим школама остварена је сарадња у оквиру ПО, њихове презентације у школи за ученике 
осмог разреда. 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, ГКЦ остварена низ 
активности- изложбе, посете, креативне радионице, укључивање у пројекте. 
И наравно остварена  је сарадња са осталим основним школама града и музичком школом. 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 развој школског програма , Актива за развојно планирање и Тима 

за обезбеђивање квалитета и развој установе 
- на седницама одељењских већа и стручних већа. 

Оствареност Годишњег плана рада школе рађен је по кварталним периодима, а детљаније на 
крају првог полугодишту и на крају школске године.Посебнао се овим детаљно бавио Актив за 



  

209 

 

развој Школског прогама и Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе.  Праћењем 
остваривања редовно се бавио и директор школе, а кроз његове  полугодишње извештаје 
информацију су имали и чланови Школског одбора. Савет родитеља школе и Школски одбор 
разматрали су извештаје рада у одређеним областима (успех ученика, резултати на завршном 
испиту, резултати које су ученици остварили на такмичењима, културне и друге активности, нови 
планови и програми, самовредновање...). Евалуацијом се бавио и Педагошки колегијом.  У 
реализацији наставе по посебним околностима евалуацију је обављала и Школска управа, а 
делом и просветна инспекција.  
 

25.САМОВРЕДНОВАЊЕ 
 

Самовредновање  се у овој години бавило облашћу ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА.   У прошлој школској 
години рађена је област ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ и дат је кратак осврт на 
реализацију акционог плана те области.    
 
У  области ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ током школској 2020/2021. године 
реализоване су следеће активности из акционог плана 

Редни 
број 

Активност Носиоци реализације Време 
реализације 

1. Урађене  чек листе за израду 
годишњих/глобалних  планова 
наставника за школску 
2020/2021.годину 

Чланови Тима за 
самовредновање  

август 2020.г. 

2. Извршене  допуне и измене приликом  
израде Годишњег плана рада школе 
за школску 2020/2021.годину на 
основу чек-листе 

Чланови колектива који 
учествују у изради Годишњег 

до 15.септембра 
2020.г. 

3. Достављене руководиоцима стручних 
већа потребне измене и корекције на 
школским програмима по 
предметима 

Три члана Тима за 
самовредновање 

новембар 
2020. године 

4. Извршене измене на школским 
програмима по предметима  

Чланови стручних већа, за 
сваки предмет по један члан, 
координисали чланови Актива 
за развој школског програма 

децембар - 
2020. године 
Јануар 2021. 

5. Допуњени  и измењени делови 
Школског програма-општи део према 
чек-листи 

Руководилац Тима за 
самовредновање 

април 2021 

6. Усвојити измене Школског програма 
на седници Актив за развој школског 
програма 

Актив за развој школског 
програма 

јануар 2021. 

7. допуњен  Школски развојни план 
према чек-листи 

Актив за развојно планирање новембра 
2020. године 

8. усвојене измене Школског развојног 
плана  на седници Актив за развојно 
планирање 

Актив за развојно планирање новембра 2020. 
године 

9. На седницама Наставничког већа Руководиоци  стручних актива децембра 2020. 
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школе и Савета родитеља школе 
упознати чланове са изменама у 
Школском програму и Развојном 
плану установе 

године 

10 Усвојене све измене на Школском 
развојном плану на седници Школског 
одбора 

Руководилац Актива за 
развојно планирање  

децембар 2020. 

11. Усвојене све измене на Школском 
програму на седници Школског 
одбора  

Чланови Школског одбора јун  2021.године 

12. Инфромисани  родитеље о свим 
усвојеним изменама на Савету 
родитеља школе и  на сајт школе 

Директор и чланови актива и 
наставник који води сајт 

децембра 2020.г. 
и јун 2021. 

13. Реализоване активности везане за 
испитивање интересовања за секције 

чланови Ученичког парламента 
и наставник који кординира 
рад парламента 

маја 2021.г. 

14. Утврђена интресовања ученика за 
садржаје које желе да раде у оквиру 
секција 

Наставници који воде секције јун 2021. 

15. Наставници  инфромисани о 
обавезним елементом 
самоевалуације у припремама 

Директор школе август 2020. 
године 

 
ИЗВОД ИЗ  ИЗВЕШТАЈА О САМОВРЕДНОВАЊУ ОБЛАСТИ ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА: 

Комплетан извештај о самовредновању је саставни део овог извештаја и биће доступан свим 

заинтересованим појединцима. Овде износимо делове озвештаја. 

Избор метода и техника и инструмената за прикупљање података и њихову обраду 

Примењене методе су  дескриптивна  и дискурс .    

Поступци и инструменти  

Поступци  Инструменти  

Посматрање  Протоколи за посматрање часова  

Интервјуисање  Квалитативни интервју  

Анкетирање /скалирање  Скале процене , анкетни упитници  

Анализа садржаја  Чек листе  , евиденционе листе  

 

 
Узорак испитивања , технике /инструменти  

Испитаници  Број испитаника  Техника/ инструмент  

1. Ученици предметне наставе /5. 
6. 7. 8. разред 

235 ученика( по 
два одељења 6. 
7. и  8. разреда) 

Упитник/четворостепена скала процене  
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2. Родитељи ученика предметне 
наставе  

216 (по два 
одељења 6. 7. и 
8. разреда) 

Упитник/четворостепена скала процене 

3. Наставни кадар - учитељи 20- укључујући и 
ИО Стапаре и ИО 
Качер  

Упитник/четворостепена скала процене 

4. Наставни кадар – наставници 
 

56- заступљени 
наставниици свих  
предмета 
 ( укључујући  и 
ИО Качер)  
 

Упитник/четворостепена скала процене 

5. Ненаставно особље/ директор, 
стручни сарадници / 

1+ 2  Упитник  

5. Фокус група- ученици петог 
разреда  

56 + 57 Упитник процене квалитета и степена 
адаптације /скала процене + упитник 
отвореног типа  

Фокус група – родитељи ученика 
петог разреда  

41 Упитник процене квалитета и степена 
адаптације /скала процене/ 

6. Ученици  разредне наставе  4. разред -111 
ученика( три 
одељења)  

Упитник/тростепена скала процене  

7. Родитељи ученика разредне 
наставе  

93 ( родитељи 
ученика 4. 
Разреда –три 
одељења)  

Упитник/четворостепена скала процене 

8. Фокус група- ученици првог 
разреда  

64 ученика- три 
одељења  

Тростепена упитник/ тростепана скала   

9. Фокус група- родитељи ученика 
првог разреда  

66 – три одељења  Упитник процене квалитета и степена 
адаптације ученика првог разреда /скала 
процене 

10. Чланови тимова школе:  Тим 
за инклузију, ДНЗЗС  
  

6+5 
 

Упитници  /четворостепена скала процене 
и отворена питања / 

11. Чланови школског одбора  5 Упитник/четворостепена скала процене и  
питања отвореног типа / 

12. Чланови Савета родитеља  16 Упитник/четворостепена скала процене 

13. Фокус група- ученици којима 
се пружа додатна образовна 
подршка  

9  Квалитативни интервју  

14. Фокус група- родитељи чија су 
дец а обухваћена пружањенм 
додатне подршке  

8 Квалитативни интервју  

15.Чланови Ученичког  
парламента  

15 Интервју  

Напомена: Испитивањем су обухваћени  и ученици, родитељи  и запослени из издвојених 

одељења Стапари и Качер . 
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На основу добијених резултата, закључујемо да је неопходно чешће и садржајније 

информисати родитеље  о рзличитим видовима подршке, као и о раду тимова ,како на 

седницама Савета родитеља, тако и на родитељским састанцима и  индивидуалним 

разговорима. Континуирано упућивати родитеље на сајт школе, који садржи довољно 

информација и овом сегменту рада школе.  

 

Предлог мера за унапређење 

1. стандард -  У школи фукционише систем пружања подршке свим ученицима је 

процењен као високо остварен 

Први стандард процењен је као високо остварен, међутим, својом свеобухватношћу 

аспеката подршке, у образовном и  васпитном сегменту , а детаљном анализом истих,  тим 

је издвојио следеће препоруке  

1.Континуирана и интензивнија  едукација ученика о техникама и методама учења .  

2.Индивидуални приступ  у раду са свим  ученицима током часова редовне наставе.  

3.Стручно усавршавање запослених  у области која се односи на  

реаговање/интервенисање   у ситуацијама дискриминације,  насиља и злостављања. 

4. Континуирано подстицање и  и мотивација и родитеља да редовно  долазе на 

индивидуалне разговоре у циљу праћења и напредовања ученика . 

5. Интензивније укључивање представника Савета родитеља у циљу пружања подршке 

ученицима .  Организација додатних  заједничких активности родитеља, наставника и ученика.  

6. Планирање и реализовање   већег  броја активности  од стране релевантних  предавача  

других релевантних институција ( са акцентом на  овој активности у оквиру разредне наставе). 

2. стандард - „У школи се подстиче лични ,професионални и социјални развој ученика“ 

процењен је као високо остварен стандард. Као препоруке за унапређење издвојили смо:  

1. Прилагодити избор ваннаставних садржаја интересовањима и потребама ученика. 

(Реализовати сваке школске године испитивање интересовања ученика о  ваннаставним 

активностима-  предлог секција и других ваннаставних активности)  и израду евалуационих 

листа  за процену квалитета реализације ваннаставних активности , од стране ученика.) 

2. Професионално усмеравање/оријентацију  ученика   интегрисати у  већој мери  у 

наставне и ваннаставне садржаје током основног образовања.  

3. стандард – „ У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група 

и ученицима са изузетним способностима „ процењен је као делимично остварен  
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стандард (у мањој мери оставрен сегмента рада школе који се односи на рад са 

ученицима изузетних способности.) Као препоруку за унапређење издвојили смо : 

1. Побољшати   сегмент рада школе  који се односи на рад са талентованим ученицима ( 

почев од идентификације талентованих ученике, едукације запослених и родитеља, до израде 

до примене  ИОП 3)  

           2.Едукацију  запослених  у области рада  који се односи на израду ИОП-а и њихову примену . 

       3. Уциљу пружања још саржајније подршке предлажемо формирање Тима за новоуписане и 

новозапослене наставнике, на нивоу школе ,почев од ове школске године.  

Препорука за унапређење у сегменту информисаности интересних група  

Неопходно је чешће и садржајније информисати родитеље  о различитим видовима подршке, као 

и о раду тимова како на седницама Савета родитеља, тако и на родитељским састанцима. Поред 

тога, неопходно је мотивисати родитеље да детаљније и континуирано прате садржаје објављене 

на сајту школе. Посебно, додатно информисати циљну групу родитеља о ингеренцијама  и улози 

Интерресорне комисије.  

Препорука  у циљу унапређења квалитета школске документације  

У циљу ефикаснијег праћења области квалитета, предложено је да евиденције о свим 

видовима подршке буду интегрисане у педагошко-психолошкој служби.  

Акциони план за самовредновање  током школске 2021/22.године 

Мере за унапређење су операционализоане у оквиру доле наведеног плана.  
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Ред-
ни 
број  

Активност Носиоци 
реализације 

Очекиване 
промене, 
унапређење 

Време 
реализације 

Начин праћења 
остварености и  

Одоговорни 
за праћење 
остваривања 
активности  

Време 
евалуације  
 

1.  1. У простору школе  
формирати тематски 
кутак о  учењу  
/технике, методе и 
сл./ 

Стручни 
сарадници  
Наставници 
ликовне 
културе 
 

Доступност 
различитих 
информација о 
учењу свим 
ученицима 

Октобар 
2021.  
Уз 
континуир-
ане допуне и 
измене 
садржаја  

 
-Увид у изложен 
садржај – 
  

 
Директор 
школе 

Децембар 
2021. 
 

2. Допуна  планова 
часова одељењског 
стерешине у свим 
разредима   
садржајима који  се 
односе на различите  
технике и методе 
учења  . 

Одељењске 
старешине  
Стручни 
сарадници  

Усајање и 
примена нових 
сазнања у циљу 
успешнијег 
процеса учења  

Август 
2021.године  

Увид у планове 
одељењског 
стерешине 
Евиденција у е-
дневницима 
Анкетирање 
ученика о степену 
корисности  
садржаја о учењу 
 

Стручни 
сарадници  

Септембар 
2021.  
Увид у 
евиденцију : 
фебруар,јун 

3. Примена 
индивидуалног 
приступа у раду са 
ученицима на 
часовима редовне 
наставе (нпр. 
диференцирана 
настава)  

Учитељи и 
наставници  

напредовање 
ученика  у 
складу са 
могућностима  

Од 
шк.2020/21. 
Год.  

Увид у протоколе 
праћења наставе  

Стручни 
сарадници 
Директор 
школе  
 

шк.2021/22.  
мај 2022. 

4. Предавање /осврт  
запосленима на 
седници 
Наставничког већа  
или објављен чланак 

Руководилац 
Тима ДНЗЗС  

Реаговање у 
склАду са 
законским 
оквиром, у 
најбољем 

Октобар 
2021.  

Увид у сајт 
Увид у аписник са 
седнице 
Наставничког већа  

Директор 
школе  

Новембар 
2021. 
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на сајту школе   о 
начинима реаговања 
у случају 
дискриминације, 
злостављања и 
занемаривања 
/Протокол о  
поступању/  

интересу 
ученика  

5.  На родитељским 
састанцима ,у 
септембру  и 
фебруару  као 
посебну тачку , 
реализовати: 
„Неопходност и 
значај редовног 
информисања 
родитеља о 
напредовању 
ученика , кроз 
индивидуалне 
разговоре са 
наставницима“. 

Одељењске 
старешине  

Већи број 
индивиуланих 
разговора 
Већи број 
родитеља који 
се информишу 
кроз 
индивидуалне 
разговоре о 
постигнућу 
ученика  

Од 
септембра 
2021.год. 

Увиду евиденција 
наставника и 
учитеља у 

Стручни 
сарадници 
Директор 
школе  

Октобар, 
март 
 

6. Планирати  
Годишњим планом 
рада школе и Савета 
родитеља 
заједничке 
активности 
родитеља и 
наставника у циљу 
пружања подршке 
ученицима школе.  

 Председник 
савета 
родитеља 
Директор 
школе 

Већи степен 
укључености 
Савета 
родитеља у 
пружање 
подршке 
ученицима  

 
Август/септе-
мбар 2021. 
Уз могућност 
додатних 
активности 
током 
школске 
године 

Увид у Годишњи 
план рада школе 
Увид у Записнике 
са састанака Савета 
родитеља  
Увид и Извештај о 
раду школе, сајт 
школе, летопис 
школе  

Председник 
савета 
родитеља 
Директор 
школе  

јун 2022.год.  

7. Годишњим  планом Чланови Коришћењем  Увид у Годишњи Стручни јун2022. год. 
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рада школе  
предвидети додатне 
предаваче из 
различитих 
релевантних 
институција за 
ученике свих узраста  

стручних већа  ресурса локалне 
средине за 
учење 
повећавамо  
степен 
мотивације и 
заинтереованос
ти ученика за 
тему.  

август/септем
бар 2021. 
Реализација у 
складу са 
планом  

план рада школе 
Увид у Евиденција 
у е-дневнику  
Увид и Извештај о 
раду школе, сајт 
школе, летопис 
школе 

сарадници  
ДИректор 
школе  
Руковоиоци 
стручних већа  

8. 1. Континуирано 
пратити, применом 
евиденционих  
листа,  број 
корисника 
ваннаставних 
садржаја које 
организује школа и 
на годишњем нивоу 
2.Наставити са 
анкетирањем 
ученика о 
задовољству 
понуђеним 
ваннастваним 
садржајима и 
испитиваем њихових 
потреба  
  

 Реализатори 
ваннаставних 
активности 
достављају 
податке 
стручним 
сарадницима  
2. Стручни 
сарадници, 
одељењске 
старешине  

- ускладити 
понуду садржаја 
за 
интересовањи-
ма и потребама 
ученика, у 
складу са 
ресурсима 
школе  

1.Шк.2021/22
–на крају 1. и 
2. 
полугодишта  
2. у  мају 
2022.  , за 
наредну 
школску 
годину 

1.Увид у 
евиденционе листе  
2. Увид у добијене 
резултате 
изјашњавања 
ученика  

Стручни 
сарадници 
Руководиоци 
стручних већа  
Директор 
школе  

јун 2022.  
год. 

9. Професионално 
усмеравање ученика 
уградити као 
елемент  у припреме 
наставника на 
часовима редовне 

Учитељи и 
наставници  

У припремама 
планирати 
активности на 
часу које су 
усмерене на 
професионално 

Од 
септембра 
2021. 

Увид у припреме  Директор 
школе 
Стручни 
сарадници  

током 
шк.2021/22.  
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наставе  усмеравање  
ученика , у 
оквиру сваке 
теме/области 
која се обрађује  

10. Допунити програм 
рада са 
талентованим 
ученицма и исти 
реализовати у 
потпуности  

Руководиоци 
стручних већа 
Стручни 
сарадници  

Израда и 
реализација 
програма  

Од 
Септембра  
2021.  

Увид у програм 
Увид у педагошку 
документацију  
 

Директор 
школе  
Стручни 
сарадници  

јун 2022.  

11.  Планирати стручна 
усавршавања  
запослених у изради 
и примени ИОП-а  и 
рада са 
талентованим 
ученицима 

Тим за 
професионални 
развој  
Директор 
школе  

Организација 
акредитованог 
семинара 
Обезбеђивање 
ресурса о овој 
теми  
Куповина теста 
–психолог  
Усавршаавње на 
нивоу школе  

Од 
септембра 
2021.  

Увид у базу 
стручног 
усавршавањ а 
Увид у Планове 
стручног 
усавршавања 
запослених  

Стручни 
сарадници  
Руководилац 
Тима за 
професиона-
лни развој  

септембар 
2021.  
јун 2022. 

12.  Планирати   два пута 
годишње 
информисање 
чланова Савета 
родитеља о раду 
тимова и доступним 
видовима подршке 
ученицима.  

Стручни 
сардници 
Руководиоци 
тимова  
 

Информисае о 
плановима рада 
тимова и 
реализацији 
истих на 
седницама и 
сајту школе  

Од ептембра 
2021.  

Увид у записнике 
са седница савета 
родитеља  
Увид у сајт школе  

Председник 
Савета 
родитеља 
Директор 
школе 

јун 2022. 

13. Информисти 
родитеље о 
различитим 
видовима подршке 
који су доступни 

Стручни 
сарадници  
Одељењске 
стерешине  

Родитељски 
састанци са 
овом тачком, 
два пута 
годишње 

Од 
септембра 
2021.год. 

Увид у записнике 
са родитељских 
састанака 

Директор 
школе  
Стручни 
сарадници  

март, јун 
2022.год.  
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ученицима на 
родитељским 
сстанцима и   
прилагођеним 
чланцима  објавама 
на  сајту школе  

(септембар, 
фебруар) 
 

14. Формирати базу са 
евиденцијијом   о 
различитим 
видовима подршке   
учениицма и 
континуирано   је  
водити  

Директор 
школе 
Стручни 
сарадници  

Израдити 
јенообразовне 
евиенционе 
листе за 
праћење 
пружања 
подршке 
ученицима и 
формирати базу 
података  

Од 
септембра 
2021.  

Увид у базу 
података  

Директор 
школе 
Стручни 
сарадници  

јун  2022.год.  

15. Формирање тима за 
пружање подршке 
новоуписаним 
ученицима и 
новозапосленим 
наставницима  

Директор 
школе 
Стручни 
сарадници 

Израдити план 
рада тима  
Одредити 
структуру тима 
тима  
Информисати 
родитеље и 
ученике о 
новоформирано
м тиму  

Од 
септембра 
2021. 

Увид  у план и увид 
у записнике са 
одржаних 
састанака  

Руководилац 
тима  
Директор 
школе 

Јун 2022. 
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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 
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. Одређене инфромације постављане су и на гугл учионице. 
Вођење  фејсбук – станице од стране новинарске секције значајно је допринело је инфромисању о 
свим активностима и поставило значајан искорак у маркетингу школе, а у току 2020/2021. године 
биле су 372 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 нашим резултатима.  И даље се дешава да  на овој табли дуже 
стоје истакнути исти текстви и фотографије. Свакако је треба често мењати.  Летопис је већ у току 
године постављен на сајт школе и редовно ажурира. Ове године сајт је водила Данка 
Богосављевић. Инфромације о различитим активностима које су се у школи одвијала, дате су 
сажето, а направила је и одличан избор фотографија уз текстове.   

 
 26.2.ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ 
 Локални медији (локалне ТВ-станице,  листови ) објавили су низ прилога о раду школе и 
резултатима које су ученици постигли на разним такмичењима. 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 имало је неколико наставника. 

Укупна процена о реализацији Годишњег програма рада у школској 
2020/2021. години је да је највећи део планираних садржаја успешно је 
реализован и оствареност.  
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ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД УСПЕХА УЧЕНИКА НА КРАЈУ НАСТАВНЕ 2019/2020.године 
Сви ученици од 1-8 разреда завршили су школску годину у јуну, а један ученик у јуну 

(после полагања разредног испита из једног предмета). Упех приказан у табелама је и коначан 
успех у школској  2020/2021. години.   
Разредна настава 
Први разред 
Матична школа 

Одељење Број 
ученик
а 

М Ж 

Савладали планиране садржаје 
Успешни Имали потешкоћа у 

усвајању садржаја 

врло 
успе. 

успе. мање веће 

I-1    26 13 13 13 13 / / 
I-2    26 12 14 18 5 3 / 
I-3    26 13 13 14 13 / 1 
I-4    26 13 13 18 8 / / 
I-5    25 12 13 16 9 / / 
УКУПНО   129 63 66 79 48 3 1 

СТАПАРИ 
 
I-6 1 - 1 / 1 / / 
СВЕГА 130 63 67 79 48 3 1 

 
Други разред 
Матична школа 

Раз Бр. 
уч. 

М Ж Са позитивним успехом       СВЕГА СРЕДЊА 
ОЦЕНА Одл. В.д. Доб. Дов. Бр. % 

II-1 28 11 17 24 4 / / 24 100% 4,83 
II-2 23 17 6 13 7 3 / 23 100 % 4,39 
II-3 28 18 10 19 8 1 / 28 100% 4,45 
II-4 28 16 12 25 2 1 / 28 100% 4,75 
II-5 29 15 14 22 7 / / 29 100% 4,73 
 136 77 59 103 28 5 / / 100%      4,63 

КАЧЕР 

II-6 3 - 3 2 1 / / 3 100%    4,57 

СТАПАРИ 

II-7 2 1 1 2 / / / 2 100%    5,00 

УКУ 141 78 63 107 29 5 - 141 100%    4,67 
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Трећи разред 
Матична школа 

Раз Бр. 
уч. 

М Ж Са позитивним успехом       СВЕГА СРЕДЊА 
ОЦЕНА Одл. В.д. Доб. Дов. Бр. % 

III-1 28 16 12 17 11 0 0 28 100 4,61 
III-2 26 12 14 21 5 0 0 26 100 4,68 
III-3 25 12 13 17 6 2 0 25 100 4,55 
III-4 24 13 11 16 7 1 0 24 100 4,63 
 103 53 50      71  29     3 0   103    100       4,62 

КАЧЕР 

III-5 1 1 - / 1 / / 1 100 4.14 

СТАПАРИ 

III-6 3 1 2 3 / / /    3 100      4,72 

 107 55 52 74 30 3 /   107 100%       4,55 

 
 
Четврти разред 
 

Раз Бр. 
уч. 

М Ж Са позитивним успехом       СВЕГА СРЕДЊА 
ОЦЕНА 

Одл. В.д. Доб. Дов. Бр. %  
IV-1 25 11 14   9 10  6 - 25 100 4,24 
IV-2 25 12 13 18   5  2 - 25 100 4,55 
IV-3 24 10 14 16   8 - - 24 100 4,51 
IV-4 22 11 11   9   9 4 - 22 100 4,15 
IV-5 26 13 13 20   6 - - 26 100 4,70 
 122 57 65 72 36 12 - 122 100       4,43 

КАЧЕР 

IV-6 6 - 6 4 1 1 / 6 100 4,40 

СТАПАРИ 

IV-7 6 4 2 2 2 2 / 6 100    4,05 

 134 61 73 78 39 15 / 134 100%   4,37 
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ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 
Пети разред: 
Матична школа 

Раз Бр. 
уч. 

М Ж Са позитивним успехом       СВЕГА 30 СРЕДЊА 
ОЦЕНА Одл. В.д. Доб. Дов. Бр. % 

V-1 30 13 17 13 13 4 0 30 100 3.75 
V-2 29 12 17 15 10 4 0 29 100 4,20 
V-3 29 15 14   6 15 8 0 29 100 3,74 
V-4 30 14 16 15   7 8 0 30 100 4,13 
V-5 30 13 17 17   8 5 0 30 100 4,40 
УКУ 148 67 81 66 53 29 / 148 100%       4,04 

СТАПАРИ 

V-6  2 1 1 2 0 0 0 2 100      4,79 

Свега 150 68 82 68 53 29  150 100      4,42 

 
 
Шести разред: 
Матична школа 

Раз 
Бр. 
уч. 

М Ж 
Са позитивним успехом       СВЕГА СРЕДЊА 

ОЦЕНА Одл. В.д. Доб. Дов. Бр. % 
VI-1 28 16 12 11 11 6 - 28 100 4.02 
VI-2 27 14 13  5 15 7 - 27 100 3,76 
VI-3 25 12 13 11   9 5 - 25 100 3.99 
VI-4 25 13 12  8   9 9 - 25 100 3.88 
VI-5 28 15 13 10 13 5 - 28 100 4.07 
VI-6 24 11 13 12   7 5 - 24 100 4.18 
 157 81 76 57 64 36 - 157 100%      3,98 

СТАПАРИ 

VI-7 2  1  1 1 - 1 - 2 100   3.96 

УКУ 159 82 77 58 64 37 - 159 100   3.98 
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Седми разред:  
Матична школа 

Раз Бр. 
уч. 

М Ж Са позитивним успехом       СВЕГА СРЕДЊА 
ОЦЕНА Одл. В.д. Доб. Дов. Бр. % 

VII-1 27 14 13 11   5 11 - 27 100 3.87 
VII-2 26 14 12 13   9   4 - 26 100 4,19 
VII-3 24 13 11   3 11   9   1 24 100 3,60 
VII-4 23 12 11   7   2 14 - 23 100 3,57 
VII-5 24 11 13 10   7   7 - 24 100% 3,96 
 124 64 60 44 34 45 1 124 100%       3,84 

СТАПАРИ 

VII-6 1  1   - -  -   1 - 1 100      3,43 

УКУ 125 65 60 44 34 46 - 124 100%      3,77 

 
 
ОСМИ  РАЗРЕД  
 
Матична школа 

Раз 
ред 

Бр. 
Уч. 

 М  Ж Са позитивним успехом          С В Е Г А СРЕДЊА 
ОЦЕНА Одл. В.д. Доб. Дов. БР.  % 

VIII-1 29 15 14 12 9 8 - 29 100% 3,97 

VIII-2 27 14 13  7 10 10 - 27 100% 3,72 
VIII-3 28 13 15  7   7 14 - 28 100% 3,71 
VIII-4 28 14 14  7  8 12 1 28 100% 3,71 
VIII-5 28 14 14  9  9  9 1 28 100% 3,83 
СВЕГА 
 

140 70 70 42 43 53 2 140 100% 3,75 

СТАПАРИ 
 
VIII-6   6   4   2   2  1 3 -   6 100% 3,70 
СВЕГА VIII   РАЗРЕД 
 

 146 74 72 44 44 56 2 146 100% 3,77 

 
 
 

 
 
 
 

 


