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1. УВОД 

Настава у протеклој школској години се одвијала у складу са препорукама за 

спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19, које је донела Влада Републике Србије 

ради обезбеђивања континуираног квалитетног образовања у периоду пандемије. 

Реализација наставе у нашој школи се одвијала са  препорукама Школске управе Ужице. 

Стручним упутством о организацији и реализацији образовно- васпитног рада у 

основној школи у школској 2021/2022. години ближе је уређен начин планирања, 

организовања и остваривања образовно- васпитног рада основне школе и то 

непосредног образовно-васпитног рада и образовно-васпитног рада путем наставе на 

даљину, као и модели образовно-васпитног рада који су примењивани у школској 

2021/2022. години у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом, као и актуелним 

препорукама и мерама надлежних институција и органа, ради обезбеђивања заштите здравља 

ученика и запослених, спречавања ширења инфекције и заразних болести, као и остваривања 

права ученика на образовање.  

На основу члана 105. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“, бр.88/17, 27/18 (др. закони), 10/19 и 6/20, министар просвете науке 

и технолошког развоја доноси Правилник о посебном програму образовања и васпитања. 

Овим правилником уређени су ближи услови за остваривање и начин организације 

образовно- васпитног рада у основној и средњој школи у случају непостредне ратне 

опасности, ратног стања, ванредног стањаили других ванредних ситуација.  

OШ „Мито Игумановић“ највећа је школа на територији општине, како по броју 

ученика, тако и по површини териториjе са које ученици у њу долазе. Школа се састоји од 

матичне школе у Косјерићу и девет издвојених одељења од чега је одељење у Сечој Реци 

осморазредно, а одељења у Ражани, Мушићима,  Радановцима, Брајковићима, Тубићима, 

Зарићима, Скакавцима и Парамуну четвороразредна. За васпитно-образовни рад, у целости 

или делимично, користи се 16 зграда укупне површине 8.084 m2. У свим издвојеним 

одељењима школа има изграђене спортске терене, травнате или асфалтиране, а у матичној 

школи имају три асфалтирана игралишта.  

Најизраженија одлика школе је велики број и велика разуђеност издвојених одељења, 

што има за последицу велики број ученика путника и велики број наставника путника који 

често реализују наставу у три школе. Зато приликом планирања активности и прављења 

распореда часова договарамо са представницима школе на Варди и Техничке школе 

Косјерић.  За све ученике превоз се обављао посебним комби возилима, а наставницима је на 

располагању био један школски ауто. Целокупан превоз финансирала је општина.  

У току године организација наставе је била комплексна имајући у виду да је велики 

број наставника и ученика у једном периоду био одсутан због заражавања вирусом COVID 

19. Подршка у раду су нам били стручни сарадници , наставници, као и ангажовани преко 

пројекта “Моја прва плата” . Важна нам је била и добра сарадња са другим школама са 

територије општине.  

Школску годину смо започели на начин да су сва одељења имала своје учионице како 

би се смањило кретање и контакти између ученика. Како се епидемиолошка ситуација 

поправљала, у другом полугодишту је настава била кабинетска. После двогодишње паузе смо 

били домаћини окружног такмичења из биологије. Ученици су учествовали на окружним и 

републичким такмичењима, камповима језика, математике и спорта. Надамо се да ће и ове 

школске године ситуација бити још повољнија и да ћемо се полако враћати редовним 

активностима. 

Оно што брине је смањење броја ученика и чињеница да у нову школску годину 

улазимо са два одељења мање него прошле школске године. У циљу превенције осипања 

броја ученика предузимали смо активности на уређењу простора, дворишта, учионица, 

конкурисању на јавне позиве за израду пројеката. На конкурсу МПНТР одобрена су средства 
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за реализацију пројекта “ Унапређење квалитета и услова рада школе у руралном подручју” 

у износу од 4 000 000 ,00 динара за замену прозора и постављање система централног грејања 

у школи у Сечој Реци. Такође смо на позив Амбасаде Пољске у оквиру развојне помоћи 

конкурисали за набавку котлова на пелет и одобрена су средства у износу од 34 000 еура. И 

за један и за други пројекат су активности у току.  

Протеклу школску годину обележила је изградња Еко парка и ботаничке баште у 

школском дворишту за који је средства обезбедило Министарство заштите животне средине 

и локална самоуправа.  
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2. МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА 

 
 

ДАТУМ ПРОСТОР АКТИВНОСТИ САРАДНИЦИ 

1.  
Септембар 

Матична школа и 

издвојена 

одељења 

-Контрола и инсталација 

постојећих рачунара и 

лап-топова , као поправке 

-Бела табла у кабинету 58 

-Набављена пумпа за воду у 

Скакавцима 

-Радови у котларници - 

плочице,санација 

експанзиционог суда, 

репарација пумпи 

-Набављена косачица 

-Ремонт пумпи за грејање 

-Реконструкција шахте за 

грејање 

-Радови на подовима у 

учионици у Радановцима 

Пулт за школску рецепцију 

Набавка наставних 

средстава: 
 

Вукашин 

Перишић 

Ацо Караклајић 

Тања Нешковић 

Домари 

Донатори: 

Миловић 

комерц, Душан 

Крчевинац,НГС 

Систем 

2.  
Октобар 

Матична школа 

Издвојена 

одељења 

Три рачунара са мониторима 

Блутут звучник 

Одвод воде из шахте у 

канализицају 

Набавка осам белих табли 

Завесе полон у кабинетима 

хемије, биологије, учионица 

44, директор, помоћник 

директора, благајна 

Набавка алата , мердевина, 

колица за котларницу, као и 

одела за котларе 

Лимарски радови на крову 

Изолација котлова 

Громобранска инсталација у 

котларници 

Уређење метеоролошке 

станице 

I 

Локална 

самоуправа 

Обезбеђујући 

средства, 

Извођачи 

радова 

ЈКП Елан 

Домари 
 

3.  
Новембар Матична школа 

Набављена Хилти бушилица 

Садња дрвећа из Пројекта 

озелењавања градова - платани 

ободом школског дворишта 

Бела табла у Брајковићима 

Комплетна реконструкција 

хидрантске мреже у хали 

Локална 

самоуправа 

(укључивање 

школе у 

реализацију 

пројекта 

озелењавања) 

кроз 
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Припрема документације за 

конкурс Министарства 

просвете за инвестициона 

улагања 

Лимарски радови на крову 

обезбеђивање 

новчаних 

средстава 

Извођачи 

радова 

РРА 

4.  
Децембар Матична школа 

Уређење припремне 

просторије за кабинет 29 - 

кречење, глетовање, завесе, сто 

и столице 

Две јелке са бусеном које су 

украшавали ученици 

Два бојлера од 80 литара за 

помоћне раднике у школи 

31 рачунар поклон ФЦК за 

опремање два кабинета 

информатике 

Фабрика 

цемента Титан 

Косјерић 
 

Расадник Васић 

5.  
Јануар . Матична школа 

Кречење свих ходника, 

учионица првог разреда , шах 

клуба и наставничке 

канцеларије 

Постављање заштитних фолија 

у кабинетима математике, 

географије и ходницима 
 

Извођачи 

радова, домари 

школе 

6.  
Фебруар . Матична школа 

Донација два лаптопа 

Радови на паркету и крову у 

хали 

Конкурс на јавне позиве 

Министарства правде и 

Амбасаде Пољске 

Завесе у наставничкој 

канцеларији и кабинету 35 

Замена плотова за 15 клупа и 

сто за припремну учионица 35 

Дизалица за пепео за 

котларницу 
 

Металфер 

Локална самоуп

рава 

РРА 
 

7.  
Мај . Матична школа 

Ормарићи за будуће прваке у 

три учионице 
Савет родитеља 

8.  
Јун . 

Матична школа, 

издвојена 

одељења 

25 лаптопова, 11 пројектора и 

држача пројектора 
МПНТР 

9.  Јул и 

август 
Матична 

Кречење учионица 17, 20, 23, 

38 

И припремних просторија за 

кабинете 17, 45, 38, 33,49 

Канцеларије 

логопеда,помоћника 

директора, просторије за 

помоћне раднике 
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Рол он завесе кабинети , 62, 69, 

38, Припремне 33,35,76,17,20, 

Замене плотова на клупама 33, 

20, 23, 25 

Поправка тракастих завеса у 

свим кабинетима 

Стављање у функцију лавабоа 

и славина 

Замена расвете у кабинету 38 

Постављање бехатона испод 

кућица у школском дворишту 

Санација степеница у 

школском дворишту 

Текуће поправке аутомобила 

Репарација клупа 

Фарбање жардињера 

Радови на котларици - 

санација спољашњих зидова, 

фарбање металних делова, 

замена стакла на прозорима 

Уређење учионице у 

Радановцима -спуштање 

плафона, расвета, ламинат на 

поду 
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3. НАСТАВНИ КАДАР У ПРОТЕКЛОЈ ШКОЛСКОЈ 

ГОДИНИ 

Презиме и 

име 

Степен и 

врста 

стручне 

спреме 

Наставни 

предмет/и 

Лиценц

а 

Годин

е 

стажа 

% 

ангажовањ

а у 

установи 

% 

ангажовањ

а у другој 

школи 

Матијевић 

Добрила 

VII/1 – 

Учитељски 

факултет 

Разредна 

настава 

Да 33 100  

Милаковић 

Слађана 

VII/1 – 

Учитељски 

факултет 

Разредна 

настава 

Да 33 100  

Рстић 

Љубица 

VII – 

Педагошка 

академија 

Продужени 

боравак 

Да 38 100  

Гавриловић 

Ката 

VII – 

Педагошка 

академија 

Разредна 

настава 

Да 34 100  

Гавриловић 

Зорица 

VII/1 – 

Учитељски 

факултет 

Разредна 

настава 

Да 34 100  

Симеунови

ћ Мира 

VII/1 – 

Учитељски 

факултет 

Разредна 

настава 

Да 34 100  

Ђорђевић 

Нада 

VII/1 – 

Учитељски 

факултет 

Разредна 

настава 

Да 34 100  

Васовић 

Славица 

VII/1 – 

Учитељски 

факултет 

Разредна 

настава 

Да 31 100  

Арсенијевић 

Милица 

VII/1 – 

Учитељски 

факултет 

Разредна 

настава 

Да 37 100  

Павловић 

Миланка 

VII/1 – 

Учитељски 

факултет, 

Филозофски 

факултет 

(МА 

образовне 

политике) 

Разредна 

настава 

Да 31 100  

Радојичић 

Јасна 

VII – 

Педагошка 

академија 

Разредна 

настава 

Да 38 100  

Лучић 

Марина 

VII/1 – 

Учитељски 

факултет 

Разредна 

настава 

Да 29 100  

Ковачевић 

Данка 

VII/1 – 

Учитељски 

факултет 

Разредна 

настава 

Да 20 100  
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Млађеновић 

Станика 

VII/1 – 

Учитељски 

факултет 

Разредна 

настава 

Да 31 100  

Пантовић 

Мирјана 

VII/1 – 

Учитељски 

факултет 

Разредна 

настава 

Да 30 100  

Петровић 

Љиљана 

VII/1 – 

Учитељски 

факултет 

Разредна 

настава 

Да 27 100  

Витезовић 

Слађана 

VII/1 – 

Учитељски 

факултет 

Разредна 

настава 

Да 28 100  

Јоксимовић 

Михаило 

VII/1 – 

Учитељски 

факултет 

Разредна 

настава 

Да 28 100  

Јоксимовић 

Милка 

VII/1 – 

Учитељски 

факултет 

Разредна 

настава 

Да 28 100  

Тешовић 

Мирјана 

VII/1 – 

Учитељски 

факултет 

Разредна 

настава 

Да 12 100  

Божовић 

Радмила 

VII – 

Педагошка 

академија 

Разредна 

настава 

Да 33 100  

Вујић Весна VII/1 – 

Учитељски 

факултет 

Разредна 

настава 

Да 21 100  

Ерчић Бојана VII/1 – 

Учитељски 

факултет 

Разредна 

настава 

Да 12 100  

Дучић 

Душица 

VII/1 – 

Учитељски 

факултет 

Разредна 

настава 

Да 12 100  

Јанковић 

Милисав 

VII – 

Педагошка 

академија 

Продужени 

боравак 

Да 37 100  

Бабић 

Светлана 

VII/1 – 

Филолошки 

факултет 

Српски језик  Не 8 67  

Вукотић 

Филип 

VII/1 – 

Филолошки 

факултет 

Српски језик Да 6 100  

Гаговић 

Данијела 

VII/1 – 

Филозофски 

факултет 

Српски језик Да 17 100  

Петровић 

Славица 

VII/1 – 

Филолошки 

факултет 

Српски језик Да 11 66,67  

Јоксимовић 

Андријана 

VII/1 – 

Филозофски 

факултет 

Француски 

језик 

Да 6 56  

Атанасовски 

Иван 

VII/1 – 

Филолошки 

факултет 

Француски 

језик 

Да 13 100  
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Милић 

Бранислава 

VI – Виша 

педагошка 

школа 

Енглески 

језик 

Да 32 100  

Радовановић 

Марија 

VII/1 – 

Филолошки 

факултет 

Енглески 

језик 

Да 19 100  

Кијачић 

Весна 

VII/1 – 

Филолошки 

факултет 

Енглески 

језик 

Да 14 57 44 

Ристовић 

Зоран 

VIII – 

Филолошки 

факултет 

Енглески 

језик 

Да 17 100  

Максић 

Марина 

VII/1 – 

Учитељски 

факултет 

Енглески 

језик 

Да 17 100  

Јанковић 

Јелена 

VII/1 - ФПУ Ликовна култ. Да 11 100  

Лекић Горан VII/1 – 

Факултет 

музичке 

културе 

Музичка 

култ. 

Да 15 100  

Цвијић 

Милош 

VII/1 – 

Филозофски 

факултет 

Географија Не 5 65 35 

Ђурић Иван VII/1 -

Филозофски 

факултет 

Историја Да 12 40 63 

Николић 

Гордана 

VII/1 - 

Филозофски 

факултет 

Историја Да 23 100  

Миленко 

Стефановић 

VII/1 – 

Географски 

факултет 

Географија Да 22 85 19,61 

Перишић 

Драгана 

VII/1 – ФОН Математика Да 15 100  

Машић 

Снежана 

VII/1 - ПМФ Математика Да 21 100  

Томић 

Данијела 

VII/1 - ПМФ Математика Не 6 100  

Јоксимовић 

Љиљана 

VII/1 – 

ПМФ 
Хемија Да 37 80 20 

Страиновић 

Крстић 

Татјана 

VII/1 - ПМФ Хемија/Физик

а 

Да 12 80 20 

Јовановић 

Мирјана 

VII/1 – 

Биолошки 

факултет 

Биологија Да 28 80 20 

Костић 

Милена 

VII/1 - ПМФ Биологија/СН

А 

Да 10 95  

Караклајић 

Љиљана 

VII/1 – 

Технички 

факултет 

ТиТ Да 24 100  

Караклајић 

Ацо 

VII/1 - 

Технички 

факултет 

ТиТ Да 34 100  
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Нешковић 

Тања 

VII/1 - 

Технички 

факултет 

ТиТ и 

информатика 

Да 17 35  

Спасић 

Владимир 

VII/1 - 

Технички 

факултет 

ТиТ и 

информатика 

Да 7 100  

Пантовић 

Марко 

МА 

Факултет 

техничких 

наука  

Информатика Не 2 40 60 

Марковић 

Томо 

VII/1 – 

Факултет за 

физичку 

културу 

Физичко и 

здр. васпи. 

Да 35 100  

Марковић 

Драгослав 

VII/1 – 

Факултет за 

физичку 

културу 

Физичко и 

здр. васпи. 

Да 26 100  

Марић 

Жељко 

 VII/1 – 

Факултет за 

физичку 

културу 

Физичко и 

здр. васпи. 

Да 30 25 75 

Цвијић 

Немања 

VII/1 – 

Факултет за 

физичку 

културу 

Физичко и 

здр. васпи. 

Не 6 45  

Стевановић 

Јован 

VII/1 Верска 

настава 

Не - 90  

Лечић 

Мирољуб 

VI/1 – 

Богословски 

факултет 

Верска 

настава 

Не 4 60 40 

Вулета Мила VII/1 – 

Учитељски 

факултет, 

МА 

Теолошки 

факултет 

Верска 

настава 

Не 1 30 20 

Вукотић Сена VII/1 – 

Филолошки 

факултет 

Српки језик Да 11 Породиљск

о одсуство 

 

Лучић Марија VII/1 – 

Технички 

факултет 

Физика, 

математика, 

информатика 

Не 6 95  

Бујак Ивана VII/1 – 

Филолошки 

факултет 

Српски језик Не 6 44  

Глигоријевић 

Снежана 

VII/1 – 

Технички 

факултет 

Информатика Не 3 Породиљск

о одсуство 

 

Јовановић 

Слађана 

VII/1 – 

Економски 

факултет 

Математика Не 6   
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4. ВАННАСТАВНИ КАДАР У ПРОТЕКЛОЈ ШКОЛСКОЈ 

ГОДИНИ (директор, помоћник директора, стручни сарадници, секретар, 

административно особље, техничко особље...) 

Име и 

презиме 

Врста стр. спреме Послови на 

којима ради 

Године 

радног 

стажа 

Лиценца % 

ангажовања 

у школи 

Ана 

Виторовић 

Дипломирани 

психолог 

Директор 18 Да 100 

Тања 

Нешковић 

Професор технике и 

технологије и 

информатике  

Помоћник 

директора 

18 Да 65 

Светлана 

Савић 

Правник Секретар 10 Да 100 

Милован 

Јоксимовић 

Професор разредне 

наставе 

Библиотекар 26 Да 100 

Јована 

Радовић 

Дипломирани 

психолог 

Психолог - Не 100 

Марија 

Глигоријевић 

Дипломирани 

педагог 

Педагог 19 Да 100 

Јелица Лечић Дипломирани 

логопед 

Логопед 5 Не 50 

Милена 

Штулић 

Економски 

техничар 

Шеф 

рачуноводства 

33 - 100 

Милка 

Ђорђевић 

Економски 

техничар 

Благајник 44 - 100 

Бранко 

Петровић 

Аутомеханичар, 

машинска струка 

Домар 25 - 100 

Мишко 

Стојановић 

Машински техничар Домар 19 - 100 

Жељко 

Пантић 

Машинбравар Ложач 6 - 100 

Александар 

Лазић 

 Ложач 6 - 50 

Вида 

Павловић 

Полуквалификовани 

кувар 

Сервирка 35 - 100 

Милунка 

Петровић 

ОШ Радник на 

одржавању 

хигијене 

41 - 100 

Стојка 

Грујовић 

ОШ Радник на 

одржавању 

хигијене 

35 - 100 

Нада 

Трипковић 

ОШ Радник на 

одржавању 

хигијене 

26 - 100 

Милина 

Марковић 

Хемијски техничар Радник на 

одржавању 

хигијене 

7 - 100 
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Милкица 

Матић 

Прехрамбени 

техничар 

Радник на 

одржавању 

хигијене 

7 - 100 

Марија 

Радошевић 

Техничар за 

биотехнологију 

Радник на 

одржавању 

хигијене 

10 - 100 

Милка 

Павловић 

Текстилни 

конфекционар 

Радник на 

одржавању 

хигијене 

22 - 100 

Драган 

Субашић 

ОШ Радник на 

одржавању 

хигијене 

10 - 70 

Нада Остојић ОШ Радник на 

одржавању 

хигијене 

27 - 60 

Јелена 

Мијатовић 

ОШ Радник на 

одржавању 

хигијене 

2 - 100 

Рада Лечић ОШ Радник на 

одржавању 

хигијене 

29 - 80 

Милијана 

Ралић 

ОШ Радник на 

одржавању 

хигијене 

28 - 100 

Милош Илић Машински техничар Радник на 

одржавању 

хигијене 

7 - 100 

Светлана 

Филиповић 

Сервирка Радник на 

одржавању 

хигијене 

25 - 100 

Весна 

Мијаиловић 

Обућар – израда 

обуће 

Радник на 

одржавању 

хигијене 

10 - 60 

Мирјана 

Филиповић 

Фризер Радник на 

одржавању 

хигијене 

6 - 70 

Слађана 

Петровић 

Прехрамбени 

техничар 

Радник на 

одржавању 

хигијене 

5 - 70 

Кирекија 

Петровић 

Декоратер зидних 

површина 

Радник на 

одржавању 

хигијене 

8 - 70 

 

У току школске године раднице на одржавању хигијене, Милуника Петровић и Стојка 

Грујовић, Рада Лечић и благајница Милка Ђорђевић су стекле услов за одлазак у пензију. Од 

првог фебруара на место секретара школе је дошла Марија Драгић, мастер правник. Такође, 

од априла на место логопеда је дошао Ђорђе Ђокић, дипломирани логопед.  
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5. ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Настава се изводила у матичној школи у Косјерићу (варош) и издвојеним одељењима: 

Сеча Река, Парамун, Зарићи, Дреновци, Ражана, Скакавци, Брајковићи, Мушићи, Радановци 

и Тубићи. На седници Наставничког већа одржаној 23. августа 2021. године одлучено је о 

начину реализације наставе у школској 2021/2022. години, поштујући препоруке МПНТР 

сходно епидемиолошкој ситуацији, а уз сагласност ШУ Ужице. Настава је у матичној школи 

и издвојеним одељењима одржавана по редовном распореду током целе године, осим током 

јануара и фебруара када су се старији разреди делили у две групе (А и Б). А група је похађала 

наставу понедељком, средом и петком, а Б група уторком и четвртком, те су се на сваких 

седам дана мењали. Грпа која није наставу слушала у школи, исту је слушала онлајн. Од 

почетка школске године, па до маја, свако одељење је имало своју учионицу. Између група 

се у учионицама вршила детаљна дезинфекција. 

 

5.1. БРОЈ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА 
 

5.1.1. Матична школа 

 

Разред Број 

одељења 

1 2 3 Број ученика 

I 3 20 20 20 60 

II 2 27 26  53 

III 3 24 23 22 69 

IV 3 23 24 24 71 

УКУПНО I 

– IV 

11 94 93 65 253 

V 3 25 25 27 77 

VI 3 23 22 21 66 

VII 3 25 24 23 72 

VIII 3 26 26 24 76 

УКУПНО V 

– VIII 

12 100 98 95 291 

УКУПНО I 

- VIII 

23 194 192 160 544 
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5.1.2 Издвојена одељења 

Издвојен

а 

одељења 

Припремни 

разред у 

организациј

и школе 

Број ученика Укупно 

 Бр. Распоређе

ни у 

комбинац

ији са 

I II III IV V VI VI

I 

VIII Број 

учен

ика 

Бр

ој 

оде

ље

ња 

Брајкови

ћи 

0 / 0 0 0 2     2 1 

Дреновц

и 

0 / 0 0 0 0     0 0 

Мушићи 0 I, II, III. 

IV 

1 1 3 1     6 1 

Парамун 0 I, II, III 1 1 1 0     3 1 

Радановц

и 

0 I, II, III, 

IV 

1 1 1 2     5 1 

Ражана 1 I, II, III, 

IV 

4 1 2 3     10 2 

Сеча 

Река 

0 I, II, III, 

IV 

2 8 7 6 7 7 7 10 54 6 

Скакавц

и 

1 I, II, III, 

IV 

3 2 1 1     7 1 

Тубићи 2 II, III, IV 0 2 2 4     8 1 

Зарићи 1 I, II, III, 

IV 

1 0 2 1     4 1 

Укупно 5  13 1

6 

19 20 7 7 7 10 99 15 

 

5.2. Кретање броја ученика (последњих 10 година) 

Школска година Укупан број ученика (матична школа и 

издвојена одељења) 

2012/2013. 761 

2013/2014. 768 

2014/2015. 775 

2015/2016. 766 

2016/2017. 739 

2017/2018. 725 

2018/2019. 704 

2019/2020. 693 

2020/2021. 660 

2021/2022. 643 
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6. ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 
 

Припремни предшколски програм за наше прваке се реализовао се у Дечјем вртићу „Олга 

Грбић“ Косјерић, а за децу из сеоског подручја, у издвојеним одељењима школе. Припремни 

предшколски програм се реализовао се од 1. септембра 2021. године. У издвојеним 

одељењима програм су реализовали учитељи будућих првака. Стручно веће за разредну 

наставу је урадило план и програм рада предшколских група у сарадњи са васпитачима 

Вртића. 

 

Број група Број деце 

6 11 

 

7. ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 

На седници Наставничког већа одржаној 25. августа 2020. године, поштујући препоруке 

Школске управе Ужице, а у складу са епидемиолошком ситуацијом, одлучено је да 

Продужени боравак могу похађати само ученици чија су оба родитеља запослена и/или 

самохрани родитељи. Сходно томе на почетку школске 2021/2022. године у продужени 

боравак је уписано 44 ученика. Продужени боравак су похађали ученици I, II разреда, 

подељени у две групе. Ученике I разреда водила је учитељица Љубица Рстићи а ученике II 

разреда водио је учитељ Милисав Јанковић,. Продужени боравак отпочео је свој рад друге 

недеље септембра. Потребу за проширењем броја ученика који похађају продужени боравак 

препознала је Локална самоуправа. Средства за финансирање друге групе продуженог боравка 

опредељена су у оквиру пројекта Министарства за демографију и популациону политику 

Републике Србије. 

Програм продуженог боравка обухватао је три области рада: самостални рад ученика 

(учење), слободне активности и слободно време ученика. 

Реализација учења усклађена је са наставним градиво, као и са распоредом часова редовне 

наставе. Водило се рачуна о организовању индивидуалног рада ученика на изради домаћих 

задатака савлађивању школског градива. При том су коришћени сви познати облици рада- 

рад у пару, групни, тимски рад као и савремени облици рада и методе. 

Посебно је рађено на што успешнијем осамостаљивању и оспособљавању за примену 

стечених знања. Слободне активности ученика одвојале су се у складу са узрасним 

способностима ученика, опремљеношћу школе. Време и начин реализације су зависили од 

временских прилика и оптерећености ученика учењем. Садржаји слободног времена су се 

односили на друштвене игре, рекреативно- забавне игре, читање дечје литературе, гледање 

ТВ емисија и дечјих филмова. 

Кључна подручја развоја хармоничан психо-физички развој, социјализација, комуникација, 

логичка и научно- техничка писменост, културно- уметничко подручје развоја, рекреација, 

игра, спорт реализоване су у складу са предвиђеним оквирним планом и програмом, које се 

препоручије у односу на 30 сати недељно. 

Исхрана деце је организована у два оброка, доручак и ручак са ужином. Школска година је 

завршена са 44 ученика. 
 

Број група Број ученика 

2 44 

Љубица Рстић, професор разредне наставе 
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7.1. Обогаћени једносменски рад 
 

Наша школа  је једна од око 380 школа у Србији у којима се реализује пројекат под 

називом  Обогаћени једносменски рад .  Ова врста активности била нам је веома значајна 

имајући у виду специфичности школе, структуру породица из којих долазе наши ученици, 

образовни и материјални статус, велики број путника и ученика због путовања не могу да 

похађају различите врсте спортских и културних дешавања.  У школи постоје услови  да се 

организује исхрана ученика. На почетку школске године родитељима су понуђене различите 

активности и они су се опредељивали према афинитетима деце. У школској кухињи је 

организован ручак, а затим активности. Након стручно-педагошког надзора школа је добила 

препоруке за унапређење образовно-васпитне праксе . У току године радили смо на 

испитивању интересовања ученика и за наредну школску годину планирали већи број 

активности како за млађе, тако и за старије разреде. У току школске године реализоване су 

активности :  

Назив 

активности 

Име и 

презиме 

реализатора 

Број 

ученик

а 

Укупан 

број 

часова 

 

Активности  

 
НАУКА НА 

ДЛАНУ – 

ЗАБАВИМО СЕ 

И НАУЧИМО 

Јасна  

Радојичић 

24 108 Ученици су се бавили  изучавањем 

основних принципа, сазнања и 

научних токова, светских процеса 

и трендова постане свестан свог 

окружења, значаја науке на сваком 

кораку, као и да активно делује у 

заједници захваљујући стеченим 

знањима.  

МАТЕМАТИКА 

– ЗАБАВИМО 

СЕ И 

НАУЧИМО 

Јасна  

Радојичић 

 

24 90  Ученици су увежбавали и 

утврђивали  научена знања из  

математике; учили  олакшице у 

рачунању и начине решавања  

проблемских задатака и  

решавали занимљиве задатаке.  

КУЛТУРА 

ЈЕЗИЧКОГ 

ИЗРАЖАВАЊА 

И ВЕШТИНЕ 

Јелица 

Васиљевић 

20                   36  Ученици су се учили  говорној  и 

језичкој култури, свим облицима 

писменог изражавања и 

различитим техникама учења.   

ЕНГЛЕЗАРИЈЕ Весна 

Кијачић 

17 68 Бавили смо се развијањем 

функционалног знања енглеског 

језика - правилна употреба 

фреквентних израза за обављање 

основних комуникативних 

активности; развијање 

интеркултуралне компетенције, 

богаћење речника и јачање 

самопоуздања ученика. 

ШКОЛА 

СПОРТА 
Немања 

Цвијић 

10 68 У  школи  спорта смо се бавили 

разноврсним моторичким 

активностима и повезаности са 

осталим васпитно-образовним 

подручјима допринесе свестраном 

развоју личности ученика, развоју 

моторичких способности, 

усавршаванју и примени 

моторичких умења. 
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Програм обогаћеног једносменског рада реализован је у матичној школи, према планираним 

активностима. Реализација програма је била прилагођена упутствима и препорукама за 

реализацију образовно-васпитног рада у установи. 

   Ученици су били заинтересовани за рад. Углавном су похађали активности за које 

су били пријављени.     Због савременог начина живота и запослености родитеља, ово је добар 

начин да деца буду на безбедном и да истовремено квалитетно проведу време до одласка 

кући. Ученици су проширили своја знања и интересовања. Такође, боравак у групи вршњака 

утиче на развој социјалне интелигенције и помаже деци да се боље уклопе у друштвоЦиљ 

школског спорта јесте да разноврсним моторичким активностима, у повезаности са осталим 

васпитно-образовним подручјима допринесе свестраном развоју личности ученика, развоју 

моторичких способности, усавршаванју и примени моторичких умења.. Овако организован 

рад је потребан како ђацима и њиховим родитељима, тако и школи и широј друштвеној 

заједници.  

 

Координатор Јасна Радојичић  

 

Пилот пројекат Обогаћеног једносменског рада отпочео је почетком школске 

2021/2022. године у матичној школи „Мито Игумановић“ Косјерић. Укупан број извршилаца 

који je планиран елаборатом за активности у пројекту, као и укупан број извршилаца који су 

били ангажовани у пројекту у отежаним условима рада школе због епидемије корона вируса, 

био је четири. 

Обогаћен једносменски рад обухватао је пет активности: Култура језичког 

изражавања и вештине учења (извршилац Јелица Васиљевић, логопед), Енглезарије 

(извршилац Весна Кијачић, наставница француског језика), Наука на длану и Забавна 

математика (извршилац Јасна Радојичић, учитељица), Школица спорта (Извршилац Немања 

Цвијић, наставник Физичког васпитања). 

Укупан број ученика који су били укључени у активности пројекта кретао се од 20 до 

26, у зависностио од одређене активности, узраста 3. и 4. разреда. 

Половином септембра 2021. имали смо посету просветне инспекције из Школске 

управе Ужице, која је утврдила да су услови и рад у обогаћеној настави на задовољавајућем 

нивоу, те да планиране активности треба наставити. 

У септембру и октобру термин у коме су се одржавале активности није био погодан, 

јер је долазило до преклапања са тренинзима ученика, па су поједини ученици изостајали са 

неких активности. Стога је термин у новембру 2021. измењен и од тада су ученици редовно 

присуствовали активностима. Изостанака ученика је ипак било, али само услед болести. 

Логопедицу школе Јелицу Васиљевић, након одласка на боловање заменио је учитељ 

Владимир Јевтић, почевши од 11. априла 2022. све до краја школске године. 

Планиране активности пројекта Обогаћеног једносменског рада у школској 

2021/2022. години реализоване су у целости или у већој мери. 

 

 

Владимир Јевтић, учитељ
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8. УСПЕХ УЧЕНИКА 

8.1. Успех ученика млађих разреда на крају школске 2021/2022. 
 

УСПЕХ УЧЕНИКА МЛАЂИХ РАЗРЕДА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 

 
Разре

д/ 

Одеље

ње 

 
Укуп

но 

учени

ка 

 

Одличних 

 
Врл

о 

добр

их 

 

Добр

их 

 

Напомена 

I1 20 Описно оцењивање ученика  

I2 20 Описно оцењивање ученика  

I3 20 Описно оцењивање ученика  

II ИО* 18 Описно оцењивање ученика 
*ИО издвојена 

одељења 

Укупно I 73     

II1 27 20 6 0  

II2 26 17 9 0  

II ИО 16 12 4 0  

Укупно 

II 

69 49 19 1  

III1 24 14        9 1  

III2 23 19       4 0  

III3 22 14 6 2  

III ИО 19 9    10 0  

Укупно 

III 

88 56 29 3  

IV1 23 15 7 1  

IV2 24 16       7 1  

IV3 24 19 4 1  

IV ИО 20 12 3 1  

Укупно IV 91 67 20 4  

УКУПНО I-

IV 

321 172 68 8 
*69 ученика 

првог 

разреда 
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8.2. Успех ученика старијих разреда на крају школсе 2021/2022. 
 

УСПЕХ УЧЕНИКА СТАРИЈИХ РАЗРЕДА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2020/2021. 

ГОДИНЕ 

Разред/ 

Одељење 

Укупно 

ученика Одличних 
Врло 

добрих Добрих Довољних Напомена 

V1 25 11 12 2 0 
 

V2 24 8 12 4 1 
 

V3 27 14 8 5 0 
 

V4 7 4 3 0 0 
 

Укупно 

V 83 37 35 10 1 
 

VI1 25 8 9 6 0 
 

VI2 26 10 5 7 0 
 

VI3 23 10 8 2 1 
 

VI4 7 4 2 1 0 
 

Укупно 

VI 77 31 27 15 1 
 

VII1 25 5 11 9 0 
 

VII2 24 9 10 5 0 
 

VII3 23 5 9 9 0 
 

VII

4 
7 1 4 2 0 

 

Укупно 

VII 79 20 33 25 0 
 

VIII
1 

26 8 10 8 0 
 

VIII

I2 
26 9 8 9 0 

 

VIII
3 

24 10 10 4 0 
 

VIII

4 
10 1 8 1 0 

 

Укупно 

VIII 86 28 36 22 0 
 

УКУПНО 

V-VIII 328 117 155 56 0 
 

УКУПНО 

УЧЕНИК

А I-VIII* 

 

660 

 

284 

 

239 

 

68 

 

0 

*69 

ученика 

првог 
разреда 
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9. СПЕЦИЈАЛНЕ И ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ И ТАКМИЧЕЊА 

УЧЕНИКА 

На свечаности поводом Видовдана уручене су награде најбољим ученицима – носиоцима 

Вукових диплома и ученицима који су остварили успех на окружним такмичењима, као и ђаку 

генерације ученику одељења VIII4 Павлу Максићу. 

Носиоци Вукове дипломе: 

1. Нина Арсенијевић 

2. Јована Остојић 

3. Јелена Јовановић 

4. Анђела Миловановић 

5. Никола Продановић  

6. Марија Гаговић 

7. Јана Илић 

8. Маријана Петровић  

9. Ленка Кубуровић 

10. Павле Максић 

 

Специјалне дипломе: 

Српски језик – Марија Гаговић 

                          Маријана Петровић 

                          Јана Илић 

Математика -  Павле Максић 

                         Јана Илић 

                         Маријана Петровић 

                         Марија Гаговић 

                         Никола Продановић 

Историја – Марија Гаговић 

                   Сергеј Бујић 

                   Маријана Петровић  

                   Јана Илић 

Енглески језик – Јана Илић 

                             Сергеј Вујић 

                             Павле Максић   

Биологија: - Михајло Тупајић 

                      Јелена Јездовић 

                      Анђела Радовановић 

Музичка култура: - Анастасија Радошевић 

                                  Невена Средић 

Физика: - Јана Илић 

                 Марија Гаговић 

                 Никола Продановић 

                 Павле Максић 

Хемија: - Маријана Петровић 

                 Марија Гаговић 

                 Никола Продановић 

Ликовна култура: - Маријана Петровић 

                                  Јелена Јездовић 

                                  Марија Гаговић 

Физичко васпитање: - Марија Гаговић       
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Такмичења су реализована према Стручном упутству и Календару такмичења и смотри 

основних школа за 2021/22. годину 

Општинска такмичења реализована су из следећих наставних предмета: 

 

Наставни предмет Укупно ученика 

учествовало 

Учешће ученика по разредима 

Српски језик и књижевност 14 5. разред - 4 

  6. разред - 4 

  7. разред - 4 

  8. разред - 2 

Српски језик Књижевна 

олимпијада 

8 7. разред - 4 

  8. разред - 4 

Енглески језик 8 8. разред - 8 

Француски језик 1 8. разред - 1 

Географија 3 7. разред - 2 

  8. разред – 1 

Биологија  17 5. разред - 4 

  6. разред - 5 

  7. разред - 3 

  8. разред - 5 

Математика 48 3. разред - 12 

  4. разред - 20 

  5. разред - 4 

  6. разред - 1 

  7. разред - 8 

  8. разред - 3 

Физика 11 6. разред - 3 

  7. разред - 6 

  8. разред - 2 

Хемија 6 7. разред - 4 

  8. разред – 2 

 

 Окружна такмичења 

На окружним такмичењима било је 38 учесника: 

- Српски језик Књижевна олимпијада 

Марија Гаговић, 7. разред, освојено 2. место и пласман на републичко такмичење; 

Павле Максић, освојено 3. место. 

- Српски језик и књижевност 

Јована Симеуновић, 5. разред, освојено 3. место; 

Емилија Петровић, 5. разред; 

Анђелија Кијачић, 7. разред, освојено 2. место и пласман на републички ниво; 

.Милан Радивојевић, 7. разред, освојено 3. место; 

Виктор Остојић, 7. разред. 

Павле Максић, 8. разред, освојено 3. место; 

Јана Илић, 8. разред, освојено 3. место; 

Сергеј  Вујић, 8. разред. 

- Географија 

 Виктор Остојић, 7. разред, освојено 2. место и пласман на републички ниво; 

 Вељко Стојанић, 7. разред; 

 Михаило Тупајић, 8. разред. 
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- Биологија 

 Јована Симеуновић, 5. разред, освојено 1. место; 

Емилија Петровић, 5. разред, освојено 3. место; 

 Софија Виторовић, 5. разред, освојено 3. место; 

 Теодор Стефановћ, 5. разред;  

- Математика 

 Милица Богдановић, 4. разред; 

 Немања Субашић, 5. разред, освојено 3. место; 

 Софија Виторовић, 5. разред, Похвала; 

 Анђелија Вујић, 6. разред 

 Виктор Остојић, 7. разред, освојено 3. место; 

 Арсеније Перишић, 7. разред; 

 Милан Радивојевић; 7. разред 

 Анђелија Кијачић, 7. разред. 

 Јана Илић, 8. разред, Похвала; 

 Никола Продановић, 8. разред, освојено 3. место; 

 Павле Максић, 8. разред. 

- Физика 

Лена Конатар, 6. разред 

Арсеније Перишић, 7. разред, 2. место на окружном; 

Милан Радивојеви, 7. разред, Похвала; 

Виктор Остојић, 7. разред; 

Павле Максић, 8. разред, освојено 2. место. 

Пласман на такмичење остварили су Анђелија Вујић (6. разред) и Вељко Стојанић (7. разред), 

али нису учествовали. 

- Хемија 

 Арсеније Перишић, 7. разред, освојено 2. место; 

 Лаура Пејчић, 7. разред, освојено 3. место; 

Виктор Остојић, 7. разред; 

 Павле Максић, 8. разред, освојено 2. место; 

Маријана Петровић, 8. разред. 

Пласман на такмичење остварила је и Николина Тешовић (7. разред), али није учествовала. 

 

Републичка такмичења 

На републичким такмичењима учествовали су Марија Гаговић, Анђелија Кијачић и 

Виктор Остојић. 

 

На општинској смотри рецитатора „Песниче народа мог“, учествовало је 6 ученика, 

3 из млађих разреда и 3 из старијих разреда.  

Пласман на окружни ниво изборили су ученици Ленка Петронијевић и Кристијан Радовић 

(млађи разреди) и Јана Срећковић и Катарина Остојић (старији разреди). 

 

Такмичење „Мислиша 2022“ организовано је за ученике од првог до осмог разреда. 

Учествовало је 125 ученика млађих разреда и 213 ученика старијих разреда.  

Најуспешнији су били: 

Вук Караклајић – 1. разред - 3. награда 

Јелена Јовановић – 3. разред - Похвала 

Милан Радивојевић – 7. разред - 3. награда 

Вељко Стојанић – 7. разред - 3. награда 

Анђелија Кијачић – 7. разред - Похвала 

Никола Продановић – 8. разред - Похвала. 
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У области спортских такмичења, остварени су следећи резултати: 

1. Окружно такмичење у стрељаштву: 

- женска екипа, прво место на окружном и треће на републичком нивоу (Николина 

Сретенијевић, Анастасија Радошевић, Александра Миливојевић);  

- појединачно у женској категорији: 

Николина Сретенијевић, прво место на окружном и пласман на републичко; 

Анастасија Радошевић, дрго место на окружном и пласман на републичко; 

Александра Миливојевић, треће место на окружном и пласман на републичко 

- мушка екипа, прво место на окружном и пласман на републичко (Андрија Марковић, Лазар 

Вуковић и Матеја Станић); 

-појединачно у мушкој категорији: 

 Андрија Марковић, друго место на окружном и пласман на републички ниво; 

Лазар Вуковић, треће место на окружном и пласман на републички ниво; 

Матеја Станић, четврто место на окружном нивоу. 

2. Мини атлетика: 

Сара Сердаревић, треће место на општинском и пласман на окружни ниво. 

3. Одбојка: 

- женска екипа, треће место на окружном нивоу. 

 

Укупно је на општинским такмичењима било 92 учесника, на окружним 42 и 13 на 

републичким.  

 

Марија Глигоријевић 
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10. СЕКЦИЈЕ 

10.1. Планинарска секција 
 

У току школске 2021-2022 у раду планинарске секције учествовало  шездесет ученика 

различитих разреда. Као и прошле шклоске године, тако и у току ове имали смо одређена 

ограничења као последица КОВИД-а. Већина активности је морала бити редукована и 

прилагођена новим условима рада а у циљу заштите безбедности ученика и запослених у 

нашем колективу. За разлику од претходне школске године већи део активности смо одрадили 

на терену што је и главни циљ наших активности. 

Прва активност наше секције , као што је случај и претходних година, јесте увођење 

нових чанова у рад наше скеције као и њихова обука. То се пре свега односи на ученике првог  

разеда  а који су се и раније сусрели са радом наше секције али од ове године су постали 

носиоци активности. Циљ рада секције,као и досад, био је активан боравак ученика у природи,  

коришћење знања стечених у шкои у конкретним ситуацијама и развијање еколошке свести. 

У сарадњи са планинарским друштвом ПЕД Субјел, а и самостално, планинарска секција је 

извела доста акција у околини Косјерића али и широм Србије.Неке од њих су:  

Светски дан пешачења – планинарска акција организована на обронцима Црнокосе, септембар 

2021. 40 учесника 

Косјерић-Субјел-Мионица  децембар 2021. 17 учесника 

  -Успон на планину Каблар март 2022.  50  учесника, . 

 -Учешће на планинарској акцији Трем 2020, Сува планина. Учествовала 2 ученика. 

-Успон на брдо Град 5 Ученика 

- Пешачење на релацији Косјерић-Бањица-Ражана 15 ученика 

- Успон ан Повлен 

Чланови секције су активно учествовали у обележавању „Међународног дана планете 

Земље“ Урадили смо и презентовали радове на тему најлепших планинарких предела у свету 

а и слике са наших планинарских акција.  

Неке планиране активности нисмо реализовали, наше активности су углавном везане за 

боравак у природи па смо тако зависни и од временских прилика.Део активности смо 

редуковали због КОВИД-а 19. 
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10.2. Рецитаторска секција 
 

Ове године часови рецитаторске секције нису одржани према предвиђеном плану услед 

неповољне епидемиолошке ситуације. Ипак, чланови секције су учествовали у приредбама, на 

смотрама и литерарним конкурсима.  

Календар активности: 

Октобар   

Отварање „Дечије недеље“  
Пригодни програм поводом отварања Дечије недеље реализован је у понедељак, 4. октобра, на 

платоу испред школе. У програму је учествовао ученик шестог разреда Петар Радосављевић 

говорећи стихове песме Данијеле Квас: „Био сам велики.“ 

Новембар 

Учешће на литерарном конкурсу „Наш јунак наш херој“  

Учешће на литерарном конкурсу „Књига ми је причала“ 

Фебруар  

Дан матерњег језика обележен конкурсом за избор најуредније свеске из српског језика и 

књижевности под називом „Свеска – огледало ђака.“ 

 Март   

Школско такмичење у рецитовању 

Општинска смотра рецитатора одржана онлајн 

Јул  

Свечану доделу награда и диплома водили Дарко Миловић и Ђурђа Љубичић. 

                                                                             Руководилац рецитаторске секције: 

Данијела Гаговић 

10.3. Информатичка секција 
 

У школско 2021/2022. год. обновљена је ,,Информатичка секција“. Услед пандемије 

COVID-19 и преласка на online наставу, секцију није било могуће наставити. С обзиром да су 

се стабилизовали услови везано за наставу, секција је поново почела са радом.  
 За разлику од предходних година, сада већ одлазеће школске године, по први пут су 

се ученици сусрели са Micro:bit уређајима. Micro:bit је уређај - џепна верзија рачунара са 

уграђеним компасом и Bluetooth-ом (више подсећа на матичну плочу за кућиште рачунар), која је 

донација организације British Council (Британски савет) и пројекта BBC-a за учење програмирања 

за забаван начин. Деца уче програмирање уз помоћ платформе MakeCode и text editor-a Mu Python. 

Програмски језици који омогућавају употреу Micro:bit-a су Python и JavaSrcipt. Програмски језик 

Python је по школском плану и програму убачен у предмет информатика и рачунарство те је и сам 

прилагодљив за употребу код ђака. Већина наставничког кадра је прошла обуку за Micro:bit преко 

веб сајта https://www.britishcouncil.rs/ и самим тим је настала идеја за реализацију секције.  

 Приручник који је помогао за реализацију секције је ,,ВОДИЧ ЗА РАД 

СЕКЦИЈА ЗА ПРОГРАМИРАЊЕ У ОКВИРУ ПРОГРАМА ШКОЛЕ ЗА 21. ВЕК“ - British 

Council. Секција је имала задатак да упозна ученике са основним функцијама Micro:bit-ова, на 

забаван начину ученици су научили како функционише Micro:bit, како да напишу текст 

,,Поздрав свете“ који ће проћи кроз Micro:bit-ове диоде, како креирати штоперицу, компас, 

џојстик или компоновати музику. Све то уз помоћ платформе MakeCode али и симулирати 

додатке уколико их наш Micro:bit не поседује. 

 Ученици који су поспешили рад секци су Никола Продановић VIII2, Арсеније 

Перишић VII1 и Вељко Стојановић VII3. 

 Наредне школске године тј 2022/2023. планира се поспешити рад секције, кроз 

додатне садржаје из прграмског језика Python, a Micro:bit-ове користити за самосталне идеје 

код ученика и њихо усавршавања, као и припреме уколико буде било такмичења са уређајима.  

https://www.britishcouncil.rs/
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11. НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

       У току школске 2021/22. године одржано је осам седница Наставничког већа којима 

су присуствовали учитељи, наставници и стручни сарадници. Седнице су реализоване према 

плану рада. Директор, помоћник директора, стручни сарадници су кроз презентације 

упознавали запослене са новинама,  плановима и активностима.  На почетку школске године 

представљен је календар образовно васпитног рада. Директор школе је представила важне 

информације везане за почетак школске године у складу са епидемиолошком ситуацијом и 

препорукама о почетку школске године и реализацији наставе. Нагласак на сваком састанку је 

био на поштовању мера превенције како би број оболелих био мањи. Чланови Тимова за 

самовреновање су представљали резултате рада - извештаје и планове. Администратори G-

suite платформе су представили начин рада учионица. Усвојен је Годишњи план рада школе, 

као и Извештај о раду школе. Два пута у току године су предсатвљени извештаји Тима за 

професионални развој и Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља и злостваљања. 

На крају сваког класификационог периода су представљани и усвајани извештаји о успеху 

ученика. Анализирали смо педагошку документацију, извештаје тимова и актива. На свакој 

седници смо наглашавали важност превентивних мера када је у питању насиље. Наставници 

су упућивани на корисне документе,као и могућност бесплатне обуке на платформи “Чувам 

те”. Тема на већу су била награђивање ученика, резултати са такмичења, резултати завршног 

и пробног завршног испита. Дељена су задужења и бирани чланови тимова. Поште је у 

децембру конституисан Школски одбор, на септембарској седници су предложени и изабрани 

представници већа: Љиљана Караклајић, Зорица Гавриловић и Снежана Машић. Наставничко 

веће је предложило нове чланове Актива за развојно планирање. Представљени су пројекти на 

које смо конкурисали и реализоване активности.  

             Као посебан проблем уочено је организовање дежурстава наставника, посебно 

у периодима када је било неопходно поштовање противепидемијским мера. Разговарали смо 

о рационалном коришћењу простора. У периоду када се прешло на кабинетску наставу, 

повећао се број ситуација насиља првог нивоа.  

             Све препоруке које су прослеђиване од стране Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, представљане су члановима већа. Представљани су радови и набавке 

наставних средстава, истовремено ослушкујући потребе запослених. 

            Чланови Тима за професионални развој су представљали знања стечена на 

семинарима и вебинарима које смо пролазили у току године. Упознавали смо запослене са  

законским  новинама и новим правилницима.  

           Имајући у виду све мањи број ученика, подстицали смо запослене да 

предузимамо превентивне мере за очување одељења и група.  

           Наставничка већа су била прилика да се похвале ученици, запослени, сарадници 

и донатори.  

           Циљ је постизање климе у којој ће се сви запослени осећати пријатно и у којој ће 

се продуковати нове идеје које ће се слободно износити.  

 

                                 Ана Виторовић, директор школe 
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12. ОДЕЉЕНСКА ВЕЋА 

12.1. Одељенско веће првог разреда 
 

У протеклој школској 2021/2022. години чланови Одељенског већа првог разреда одржали су 

пет седница.  

Чланови Одељенског већа првог разреда су: 

1. Славица Васовић - I-1 

2. Ката Гавриловић- I-2 

3. Зорица Гавриловић- I-3 

4. Бранислава Милић- професор Енглеског језика 

5. Зоран Ристовић- професор Енглеског језика 

6. Марина Максимовић- наставник Енглеског језика 

7. Јован Стевановић- вероучитељ 

8. Мила Вулета – верочитељ 

Прва седница Одељенског већа одржана је 1 . 9. 2021. године са следећим дневним редом: 

1. Предлог и усвајање годишњег плана рада одељењског већа. 

2. Планирање заједничких слободних и ваннаставних активности, стручног усавршавања 

у оквиру установе, посета позоришту, биоскопу... 

3. Планирање излета и наставе у природи 

4. Избор часописа за децу и другог додатног материјала 

5. Сарадња са стручном службом школе 

6. Родитељски састанак 

Закључак: Чланови већа били су сагласни да горе предложене и усвојене планове и активности 

за школску 2021/2022. годину треба што савесније реализовати. Једино тако ће успех ученика 

као и резултати заједничког рада бити бољи. 

Друга седница Одељенског већа одржана је 1. 11. 2021. године са следећим дневним редом: 

1. Организација и учешће у активностима Дечје недеље; 

2. Учешће у наградним конкурсима поводом Месеца књиге - израда ликовних и 

литерарних радова; 

3. Искуства у раду са децом која постижу слабији успех; 

4. Успех и владање на крају првoг класификационог периода; 

5. Анализа остварености плана и програма; 

6. Припреме за организацију Савиндана 

Закључак: Ученици првог разреда су 4. 10. 2021. године, у дворишту школе присуствовали 

пригодном програму поводом отварања Дечје недеље, који су извели ученици старијих 

разреда школе. Истог дана отворена је изложба ликовних радова ученика првог разреда на 

првом спрату нове школе. 

У оквиру Дечје недеље планиран је био одлазак у Народну библиотеку, али исти је одложен, 

због тренутне епидемиолошке ситуације. Сви ученици првог разреда су добили на поклон 

чланске карте за ову школску годину. 

Ученици првог разреда учествују на ликовном конкурсу поводом Месеца књиге. 

Чланови Одељењског већа разменили су своја искуства и изнели потешкоће на које наилазе у 

раду са децом која имају одређене потешкоће у савладавању наставног градива. Сагласни су 

да и даље постоји велика потреба за радом логопеда са ученицима који имају говорних 
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потешкоћа, а што их омета да успешно прате наставно градиво. Сагласни су и да постоји већа 

потреба за редовним радом код куће уз много већу контролу и учешће родитеља. 

Извршена је анализа успеха и владања ученика првог разреда по одељењима на крају првог 

класификационог периода.  

У одељењу I1 има 20 ученика и сви за сада прате наставу. Сви ученици имају примерно 

владање. 

У одељењу I2 има 20 ученика. За једног ученика организован је индивидуализован облик рада, 

а док остали ученици, за сада прате успешно наставу. Сви ученици имају примерно владање. 

У одељењу I3 има 20 ученика и сви за сада прате наставу. Сви ученици имају примерно 

владање. 

Извршена је анализа остварености плана и програма по одељењима. У свим одељењима првог 

разреда план и програм је реализован у потпуности. 

Ученици првог разреда, сходно својим способностима узеће учешће у обележавању 

Савиндана. 

Родитељски састанци биће одржани у наредим данима, сходно тренутној епидемиолошкој 

ситуацији. 

Трећа седница Одељенског већа одржана је 29. 12. 2021. године са следећим дневним редом: 

1. Успех на крају првог полугодишта 

2. Реализација плана и програма 

3. Предлог мера за побољшање успеха 

4. Обележавање Савиндана 

5. Сарадња са стручном службом школе 

6. Родитељски састанак 

Закључак:Чланови Одељењског већа извршили су анализу успеха на крају првог полугодишта 

по одељењима.  

У одељењу I1 има 20 ученика – један ученик има проблем у праћењу наставе, остали ученици 

прате наставу.Часове допунске наставе редовно похађају ученици код којих за то има потребе. 

Сви ученици имају примерно владање. 

У одељењу I2 има 20 ученика. Од тога 19 ученика успешно прати наставу, а са једним 

учеником изводи се појачан индивидуализован рад. У раду са њим су укључени: логопед, 

педагог и психолог. Са учеником је свакодневно лични пратиоц.Часове допунске наставе 

редовно похађају ученици код којих за то има потребе. Сви ученици имају примерно владање. 

У одељењу I3 има 20 ученика и сви ученици прате за сада наставу.Часове допунске наставе 

редовно похађају ученици код којих за то има потребе. Сви ученици имају примерно владање. 

У  свим одељењима првог разреда план и програм је реализован у потпуности. 

Чланови Одељењског већа сагласни су да су мере за побољшање успеха следеће: правилно 

стицање и формирање радних навика, као и придржавање истих, редован рад, упорност и 

свакодневно вежбање садржаја из свих наставних области. Посебно је важна ангажованост 

родитеља у редовном, свакодневном праћењу рада и постигнућа своје деце. 

Ученици I разреда имаће своје учешће у обележавању Савиндана. Заједно са својим 

учитељицама припремају радове за ликовну изложбу у холу испред својих учионица. 

Чланови стручне службе су свакодневно укључени у рад и реализацију наставе у свим 

одељењима првог разреда 

 Родитељски састанак биће реализовани 31. 12. 2021. године. 
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Четврта  седница Одељенског већа одржана је 11. 04. 2022. године са следећим дневним 

редом: 

 

1. Успех и владање на крају трећег класификационог периода; 

2. Анализа остварености плана и програма; 

3. Припреме ученика за учешће у конкурсима; 

4. Разговор о уџбеницима за наредну школску годину 

5. Размена искустава са семинара; 

6. Остваривање стандарда постигнућа; 

7. Родитељски састанак; 

У одељењу I1 има 20 ученика – један ученик ради по плану појачане индивидуализације, 

остали ученици прате наставу.Часове допунске наставе редовно похађају ученици код којих 

за то има потребе. Сви ученици имају примерно владање. 

У одељењу I2 има 20 ученика. Сви ученици прате наставу. Ученик Филип Атанасовски прати 

наставу уз свакодневну помоћ логопеда и повремен рад са психологом и педагогом. Сви 

ученици имају примерно владање. Постоји потреба за индивидуалним радом, додатном 

мотивациом и организациом часова допунске наставе, код ученика који теже прате наставу и 

реализују постављене задатке. 

У одељењу I3 има 20 ученика. Сви ученици прате наставу. Сви ученици имају примерно 

владање. Постоји потреба за индивидуалним радом, додатном мотивациом и организациом 

часова допунске наставе, код ученика који теже прате наставу и реализују постављене задатке. 

Извршена је анализа реализације плана и програма за протекли класификациони период 

школске 2021/2022. године. У свим одељењима  план и програм за овај период је у потпуности 

реализован. План надокнаде часова поводом продужетка зимског распуста тече према 

предложеном и усвојеном плану у оквиру шестих часова у току седмице и радне суботе, која 

ће бити 28.05. 2022. године. Сви реализовани часови су евидентирани у дневнику. 

Поводом обележавања Васкрса, сви ученици првог разреда имали су своју изложбу у холу, на 

спрату нове школе. Узеће учешће у осликавању, шарању и украшавању Васкршњих јаја у 

Дому културе. 

Чланови већа су упознати са уџбеницима који ће бити коришћени у другом разреду. 

Семинар „Дидактичке игрице за децу паметнице“ , биће реализован 18. 05 и 

19. 05. 2022. године. 

Ученици су ( неко лакше, неко теже, а поједини уз помоћ) углавном остварили предвиђене 

стандарде за први разред. 

За родитеље ученика првог разреда, биће одржани родитељски састанци, где ће се упознати са 

постигнућима своје деце у протеклом класификационом периоду. 

 

Пета  седница Одељенског већа одржана је 24. 06. 2022. године са следећим дневним редом: 

1. Успех и владање на крају школске године 

2. Анализа остварености плана и програма 

3. Предлози за награде и похвале 

4. Сарадња са стручном службом школе 

5. Анализа остварености плана рекреативне наставе 

7. Родитељски састанак 

6. Чланови Одељењског већа извршили су анализу успеха по одељењима. 

У одељењу I1 има 20 ученика – један ученик ради по плану појачане индивидуализације, 

остали ученици прате наставу.Часове допунске наставе редовно су похађали ученици код 

којих је за то било потребе. Сви ученици имају примерно владање. 
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У одељењу I2 има 20 ученика, од тога 19 ученика успешно прати наставу, а са једним учеником 

изводи се појачан индивидуализован рад. У раду са њим су укључени: логопед, педагог и 

психолог. Са учеником је свакодневно лични пратиоц. Сви ученици имају примерно владање. 

 

У одељењу I3 има 20 ученика и сви ученици прате  наставу.Часове допунске наставе редовно 

су похађали ученици код је  којих за то било потребе. Сви ученици имају примерно владање. 

Извршена је анализа реализације плана и програма на крају школске године. У свим  

одељењима првог разреда у Косјерћу  план и програм за школску 2021/2022. годину је у 

потпуности реализован. 

 

Сви ученици првог разреда су награђени књигама. 

 

Чланови стручне службе су свакодневно укључени у рад и реализацију наставе у одељењима. 

Рекреативна настава ове школске године није реализована. 

Родитељски састанак биће реализован 29. 06. 2022. године. 

 

  јун 2022. године 

Зорица Гавриловић, учитељица 
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12.2. Одељенско веће другог разреда 
 

30.8.2021. *Предлог и усвајање 

годишњег плана рада 

одељењског већа 

*Планирање заједничких 

слободних и ваннаставних 

активности 

*Планирање и организација 

излета и наставе у природи 

*Избор часописа за децу 

*Усвојен је годишњи план 

рада одељенског већа. 

Радиће се по тематским 

целинама које је предложио 

ЗУОВ. може да постоји 

одступање у редоследу 

наставних јединица. 

*Уколико епидемиолошка 

ситуација буде 

дозвољавала, ученици 

друго рареда имаће 

зајаднечке активности 

према плану. 

*Екскурзија је планирана за 

крај септембра/прву 

половину октобра, а 

настава у птироди за мај/ 

јун . 

*Изабран је часопис 

,,Витез". Предочено је да у 

том часопису постоји 

наставни материјал који 

прати садржаје наставног 

предмета Дигитални свет. 

28. 10. 2021. Успех и владање на крају 

првог класификационог 

периода 

Анализа остварености 

плана и програма 

Сви ученици из овог 

разреда имају позитивн 

успех и примерно владање. 

Постоје ученици са малим 

потешкоћама у учењу. Код 

њих је проблем што не раде 

редовно домаће задатке. 

Родитељи су упознати са 

тим проблемом. 

План и програм за овај 

период су реализовани 

27. 12. 2021. Успех на крају првог 

полугодишта 

Реализација плана и 

програма 

Предлог мера за побољшање 

успеха 

Прослава Нове године 

Припрема за обележавање 

Савиндана 

На крају првог полугодишта 

ученици су постигли следећи 

успех: 19 одличних, 6 врло 

добрих и 1 ученик са добрим 

успехом. 

План и програм су 

реализовани. Недостају два 

радна дана јер је 

Министарство просвете 

продужило јесењи распуст. 

Предложено је да се са 

ученицима који слабије 

прате наставу ради више на 

часовима допунске наставе, 
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да се скрене пажња 

родитељима на неопходност 

израде домаћих задатака. 

Биће одржана одељенска 

журка поводом Нове године. 

11. 4. 2022. Успех и владање на крају 

трећег класификационог 

периода 

Анализа остварености плана 

и програма 

Припрема ученика за учешће 

у конкурсима поводом 

Васкрса 

У овом одељењу свих 26 

ученика имају примерно 

владање и позитиван успех. 

План и програм су 

остварени, изузев пет радних 

дана, који нису одрађени по 

препоруци Министарства. 

Ученици ће на часовима 

ликовне културе радити 

радове са тематиком 

Васкрса. Уколико буде 

расписан конкурс радови ће 

бити послати. 

Разговарано је о  мерама за 

побољшљње дисциплине на 

часу. 

Родитељски састанак ће бити 

одржан после седнице 

Наставничког већа. 

23. 6. 2022. Успех и владање на крају 

школске године 

Анализа остварености 

плана и програма 

Предлози за награде и 

похвале 

Анализа остварености 

плана рекреативне наставе 

- На крају школске године 

одличан успех је постигло 

17, а врло добар успех 9 

ученика. Сви имају 

примерно владање. 

- План и програм су 

остварени у потпуности. 

- Књигама ће бити награђени 

одлични ученици, а 

похваљен ће бити Јован 

Пауновић, који нема ни један 

изостанак. 

- Због епидемиолошке 

ситуације тендер за 

рекреативну наставу није 

расписан, па ученици ни ове 

године нису имали 

могућност за одлазак на 

наставу у природи. 
Септембар – јун 

(сваког месеца) 
Усаглашавање месечних 
планова 
Анализа остварености плана 
за претходни месец 

Избор наставних средстава 

која ће бити коришћена у 

наредном месецу 

У току школске 

годинеусаглашавани су 

месечни планови, 

анализирана је оствареност 

месечног плана. 
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12.3. Одељенско веће трећег разреда 
 

Од почетка школске 2021-2022. године настава за ученике трећег разреда реализује 

се регуларно. Препоруке за примену хигијенско – епидемиолошких мера због присутности 

вируса COVID–19. 

Реализовано је шест формалних седница Одељењског већа трећег разреда (даље 

Веће): 28.08.2021; 09. 09. 2021; 08. 10. 2021; 02. 11. 2021; 11. 4. 2022. и 20. 6. 2022, али и више 

неформалних састанака на којима се договарало о унапређењу школског рада ученика 

трећег разреда. 

Чланови Већа: 

• Милица Арсенијевић 3/1 

• Миланка Павловић 3/2 

• Милица Спасојевић, Тања Перишић 3/3 

• наставници енглеског језика Бранислава Милић и Зоран Ристовић 

• вероучитељ Јован Стевановић 

Реализоване су активности везане за: 

- План наставе и учења - израда 

- Планирање слободних и ваннаставних активности 

- Праћење остваривања плана и програма 

- Праћење остваривања успеха ученика и понашања 

- Стручно усавршавање, праћење и евидентирање рада ученика 

- Дијагностицирање узрока неуспеха 

- Организација излета и наставе у природи 

- Избор уџбеника за наредну школску годину 

- Хуманитарне активности 

- Сарадња са стручним органима школе 

- Сарадња са локалном заједницом и родитељима 

- Иновирање наставе - реализација угледних часова, изложбе ученичких радова 

- Унапређење вођења педагошке документације. 

Током године учествовало се у свим акцијама које је школа организовала у сарадњиса 

локалном заједницом, Црвеним крстом, Центром за социјални рад, Удружењем учитеља 

Косјерић и др.Сви реализатори наставног процеса у трећем разреду трудили су се да изаберу 

одговарајуће садржаје, примене адекватне методе учења и активности и ефикасно их повежу 

како би постигли исходе. 

У складу са безбедносним препорукама МПНТР (одговарајућа раздаљина и маске) 

реализоване су и угледне, заједничке слободне и ваннаставне активности, као што су Дечја 

недеља („Дете је дете да га волите и разумете!“ 4 - 10. 10. 2020) , Школски биоскоп поново 

ради, Са трећацима ђаци шестаци, Радионице за децу Развијање критичког мишљења, 

Радионица на тему Заштита животне средине, екологија, Школско такмичење из математике, 

Тестирање ученика трећег разреда из математике, „МЕСЕЦ КЊИГЕ 2021иЛиковно литерарни 

конкурс, Новогодишње враголије, Светосавска недеља 24 – 28.јануара 2022. Године, 

Општинско такмићење из математике ученика основних школа, Свеска – огледало ђака“, 

Некако с пролећа – 8. Март, Мислиша, Манифестација „Весели Васкрс, Едукативном стазом 

до Црнокосе, Атлетска трка „Светомир Ђукић“, Посета патронажног особља Дома здравља 

„ДР Димтрија Питовића“. 

У циљу подстицања колективизма и дружења ученика, у школи су заједнички 

прослављани рођендани ученика, али и друге активности као видови креативног 

испољавања и мотивисања тимског духа и сарадње, који су корисни за децу овог узраста. 

Школска година је остварила планиране циљеве и успешно остварила резултате у овој 

години.Задовољно постигнутим резултатима. Вредновање резултата на крају школске године, 

као 
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и резултати на такмичењима из „Мислише“ и рецитовања, кросу, указују да ученици трећег 

разреда имају потенцијала, али да се много мора радити на неким базичним садржајима 

(углавном са појединим ученицима који нису имали подршку родитеља приликом наставе на 

даљину у првом разреду) како би постигнућа заиста била репрезентативна. 

Због већ наведене епидемиолошке ситуације и отежавајућег разлога за одржавање школских 

активности и 

за ученике трећег разреда нису реализовани излети. Планирани садржаји требало би да се 

реализују наредне школске године. 

Актив учитеља трећег разредa, 

носилац праћења Тања Перишић 

12.4. Одељенско веће четвртог разреда 
 

Састанци одељењског већа четвртог  разреда реализовани су према планираној 

временској и садржајној динамици рада.  

Теме: 

• Део организације рада у измењеним условима рада због проглашене пандемије 

• Усвајање годишњег плана рада одељењског већа 

• Планирање слободних и ваннаставних активности 

• Праћење остваривања плана и програма 

• Праћење остваривања успеха ученика и понашања 

• Стручно усавршавање, праћење и евидентирање рада ученика 

• Дијагностицирање узрока неуспеха 

• Организација излета и наставе у природи 

• Хуманитарне активности 

• Сарадња са стручним органима школе 

 

• Сарадња са локалном заједницом и родитељима 

 

Током године учествовали смо у свим акцијама које је школа организовала у сарадњи 

са локалном заједницом, а у складу са препорукама мера због пандемије. 

• Обележени је Дечја недеља 

• Ученици су учествовали на ликовном конкурсу поводом Месеца књиге. 

• Еко активности (обележенаи Дан планете Земље и вода пригодним презентацијама и 

израдом предмета од рециклираних материјала кроз активности наставе на даљину), 

• Савиндан  

• Дан розе мајица 

• Школска и општинска  смотра рецитатора 

• Јесењи крос и пролећни крос 

• Током године сме учествовали на бројним ликовним и литерарним конкурсима. Као  и 

на такмичењу „Мислиша“ 

• Редовне изложбе и презентације радова реализованих у оквиру пројектне наставе, 

слободних активности и у међупредметном повезивању наставних садржаја. 

• У циљу подстицања колективизма и дружења ученика у школи су организоване и 

друге активности као видови креативног испољавања и мотивисања тимског духа и 

сарадње, који су корисни за децу овог узраста. 

 

Одељењско  веће четвртог  разред, 

Носилац активности Љиљана Петровић 
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12.5. Одељенско веће петог разреда 
 

Одељенско веће петих разреда одржало је укупно пет састанака. Сви састанци су 

евидентирани у електронском дневнику од стране одељењских старешина.  

Један од њих на почетку школске године посвећен је организацији рада посебно у условима 

наметнутим COVID-19 вирусом. Одељењске старешине су предузеле све мере како би у што 

краћем року припремиле и образовале ученике и родитеље на оно што ми можемо учинити у 

циљу одвијања наставе у здравствено безбедним условима. У току целе школске године није 

било случајева ширења вирусне инфекције која би се сматрала епидемиолошком. Осим тога 

све одељењске старешине су обавиле индивидуалне разговоре са учитељима како би што пре  

и што боље упознале све специфичности деце и  тако на најбољи начин помогле ученицима у 

прилагођавању на пети разред. Ради лакшег прикупљања података о деци сматрамо да је 

организован састанак са свим учитељима и одељењским старешинама много боље решење уз, 

наравано, предузимање свих мера здравствене заштите ради спречавања ширења вирусних 

инфекција. 

 

Остала четири састанка одржана су на крају сваког класификационог периода где је у 

евиденцији забележено између осталог: 

• Успех ученика  

• Владање ученика 

• Реализација плана и програма како обавезне наставе, тако и изборне наставе, 

слободних наставних активности, часова одељењског старешине и допунске и 

додатне наставе. 

 

Посебну пажњу посветили смо дисциплини и вршачком насиљу. На крају полугодишта и 

школске године послати су извештаји од стране сваког старешине Тиму за заштиту ученика 

од насиља у циљу превенције насиља и организацији евентуалне додатне едукације.  

Као резултат нашег рада имамо на крају школске године 31. 8.2022. године примерно владање 

свих ученика петог разреда и успех приказан у табели. 

 

Разред и 

одељење  
Број ученика  Одлични  Врло добри  Добри  

V1  25 11 12 2 

V2  24 8 12 4 

V3  27 14 8 5 

V4  7 4 3 0 

Укупно  83 37 35 11 

 

Ваља напоменути да је од 83 ученика петог разреда у јуну њих 82 завршило школску годину са 

позитивним успехом док је један ученик имао недовољну оцену из српског језика и 

књижевности. У августовском року на поправном испиту ученик је оцењен са оценом 

(довољан) 2. 

У петом разреду школске 2021/22. године није реализована нити једна екскурзија нити излет. 

Сматрамо да је то прилично отежало формирање позитивне и радне атмосфере у 

одељењима и верујемо да ће управа школе учинити све да се у будуће редовно организују 

излети, а ако ситуација дозволи и екскурзије.  
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12.6. Одељенско веће шестог разреда 
 

Одељенско веће шестих разреда у току школске 2021/2022. године редовно је 

одржавало састанке, укупно пет састанака, сви записници о раду већа су евидентирани у 

дневницима одељењских старешина за свако одељење.  

Ове године план и програм наставе и учења реализован је у складу са ситуацијом.  

- Ученици матичне школе и ученици ИО Сеча Река, похађали наставу  су наставу 

непосредно, без подела одељења по групама.  

- Часови секција су редовно одржавни, додатна и допунска настава такође . 

- На крају сваког класификационог периода усвојен је успех ученика шестог разреда на 

седницама одељењских већа о чему је наставница Андријана Јоксимовић извештавала 

Наставничко веће, анализиран је успех за све ученике, а посебно за оне којима је потребна 

била подршка у раду и савладавању градива. 

- Родитељски састанци су одржани у складу са ситуацијом , комуникацја са родитељима 

је била скоро свакодневна, родитељима су упутства и објашњења у вези наставе редовно 

одељењске старешине прослеђивале путем вибер групе. 

- одељењске старешине ученика шестог разреда су својим ученицима и њиховим родитељина 

били велика подршка; Оно што су одељењске старешине радиле током овог перида односило 

се на: 

• комуникацију у Вибер групи са родитељима 

• комуникацију у Вибер група са ученицима  

• помоћ при пријави и раду у Гугл учионицама 

• благовремено обавештавање родитеља и ученика   

• праћење напредовања ученика током непосредне наставе 

• сарадња са колегама, директорком школе и стручним сарадницама 

• сви ученици, шестог разреда, осим једног, завршили су разред са позитивним 

• успехом и са примерним владањем 

• успех по одељењима на крају школске године је следећи: 

 

 број ученика одлични врло добри добри 
6/1 23 8 9 6 
6/2 26 10 5 7 
6/3 21 10 8 2 
6/4 7 4 2 1 

укупно 77 32 24 16 
 

Што се тиче награда и похвала, сви ученици са одличним успехом су похваљени и награђени 

књигом; ученици са освојеним наградама на окружним такмичењима новчано су награђени од 

стране Општине. 

Сведочанства су подељења 30.6. 2022.године 

Предложене су мере за унапређење образовно- васпитног рада 

Руководилац одељењског већа наредне школске године биће Тања Крстић - Страиновић 

Одељењске старешине 6.разреда, 

носилац праћења Андријана Јоксимовић 
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12.7. Одељенско веће седмог разреда 
 

Одељенско веће седмих разреда у току школске 2021/2022. године одржало је четири 

састанка. Сви записници о раду већа благовремено су евидентирани у дневницима 

одељењских старешина за свако одељење. Од активности, предвиђених годишњим планом 

рада већа реализоване су следеће: 

• на почетку школске године од стране свих предметних наставника дефинисани су 

термини одржавања часова додатне, допунске наставе и секција;  

• дефинисани су и забележени термини одржавања писмених задатака, контролних 

вежби и тестирања, на огласној табли и у дневницима; са истим терминима 

благовремено су упознати ученици преко предметних наставника и одељењских 

старешина, а на првом родитељском састанку су упознати и родитељи; у дневницима 

седмог разреда евидентирани су часови допунске, додатне наставе и секција и присутни 

ученици 

• наставни план и програм у потпуности је реализован 

• на крају класификационих периода усвојен је успех ученика седмог разреда на 

седницама одељењског већа, о чему је наставница Данијела Гаговић извештавала 

Наставничко веће; успех је анализиран за све ученике, а посебно за оне којима је 

потребна подршка у раду и савладавању градива; 

• све одељењске старешине су дефинисале термине за индивидуалне састанке и 

разговоре са родитељима; родитељи су поштовали те термине, сарађивали са 

одељењским старешинама, а евиденција индивидуалних посета је евидентирана у 

дневницима; 

• одељењске старешине ученика седмог разреда, учествовале су заједнички на 

дефинисању дневног реда за сваки родитељски састанак;  

• за ученике седмог разреда у јуну је одржано национално тестирање за предмете на 

комбиновном тесту ( ученик је изабрао један од пет понуђених предмета) 

• што се тиче награда и похвала, сви ученици са одличним успехом су похваљени и 

награђени књигом; ученици са освојеним наградама на окружним такмичењима 

новчано су награђени од стране Општине на приредби која је одржана 5. јула, 2022. 

године 

• сви ученици седмог разреда завршили су разред са позитивним успехом ( један 

ученик је позитиван успех остварио у августу, након положеног поправног испита из 

српског језика и књижевности);  

Одељењске страешине 7. разреда,  

носилац праћења Данијела Гаговић 
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12.8. Одељенско веће осмог разреда 
 
Одељењско веће осмих разреда у току школске 2021/2022. године одржало је четири званична 

састанка. Сви записници о раду већа благовремено су евидентирани у дневницима одељењских 

старешина за свако одељење. Комуникација између чланова је унапређена формирањем вибер 

групе Одељењске старешине осмака. 

Ове године план и програм наставе и учења реализовани у складу са актуелном ситуацијом, али 

углавном по моделу непосредне наставе у школи.  Часови секција су одржавани у сладу са 

могућностима, као и часови допунске и додатне наставе. Часови припремне наставе одржани 

према планираном распореду.  

На крају првог, другог, трећег и четвртог  класификационог периода усвојен је успех ученика 

осмог разреда на седницама одељењског већа, о чему је наставница Гордана Николић извештавала 

Наставничко веће; успех је анализиран за све ученике, а посебно за оне којима је потребна подршка 

у раду и савладавању градива; 

Родитељски састанци су одржани према утврђеном плану,  али комуникација је највећим делом и 

протекле школске године  усмерена на упутства и објашњења у вибер групи са родитељима 

Одељењске старешине ученика осмих разреда су својим ученицима и њиховим родитељина 

били велика подршка; Оно што су одељењске старешине радиле током овог перида односило 

се на: 

• комуникацију у Вибер групи са родитељима 

• комуникацију у Вибер група са ученицима  

• помоћ при пријави и раду у Гугл учионицама 

• благовремено обавештавање родитеља и ученика   

• праћење напредовања ученика током непосредне и онлајн наставе 

• сарадња са колегама, директором школе и стручним сарадницима 

• припрема ученика за завршни испит и редовно информисање о свим уписним 

активностима, упућивање на портал моја средња школа 

Сви ученици осмог  разреда завршили су разред са позитивним успехом и сви имају примерно 

владање. У генерацији овогодишњих ученика осмог разреда има 10 носилца Вукове дипломе. На 

основу Правилника о награђивању и спроведеног бодовања постигнутих успеха током целокупног 

школовања, за Ђака генерације проглашен је Павле Максић, ученик 8/4 одељења. Друго место 

заузео је Никола Продановић, ученик 8/2,а треће место Јана Илић, ученица 8/3 одељења. 

 

Успех по одељењима на крају школске године је следећи: 

Разред и 
одељење 

Број ученика Одлични Врло добри Добри 

VIII1 26 8 10 8 

VIII2 26 9 8 9 

VIII3 24 10 10 4 

VIII4 10 1 8 1 

Укупно 86 28 36 22 
 

 Сви ученици су успешно положили завршни испит сви су распоређени у првом уписном кругу. 

Што се тиче награда и похвала, сви ученици са одличним успехом су похваљени и награђени 

књигом; ученици који су исказали изузетан успех за предмете награђени су специјалном 

дипломом, а ученици са освојеним наградама на окружним и републичким такмичењима, носиоци 

Вукове дипломе и Ђак генерације новчано су награђени од стране Општине Косјерић и Фабрике 

цемента „Титан“. 

Одељењске страешине VIII разреда,  

носилац праћења  Гордана Николић 
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13. СТРУЧНА ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА 

13.1. Извештај стручног већа за разредну наставу 
 

1. Чланови стручног већа: учитељи матичне школе, издвојених одељења, вероучитељи 

и наставници енглеског језика. 

2. Оствареност плана рада стручног већа:  

У школској 2021/2022.години било је планирано пет седница стручног већа и свих пет 

је одржано у предвиђеним терминима. У оквиру тих седница све теме које су биле 

предвиђене Годишњим планом су анализиране, дискутоване и спроведене до краја. 

3. Настава   

План и програм предвиђен Годишњим планом реализован је у потпуности. Сви часови 

који нису били одржани због епидемиолошке ситуације реализовани су продужетком 

школске године. Реализовани су часови допунске наставе, додатне наставе као и све 

ваннаставне активности. 

У оквиру изборног предмета Верска настава имали смо неодржаних часова због 

болести наставника али до краја школске године надокнађени су одговарајућим планом 

сви часови. 

4. Остале ваннаставне активности  

Поред ваннаставних активности предвиђених планом и програмом које су спровели у 

потпуности сви учитељи и које стоје у записницима стручног већа за разредну наставу, 

учитељица Миланка Павловић је остварила учешће на још неким ваннаставним активностима. 

Миланка Павловић 

21. 4. 2022.  - Манифестација „Весели Васкрс“ 

У организацији Народне библитеке Косјерић реализована пројектна манифестација 

„Весели Васкрс“. У радионици учествовало 10 ученика 3/2. 

12. 5. 2022. - „ Едукативном стазом до Црнокосе“, пешачење ученика 3. разреда до 

брда Црнокоса. Вођа пута Миленко Стефановић.  

3–5. 6. 2022. - Учешће у пројекту "Велико Градиште у срцу". 

Учешће у међународном пројекту ученика 3/2  „Велико Градиште у срцу“. Овај 

међународни пројекат је окупио децу и учитеље из читаве Србије и госте из Републике 

Српске и Северне Македоније. 

ОШ ,,Иво Лола Рибар” из Великог Градишта, у сарадњи са Друштвом учитеља 

општина Велико Градиште и Голубац и општином Велико Градиште, који је подржао 

и ЗУОВ,  реализовала је пројекат ,,Велико Градиште у срцу” од 3. 6. до 5. 6. 2022. 

године. Ученици 3/2,  који су имали учешћа (или пласман) у окружним такмичењима 

у овој школској години, Ленка Петронијевић (рецитовање) , Кристијан Радовановић 

(рецитовање) и Дамјан Гавриловић (пласман-математика)  са учитељицом Миланком 

Павловић били учесници овог прелепог образовно-васпитног кампа.  

Станика Млађеновић ИО Зарићи – Учешће на конкурсу „Сто младих талената“. 

Бојана Ерчић 

12. 5. 2022. - „ Едукативном стазом до Црнокосе“, пешачење ученика 3. разреда до 

брда Црнокоса. Вођа пута Миленко Стефановић.  
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5. Ангажовање чланова стручног већа у тимовима, активима и учешће у пројектима 

образовно-васпитног карактера    

Миланка Павловић: 

• Културна и јавна делатност школе-члан 

• Тим за квалитет- члан 

• Тим за професионални развој - координатор 

• Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва – 

координатор 

• Члан Колегијума школе 

Михајило Јоксимовић: Актив за развојно планирање –члан 

Слађана Милаковић: Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања- члан 

Милка Јоксимовић: Тим за самовредновање- члан 

Мирјана Тешовић:  

• Тим за самовредновање 2- члан 

• Тим за културну и јавну делатност школе- члан 

Мира Симеуновић: Тим за међупредметне компетенције и развој предузетништва- члан 

Славица Васовић: Тим за професионални развој- члан 

Зорица Гавриловић, Добрила Матијевић, Нада Ђорђевић: Тим за културну и јавну делатност 

школе- члан  Бојана Ерчић:  

• Тим за професионални развој- члан 

• Педагошки колегијум- члан 

• Председник Актива за разредну наставу 

 

6. Анализа постигнућа ученика и остварености планираних исхода, иницијална 

тестирања  

Сви ученици млађих разреда у целини су добро, редовно и углавном успешно обављали 

планиране задатке и остваривали исходе. Иницијална тестирања на нивоу актива на почетку 

школске године (ПИД, математика и српски језик), али и тестирања које је обавила Марија 

Глигоријевић, школски педагог, током школске године (математика и српски језик) указала су 

да пар ученика има одређених потешкоћа у савладавању предвиђених садржаја, да не показују 

потребан ниво знања. Поједини и повременим недовољним ангажовањем а поједини и нешто 

тежим и споријим разумевањем нових садржаја.  Сви ученици имају примерно владање. 

Поред добрих резултата у обавезној настави, на слободним активностима, али и на другим 

ваннаставним активностима ван школе - спортски клубови, КУД, као и у оквиру пројектне 

наставе, ученици показују добре резултате. 

7. Анализа примене критеријума оцењивања 

У току школске године примењује се критеријум оцењивања који је предвиђен планом и 

програмом а везан је за планиране провере знања у току оба полугодишта, полугодишња 

провера и годишња провера знања.Ученици матичне школе узели су учешће у спровођењу 

пројекне наставе али не у свим одељењима.  У оквиру стручног већа није усаглашено који ће 

се сви критеријуми оцењивања примењивати а да буду јединствени у оквиру стручног већа, а 

да нису предвиђени наставним планом.  

Усаглашавање критеријума оцењивања планирано је да се спроведе од наредне школске 

године. 

8. Анализа иницијалног тестирања 

Иницијално тестирање ученика спроведено је у свим одељењима млађих разреда. Већина 

учитеља је унела податке у е дневник, већина је евидентирала у процентима. Подаци који су 

добијени на основу иницијалних тестова били су смерница за наставнике на шта више да се 

обрати пажња и где су слабе тачке на којима ће се више радити на редовним часовима и 

часовима допунске наставе. 
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9. Тестирања ученика  

У протеклој 2021/2022.години спроведена су све тестирања која су била предвиђена наставним 

планом и програмом. На крају сваке наставне теме одрађене су провере знања за ту област као 

и полугодишњи и годишњи тестови знања. Потребно је усагласити како ће се конкретно 

оцењивати полугодишњи и годишњи тестови, што је предвиђено за наредну школску годину. 

10. Мере индивидуализације   

Прилагођавање наставних садржаја и процена постигнућа било је потребно за три ученика: 

1/1- 1  

1/2- 1 

ИО Скакавци-1 

11.  Такмичења и конкурси  

Нема спроведених такмичења ни конкурса који су ван наставног плана и програма. Подаци 

везани за одржана такмичења су у извештајима школе. 

12. Остале активности чланова стручног већа  

13. Мишљења, закључци, одлуке стручног већа  

У школској 2021/2022.години није било заинтересованих учитеља за напредовање у звању али 

постоје најаве да ће у наредној школској години бити интересовања. 

14. Препоруке за планирање образовно-васпитног рада за наредну школску годину 

У наредној школској години у оквиру стручног већа биће више усаглашавања везаних за 

критеријуме оцењивања, реализације наставних тема кроз пројектну наставу и више 

међуодељењских такмичења а који су везани за недељу спорта. Сви учитељи су добили 

препоруку да се више укњуче и ангажују на пројектима везаним за набавку наставних 

средстава и уређењу простора у коме радимо. 
 

13.2. Извештај стручног већа за српски језик 
 

1. Чланови стручног већа за српски језик су:  

Светлана Бабић (председник), Данијела Гаговић, Славица Петровић, Филип Вукотић и Ивана 

Бујак (од 1.9. до 20.10. 2021). 

2. Оствареност плана рада стручног већа: 

Стручно веће за српски језик је одржавало своје састанке једанпут месечно, а по потреби и 

чешће. Сви планирани састанци су одржани и анализиране су све планиране теме. 

3. Настава: 

Сви часови редовне наставе су реализовани. Припремну наставу за полагањезавршног испита 

су држале наставнице Славица Петровић и Светлана Бабић, које су предавале одељењима 

осмих разреда (број часова је у табели). Реализовани су и часови допунске и додатне наставе 

(број часова је у табели). Припремну наставу за полагање поправних испита држала је 

наставница Данијела Гаговић (број часова је у табели).  

4. Ваннаставне активности (секције):  

Због епидемиолошке ситуације у земљи нису реализовани часови секција у пуном обиму. 

5. Остале ваннаставне активности: 

учешће у програму поводом отварања Дечје недеље, учешће у „Светосавској недељи“ са темом 

„Свети Сава у народној и ауторској књижевности“, којој је посвећена посебна пажња на 

часовима у првој седмици другог полугодишта, у сарадњи са учитељима и Тимом за културну 

и јавну делатност школе, обележен је Дан матерњег језика конкурсом за избор најуредније 

свеске из српског језика и књижевности под називом „Свеска – огледало ђака.“ 
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6. Ангажовање чланова стручног већа у тимовима, активима и учешће у пројектима 

образовно-васпитног карактера: 

Данијела Гаговић – Стручни актив за развојно планирање, Тим за развој међупредметних 

компетенција и предузетништва, Тим за културну и јавну делатност школе, Стручни актив за 

развој школског програма, Радна група за План интегритета; пројекат Међународно 

истраживање ICCS (International Civic and Citizenship Education Study) – школски координатор; 

1. Филип Вукотић – Стручни актив за развојно планирање, Тим за развој 

међупредметних компетенција и предузетништва; учешће у пројекту 

„Квалитетно образовање за све“; 

2. Светлана Бабић – Тим за културну и јавну делатност школе. 

3. Стручно веће за српски језик и књижевност је учествовало у активностима Тима 

за развој међупредметних компетенција и предузетништва. Ове године тема је 

„Животна средина и здравље“. Чланови већа су овој теми посветили посебну 

пажњу приликом реализације следећих наставних јединица: 5. разред - Милован 

Данојлић „Шљива“, 6. разред - писмени задаци на тему животне средине и 

здравља, Стеван Раичковић „Хвала сунцу, земљи, трави“, 7. разред – Напоредни 

односи међу реченичним члановима (примери у вези са овом темом), 8. разред 

– Растко Петровић „Африка“. 

7. Анализа постигнућа ученика и остварености планираних исхода, иницијална 

тестирања  

Анализа примене критеријума оцењивања: критеријуми оцењивања су усаглашени на 

нивоу Стручног већа и примењени су ове школске године од стране свих наставника. 

Наставници планирају писане провере у истим терминима за одређени разред, заједно израђују 

контролне задатке и вреднују их на исти начин.  

Анализа иницијалног тестирања: иницијално тестирање је одржано у свим одељењима, 

резултати су анализирани и закључено је да су ученици веома лоше савладали градиво које је 

учено путем наставе на даљину. Током школске године је посебна пажња обраћана на то 

градиво да би га ученици савладали (редовна настава и допунска настава). 

Тестирања ученика – Стручно веће за српски језик је анализирало резултате завршног испита 

из претходне године и закључило да је лоше урађен. Направљен је акциони план за ову 

школску годину да би се побољшала постигнућа ученика на завршном испиту. После пробног 

завршног испита урађен је и оперативни план припремне наставе за период април–јун, са 

истим циљем. 

Мере индивидуализације – прилагођавање наставних садржаја рађено је за једног ученика 

петог разреда.  

Мере транзиције – наставник Филип Вукотић је одржао по два часа (један по полугодишту) 

ученицима четвртог разреда у матичној школи и један час ученицима четвртог разреда у ИО 

Сеча Река. 

8. Такмичења и конкурси – Ученици су учествовали на следећим такмичењима и 

конкурсима: 

– Такмичење из српског језика и језичке културе; 

– Такмичење из књижевности „Књижевна олимпијада“; 

– Смотра рецитатора „Песниче народа мог“; 

– конкурс Министарства просвете „Наш војник – наш херој“; 

– литерарни конкурс „Месец књиге“ у организацији Народне библиотеке „Сретен 

Марић“ Косјерић; 

– Фестивал стрипа у Ваљеву. 

9. Остале активности чланова стручног већа: 

– Наставница Ивана Бујак је одржала час провере савладаности програма за 

приправнике, 28. 9. 2021. године (ментор Данијела Гаговић, члан комисије Славица 

Петровић); 
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– Наставница Светлана Бабић је 22. 3. 2022. године положила испит за дозволу за рад 

(лиценцу); 

– Наставница Светлана Бабић је присуствовала Републичком зимском семинару; 

– Наставница Славица Петровић је присуствовала стручном скупу: „Формативно 

оцењивање: методе, технике и инструменти“; 

– Наставница Данијела Гаговић је учествовала на стручном скупу „Професионална 

заједница учења као механизам креирања мреже подршке запосленима у васпитно-

образовним и образовно-васпитним установама“; 

– Сви наставници српског језика су креирали налоге на е-учионици и откључали 

дигиталне уџбенике помоћу кодова. Наставници су присуствовали обуци за 

коришћење дигиталног садржаја, која је реализована 6. и 13. децембра, 2021.године; 

10. Мишљења, закључци, одлуке стручног већа: 

– Избор уџбеника за 8. разред за наредне 4 године: Стручно веће за српски језик и 

књижевност је одлучило да настави са коришћењем уџбеника Издавачке куће „Нови 

Логос"; 

– Одлуком Стручног већа за српски језик и књижевност посебне дипломе из српског 

језика и књижевности добила су четири ученика осмог разреда: Марија Гаговић, Јана 

Илић, Богдан Перишић и Павле Максић. 

11. Препоруке за планирање образовно-васпитног рада за наредну школску годину 

– Пошто је и даље неизвесна епидемиолошка ситуација у земљи, и следеће школске 

године требало би користити План реализације наставе који је припремио ЗУОВ. 

– Пожељно би било украсити учионице за српски језик са више нових паноа, мапа 

ума и слика. 

 

Табела за 1  

 

Име и презиме 

наставника: 

Ивана Бујак 

Одељења у којима је реализовао редовну 

наставу 

6/4 

8/4 

Број реализованих 

часова: 

28 

28  
Одељења у којима је реализовао допунску 

наставу 

Број реализованих 

часова, укупно  

6/4 и 8/4 7 

Одељења у којима је реализовао додатну 

наставу 

Број реализованих 

часова, укупно  

Одељења у којима је реализовао припремну 

наставу за полагање Завршног испита 

Број реализованих 

часова, укупно 

8/4 5 

Одељења у којима је реализовао слободне 

наставне активности  

Број реализованих 

часова, укупно 

Одељења у којима је реализовао обавезне 

физичке активности  

Број реализованих 

часова, укупно 

Одељења у којима је реализовао обавезне 

изборне програме  

Број реализованих 

часова, укупно 
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Име и презиме 

наставника: 

Славица Петровић 

Одељења у којима је реализовао редовну 

наставу 

8/1 

8/2 

8/3 

Број реализованих 

часова: 

136 

136 

136  
Одељења у којима је реализовао допунску 

наставу 

Број реализованих 

часова, укупно  

Одељења у којима је реализовао додатну 

наставу 

Број реализованих 

часова, укупно  

Одељења у којима је реализовао припремну 

наставу за полагање Завршног испита 

Број реализованих 

часова, укупно 

8/1, 8/2 и 8/3 28 

Одељења у којима је реализовао слободне 

наставне активности  

Број реализованих 

часова, укупно 

Одељења у којима је реализовао обавезне 

физичке активности  

Број реализованих 

часова, укупно 

Одељења у којима је реализовао обавезне 

изборне програме  

Број реализованих 

часова, укупно 

 

Име и презиме 

наставника: 

Филип Вукотић 

Одељења у којима је реализовао редовну 

наставу 

5/3 

5/4 

6/1 

6/2 

Број реализованих 

часова: 

180 

180 

144 

144  
Одељења у којима је реализовао 

допунску наставу 

Број реализованих 

часова, укупно  

5/4, 6/1, 6/2 72 

Одељења у којима је реализовао додатну 

наставу 

Број реализованих 

часова, укупно  

Одељења у којима је реализовао 

припремну наставу 

Број реализованих 

часова, укупно 

Одељења у којима је реализовао 

слободне наставне активности  

Број реализованих 

часова, укупно 

Одељења у којима је реализовао обавезне 

физичке активности  

Број реализованих 

часова, укупно 

Одељења у којима је реализовао обавезне 

изборне програме  

Број реализованих 

часова, укупно 

 

Име и презиме 

наставника: 

Светлана Бабић 

Одељења у којима је реализовао редовну 

наставу 

6/4 

7/1 

7/2 

7/4 

8/4 

Број реализованих 

часова: 

116 

144 

144 

144 

108  
Одељења у којима је реализовао допунску 

наставу 

Број реализованих 

часова, укупно  
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7/1 и 7/2 13 

Одељења у којима је реализовао додатну 

наставу 

Број реализованих 

часова, укупно  

7/1 и 7/2 15 

Одељења у којима је реализовао припремну 

наставу за полагање Завршног испита 

Број реализованих 

часова, укупно 

8/4 14 

Одељења у којима је реализовао слободне 

наставне активности  

Број реализованих 

часова, укупно 

Одељења у којима је реализовао обавезне 

физичке активности  

Број реализованих 

часова, укупно 

Одељења у којима је реализовао обавезне 

изборне програме  

Број реализованих 

часова, укупно 

 

Име и презиме 

наставника: 

Данијела Гаговић 

Одељења у којима је реализовао редовну 

наставу 

5/1 

5/2 

6/3 

7/3 

Број реализованих 

часова: 

180 

180 

144 

144  
Одељења у којима је реализовао допунску 

наставу 

Број реализованих 

часова, укупно  

5/1, 5/2, 6/3, 7/3 20 

Одељења у којима је реализовао додатну 

наставу 

Број реализованих 

часова, укупно  

5/2 и 7/3 8 

Одељења у којима је реализовао припремну 

наставу за полагање поправних испита 

Број реализованих 

часова, укупно 

5/2, 6/3, 7/3 10 

Одељења у којима је реализовао слободне 

наставне активности  

Број реализованих 

часова, укупно 

Одељења у којима је реализовао обавезне 

физичке активности  

Број реализованих 

часова, укупно 

Одељења у којима је реализовао обавезне 

изборне програме  

Број реализованих 

часова, укупно 
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13.3. Извештај стручног већа за математику 
 

1. Чланови стручног већа:  

Снежана Машић (председник), Драгана Перишић, Данијела Томић и Марија Лучић 

2. Оствареност плана рада стручног већа: Сви планирани састанци су одржани и на 

њима анализиране теме и активности према утврђеном плану.   

3. Настава  

У оквиру редовне наставе сви чланови већа су одржали све планиране часове, а часове 

допунске, додатне и припремне наставе су држали према договору са ученицима и планираним 

терминима.  Број реализованих часова за наставнике већа је следећи: 

 

Име и презиме 

наставника 

Одељења у којима је реализовала 

редовну наставу 

Број реализованих часова 

Снежана Машић 62 , 71 144 

81 , 82 ,83 136 

Одељења у којима је реализовала 

допунску наставу 

Број реализованих часова, 

укупно  

62 21 

81 16 

82 11 

83 14 

Одељења у којима је реализовала 

додатну наставу 

Број реализованих часова, 

укупно  

62 2 

71 21 

81 6 

82 23 

83 17 

Одељења у којима је реализовала 

припремну наставу 

Број реализованих часова, 

укупно 

81 14 

82 17 

83 21 

 

Име и презиме 

наставника 

Одељења у којима је реализовала 

редовну наставу 

Број реализованих часова 

Драгана Перишић 51 , 52 , 53 , 71 , 73 144 

Одељења у којима је реализовала 

допунску наставу 

Број реализованих часова, 

укупно  

51 , 52 ,53 20 

71 , 73 14 

Одељења у којима је реализовала 

додатну наставу 

Број реализованих часова, 

укупно  

51 , 52 ,53 6 

71 , 73 14 
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Име и презиме 

наставника 

Одељења у којима је реализовала 

редовну наставу 

Број реализованих часова 

Данијела Томић 54 , 61 , 63 , 64 144 

84 136 

Одељења у којима је реализовала 

допунску наставу 

Број реализованих часова, 

укупно  

54 17 

61 , 63  38 

64 6 

84 9 

 

Одељења у којима је реализовала 

додатну наставу 

Број реализованих часова, 

укупно  

61 7 

63 8 

84 3 

Одељења у којима је реализовала 

припремну наставу 

Број реализованих часова, 

укупно 

84 16 

 

Име и презиме 

наставника 

Одељења у којима је реализовала 

редовну наставу 

Број реализованих часова 

Марија Лучић 74 144 

Одељења у којима је реализовала 

допунску наставу 

Број реализованих часова, 

укупно  

74 20 

 

4. Ангажовање чланова стручног већа у тимовима, активима и учешће у пројектима 

образовно-васпитног карактера   

Снежана Машић- члан Тима за самовредновање,  Актива за развој школског програма , члан 

Педагошког колегијума и члан Школског одбора 

Драгана Перишић- Тим за самовредновање (координатор) 

Данијела Томић-Тим за самовредновање (члан) 

5. Анализа постигнућа ученика и остварености планираних исхода, иницијална 

тестирања  

На крају школске године ученици свих одељења старијих разреда су имали најмање оцену 2 

из математике, што сматрамо да је првенствено резултат континуираног држања часова 

допунске наставе и већег броја дозвољених поправки према критеријуму оцењивања. Провера 

остварености исхода  вршена је планираним контролним и писменим задацима, а по потреби 

и усменим пропитивањем. 

6. Анализа примене критеријума оцењивања- 

На почетку школске године чланови већа су заједно донели и усагласили критеријуме 

оцењивања, који су поштовани од стране свих чланова током целе школске године. Сматрамо 

да треба мењати у новој школској години само број поправки, јер је оптерећеност наставника 

за припреме задатака била велика, а поједини ученици су нередовно вежбали због могућности 

друге шансе, ако не ураде добро.  

7. Анализа иницијалног тестирања 

Иницијално тестирање је изведено у свим одељењима, почетком септембра. Анализа 

иницијалног тестирања је заведена у записнику већа од 21.9.2021. , а на основу резултата су 

рађене даље припреме часова и бирани задаци за проверу знања и напредовање постигнућа. 
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8. Тестирања ученика 

Полугодишњи тестови нису рађени због недостатка времена (обимно редовно градиво, 

обавезна 2 контролна и 2 писмена задатка, из епидемиолошких разлога продужен јесењи 

распуст и дуже изостајање са наставе већег броја ученика). Годишњи тестови су рађени у 

7.разреду кроз систематизацију градива, у осталим разредима нису , због сложености тема на 

крају године, где је потребно више часова за вежбу. Сви ученици осмог разреда су радили 

пробни завршни, а на основу анализе постигнућа реализовани су преостали часови припремне 

наставе.  

9. Мере индивидуализације 

Није било ученика којима је извођена настава по ИОП-у, али су сви предметни наставници  за 

поједине ученике у свим разредима држали додатне часове допунске или смањивали обим 

задатака, ако је било потешкоћа у разумевању појединих тема.  

10. Мере транзиције 

Наставнице Снежана Машић и Данијела Томић су одржале по 2 часа математике ученицима 

4.разреда ( по 1 у полугодишту) у циљу ранијег упознавања са будућим наставницима 

предметне наставе. Снежана Машић је одржала часове  одељењима у Косјерићу, а Данијела 

одељењу у Сечој Реци.   

11. Такмичења и конкурси 

Током протекле школске године ученици су учествовали и постигли завидне резултате и 

награде на такмичењима Дописна математичка олимпијада и Мислиша2022 у организацији 

друштва „Архимедес“ и на такмичењима школског, општинског и окружног нивоа у 

организацији Друштва математичара Србије. 

12. Остале активности чланова стручног већа 

Драгана Перишић је самостално правила све распореде часова и измене распореда у току целе 

школске године, за све запослене. Данијела Томић је на почетку школске године осмислила 

изглед педагошке свеске и основне показатеље праћења постигнућа ученика, које су сви 

чланови већа користили током целе године. Снежана Машић је дала предлог на школском 

одбору( у фебруару) о награђивању наставног и ненаставног особља школе, а затим написала 

предлог и предала школи (5.маја 2022.) на разматрање. Данијела Томић је написала 

оперативни план за припремну наставу из математике средином априла, након анализе 

пробног завршног и процене постигнућа по нивоима. Драгана Перишић и Снежана Машић су 

крајем маја водиле 15 најуспешнијих ученика на математичким такмичењима од 1. до 

8.разреда , на изложбу посвећену обележавању манифестације  „Мај, месец математике“ у 

Регионални центар Ужице. Драгана , Данијела и Снежана су дежурале и прегледале задатке на 

школском и општинском такмичењу и дежурале на такмичењу „Мислиша“. Снежана је 

учествовала у прегледању задатака за 6.разред на окружном такмичењу у Ужицу. На 

такмичењу „Мислиша2022“ је учествовала скоро трећина свих ученика наше школе. Снежана 

Машић је била кооердинатор такмичења, а сви чланови већа су учествовали у припреми 

материјала , спискова и слању решења ученика. Сви чланови већа су прегледали тестове на 

пробном и завршном испиту за осмаке. 

13. Мишљења, закључци, одлуке стручног већа  

Није било предлога за напредовање у звању. Због онлајн и комбиноване наставе ученици су 

заборавили поступно рачунање, спорије усмено рачунају, спорије пишу и тешко се сналазе са 

геометријским прибором. Због тога смо се договорили да што више задатака радимо поступно 

и више пута понављамо. Давали смо често кратке рачунске тестове у свим одељењима и 

сматрамо да је то довело до боље активности и напредовања ученика. Код захтевнијих тема из 

геометрије смо на тестовима више давали задатаке основног и средњег нивоа. Задатке за све 

тестове смо заједно пипремали. 

14.  Препоруке за планирање образовно-васпитног рада за наредну школску годину 

Сматрамо да је организација наставних и ваннаставних активности у школи, технички услови, 

сарадња у колективу и са родитељима, успех ученика на свим такмичењима на високом нивоу 
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и да недостаје мало маркетинга ( може и предлог школе или појединаца за Светосавску 

награду). Што се математике тиче сматрамо да нам је потребна додатна  подршка у припреми 

спискова, организацији и распореду дежурства за такмичење „Мислиша“ . 
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14.4.       Извештај стручног већа за стране језике 
 

      Чланове стручног  већа  чине   професори енглеског језике Бранислава Милић, Марија  

Радовановић,  Зоран Ристовић , Марина  Максић и Весна Кијачић, као и професори француског 

језика  Иван Атанасовски и Андријана  Јоксимовић. Часови редовне наставе су реализовани у 

потпуности и у складу са законом предвиђеним отклонима у случају ванредних стања и 

ситуација.Такође, испоштоване су напомене школске управе Ужице, као и дописи 

министарства просвете који су повремено стизали у школу. У току протекле школске године 

један део наставе је услед погоршања епидемолошке ситуације у земљи одржан на даљину, 

путем online наставе. То је био кратак период од једне седмице, крајем јануара. Часови који су 

одржани на оба начина уредно су евидентирани у школском електронском дневнику. Додатна 

и допунска настава су одржаване према већ припремљеним плановима и уз договоре са 

ученицима који их похађају.  

      Ученици су највећим делом савладали основе тражених знања а поједини ученици / це 

показали су изузетну мотивисаност  за рад. Чланови овог актива учествовали су у раду 

различитих  школских тимова ( тима за самовредновање, превенцију насиља , за квалитет ... ) 

у којима су  остваривали део својих годишњих задужења. И поред опасности од погоршања  

епидемолошке ситуације такмичења у знању страних језика  одржана су и  ове школске године. 

Два ученика су учествовала на општинском такмичењу из француског језика, нису прошли 

даље, али се зато ученик 8 / 2 , Сергеј Вујић пласирао на међуопштинско такмичење из 

енглеског језика.  

   Обзиром на целокупну ситуацију није био већих групних састајања и семинара, а поједини 

чланови актива су се усавршавали  путем online семинара или вебинара  ( Дигитална учионица, 

Инклузивно образовање у школи  ... ) .  

    Уколико се у потпуности нормализује процес наставе у наредној школској години на 

последњој седници актива једногласно је одлучено да се акценат стави на додатном 

усавршавању чланова актива, као и на примени и унапређењу савремених видова предавања.  

 

 

 

                                                                                                        Председник актива 

                                                                                              Иван  Атанасовски 

 

14.5. Извештај стручног већа за историју и географију 
 

      Чланови стручног већа за Географију, историју и грађанско васпитање су Миленко 

Стефановић (географија), Милош Цвијић(географија), Гордана Николић(историја), Иван 

Ђурић(историја) и Владе Јевтовић(грађанско васпитање) 

У току школске 2021/22 одржани су сви планирани сатанци стручног већа по планираној 

динамици и на њима су анализиране све предвиђене теме. Стручно веће за биологију,хемију и 

физику у току школске 2021 /2022 године редовно јеодржавало састанке и записници су вођени 

у електронском дневнику.  

У рад већа били су укључени директор школе, помоћник директора , психолог и педагог 

школе. Сви часови редовне наставе су реализовани у потпуности у складу са планом и 

програмом. Часови припремне наставе, допунске, додатне и припремене наставе реализоване 

су по динамици и броју који је дат у табели. 

 Часови редовне наставе одвијали су се већину времена непосредно , у неколико 

навратакоришћен је модел комбиноване наставе по препорукама Министарства.У току 
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овихмодела  на нивоу школе користили смо  Гугл образовну платформу G- Suite као 

помоћниалат у наставном процесу. 

Часови редовне наставе су реализовани по плану, надокнада часова је такође урађена и 

евидентирана. Припремна настава за ученике осмих разреда је реализована  у виду претчаса 

или 7 часа, а  након завршених часова редовне наставе у терминима истих , просечан број 

одржаних часова по предмету је 5, у појединим одељењима је одржано и 

већи број часова . 

 Чланови већа су имали задужења у организацији и реализацији различитих ваннаставних 

активности: 

       Миленко Стефановић - планинарска секција 36 часова 

       У оквиру планинарске секцијеобележен је дан пешачења тако што је организована 

пешачка тура едукативном стазом на планини Црнокоси, учешће је узело 40 ученика 

различитих разреда. 

Наставник Миленко Стефановић је обележио Светски дан метеорологије зако што је са 

ученицима 6/1 одељења посетио нашу школску метео станицу и одржао кратко предавање о 

раду станице и значају метеорологије. 

У току шклоске године 2021/22 наставник Миленко Стефановић је са групом ученика(12) 

учествовао на Првенству Србије у планинарском оријентирингу и постигнути су завидни       

резултати, обзиром да на овом такмичењу учествијемо први пут. У конкуренцији 40 школа из 

читаве Србије имали смо 6. место у конкуренцији мелађих девојчица и 8. место у конкуренцији 

старијих девојчица. 

Чланови нашег актива су били ангажовани  у раду различитих тимова, актива и узели учешће 

у реализацији различитих пројеката васпитно образовног карактера: 

Миленко Стефановић је био члан тима за међупредметну компетенцију и предузетништво. 

Чланови већа су учествовали у разним облицима стручног усавршавања у установи и ван 

установе. Миленко Стефановић је учествовао у пројект „Улога ученика у заштити животне 

средин“(12 бодова) , прошаоје и кроз онлајн семинар, обуку за STEM. 

         Анализа постигнућа ученика и оствареност планираних исхода током школске 

2021/2022.урађена је на основу писмених и усмених провера, израде практичних радова и 

активносзи ученика током извођења наставе. Наставни садржаји из ове шклоске године биће 

додатно обновљени током наредне школске године кроз допунску наставу и додатни рад. 

 Из наставног предмета географија одржана су такмичења на школском нивоу, а наши ученици 

су учествовали на свим нивоима такмичења. Ученик Виктор Савић се пласирао на републичко 

такмичење и успешно презентовао нашу школу.  

У оквиру наставе географије за седми разред наставник Миленко Стефановић је реализовао 

огледни час у одељењу 7/1 на тему Мексико. 

У оквиру примене мера прилагођавања приликом преласка ученика са разредне на 

предметну наставу, наставник Миленко Стефановић је одржао часове ученицима четвртог 

разреда на тему „Природни ресурси Србије“, а у циљу упознавања и увођења 

ученика у предметну наставу. 

За наредну школску годину направићемо личне планове стручног усавршавања, у оквиру 

којих ћемо планирати и угледне часове и активности у сарадњи са другим активима . 

Планирамо организацију и учешће на шклоском Фестивалу науке који би требао бити 

ораганизован наредне шклоске године. 

За председника стручног већа за школску 2022/2023.годину једногласно је изабран 

Миленко Стефановић, наставник географије. 
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Име и презиме 

наставника 

Одељења у којима је реализовао редовну 

наставу 

Број реализованих 

часова 

Миленко 

Стефановић 

6/1, 6/2, 6/3, 7/1,7/2, 8/1,8/2 и  8/3 по 72 часа 

 
Одељења у којима је реализовао 

допунску наставу 

Број реализованих 

часова, укупно  

одељње 7/1 и 7/2 15 

Одељења у којима је реализовао додатну 

наставу 

Број реализованих 

часова, укупно  

7/1 5 

Одељења у којима је реализовао 

припремну наставу 

Број реализованих 

часова, укупно 

8/1, 8/2 и 8/3 15 

Одељења у којима је реализовао 

слободне наставне активности  

Број реализованих 

часова, укупно   

Одељења у којима је реализовао обавезне 

физичке активности  

Број реализованих 

часова, укупно   

Одељења у којима је реализовао обавезне 

изборне програме  

Број реализованих 

часова, укупно   
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1. Чланови стручног већа: Ђурић Иван 

2. Оствареност плана рада стручног већа: 

Одржани су сви планирани састанци уз одређена одступања у терминима реализације. 

Планиране теме су анализиране у потпуности;  

3. Настава 

Сви часови редовне наставе су реализовани. Одржано је 13 часова припремне наставе. Часови 

допунске  наставе су реализовани у потпуности 

4. Остале ваннаставне активности 

Посета културно историјском споменику (црква брвнара у Сечој Реци) 

5. Ангажовање чланова стручног већа у тимовима, активима и учешће у 

пројектима образовно-васпитног карактера  

Члан тима за маркетинг школе  

6. Анализа постигнућа ученика и остварености планираних исхода, иницијална 

тестирања 

Иницијално тестирање ученика спроведено на почетку школске године за ученике шестог, 

седмог и осмог разреда. На основу тестирања закључено је да ученици задовољавају основни 

ниво знања у највећем проценту. На крају године анализирана је оствареност исхода и усвојене 

су смернице за даљи рад. 

7. Анализа примене критеријума оцењивања, 

Критеријуми оцењивања су примењени у потпуности; кртитеријуми су усаглашени и 

кориговани на основу закључака и предлога чланова већа у неколико наврата током школске 

године. Сваки од чланова већа израдио је посебно прилагођене критеријуме за свој предмет и 

они су у потпуности усаглашени на нивоу стручног већа; сви наставници су примењивали 

одговарајуће крититеријуме континуирано.  

8. Анализа иницијалног тестирања 

Иницијално тестирање реализовано у 6,7 и 8 разреду. Приближно 82% ученика задовољава 

критеријуме основног нивоа знања; приближно 30% ученика задовољава средњи ниво знања; 

мање од 8% ученика има напредни ниво знања. Резултати анализе су утицали на делимичну 

корекцију наставних планова и додатно прилагођавање наставних јединица. 

9. Тестирања ученика 

Одржана су два мање теста у односу на планиране и то у петим и одмом разреду. Сви остали 

тестови, месечни полугодишњи и годишњи реализовани су према плану. Резултати завршног 

испита су предочени ученицима и дате су им додатне смернице како би успешно усвојили 

преостало градиво док су на основу резултата завршног испита додатно прилагошени 

контролни задаци за шести и седми разред. 
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10.  Мере индивидуализације   

Није било индивидуализације и посебног прилагођавања за ученике. 

11. Мере транзиције  

12. Такмичења и конкурси 

Није било ученика који су се пласирали на општинско такмичење. 

13. Остале активности чланова стручног већа 

У току школске године наставник је савладао више од 50 сати стручног усавршавања и стекао 

драгоцена знања како би унапредио свој рад. 

14. Мишљења, закључци, одлуке стручног већа  

Препорука је да се седнице стручног већа одржавају чешће а да комуникација између чланова 

већа буде интезивнија и разноврснија. 

15. Препоруке за планирање образовно-васпитног рада за наредну школску 

годину 

Сваки наставник  члано стручног већа треба да одреди седмични термин током ког ће 

бити доступан за посете родитеља и додатне консултације са колегама у оквиру установе. 

Наставници треба да доставеспискове потребне опреме и средстава како би се у техничком 

смислу унапредила настава. Ученицима треба понудити разноврснији избор активности … 

 

Табела за 2  

Име и презиме 

наставника 

Одељења у којима је реализовао редовну 

наставу 

Број реализованих 

часова 

Ђурић Иван 5/3; 5/4; 6/4; 7/4 и 8/4 по 36 часова у петом 

разреду; 72 часа у 

шестом и седмом 

разреду и 68 часова у 

осмом разреду 

 Одељења у којима је реализовао 

допунску наставу 

Број реализованих 

часова, укупно  

одељње 5/3;5/4;7/4 и 6/4 5/8 

Одељења у којима је реализовао додатну 

наставу 

Број реализованих 

часова, укупно  

Одељења у којима је реализовао 

припремну наставу 

Број реализованих 

часова, укупно 

8/4 13 

Одељења у којима је реализовао 

слободне наставне активности  

Број реализованих 

часова, укупно 

Одељења у којима је реализовао обавезне 

физичке активности  

Број реализованих 

часова, укупно 

Одељења у којима је реализовао обавезне 

изборне програме  

Број реализованих 

часова, укупно 
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14.6. Извештај Стручног већа за биологију, хемију и физику 
 

Чланови стручног већа су: Љиљана Јоксимовић, Мирјана Јовановић ,Милена Костић, 

Татјана  Крстић –Страиновић и Марија Лучић , повремени члан је била и Марина Илић- Пејчић 

као замена у току године из предмета биологије и хемије . Председник стручног већа у 

школској 2021/2022 години била је Татјана Крстић Страиновић. . 

Стручно веће за биологију,хемију и физику у току школске 2021 /2022 године редовно 

је одржавало састанке и записници су вођени у електронском дневнику.  

У рад већа били су укључени директор школе, помоћник директора , психолог и педагог 

школе. 

Ове школске године часови редовне наставе су реализовани по измењеном плану - 

Плану реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног 

стања или других ванредних ситуација и околности за основну школу који је припремио Завод 

за унапређивање образовања и васпитања.  

Часови редовне наставе одвијали су се већину времена непосредно , у неколико наврата 

коришћен је модел комбиноване наставе по препорукама Министарства.У току ових 

модела  на нивоу школе користили смо  Гугл образовну платформу G- Suite као помоћни алат 

у наставном процесу. 

Часови редовне наставе су реализовани по плану, надокнада часова је такође урађена и 

евидентирана. Припремна настава за ученике осмих разреда је реализована  у виду претчаса 

или 7 часа, а  након завршених часова редовне наставе у терминима истих , просечан број 

одржаних часова по предмету је десет, у појединим одељењима је одржано и већи број часова 

.  

Ове године смо држали часове и слободних наставних активности 

Часове домаћинства- слободна наставна активност, држале су наставнице Татјана 

Крстић Страиновић и Милена Костић у одељењима седмог и осмог разреда како у издвојеном 

одељењу Сеча Река тако и у одељењима матичне школе . Часови су реализовани  по плану у 

једном  одељењу  је остао нереализован један час што је у законским оквирима . 

Часове чувара природе- слободна наставна активност, држала је наставница Милена 

Костић у одељењима петог и шестог разреда у матичној школи. Сви часови су реализовани. 

Одржавани су и часови допунске наставе из хемије и физике, као и часови додатне 

наставе из сва три предмета.Часови додатне наставе су одржавани у виду припреме за 

такмичења. 

Анализа постигнућа ученика и оствареност планираних исхода током школске 

2021/2022. године вршена је на основу писмених и усмених провера, практичног рада, израде 

домаћих задатака , ангажовања ученика током наставе. У следећој школској 

години  неопходно је додатно обнављање наставних садржаја из ове школске године по 

могућству кроз часове допунске наставе. 

Одржана су и такмичења из физике, биологије  и хемије. Ученици наше школе 

учествовали су на школском, општинском и окружном нивоу  такмичења и остварили 

запажене резулате. Детаљан извештај  послат је педагогу школе. 

Што се тиче ангажовања чланова већа у тимовима и активима , чланови нашег већа су 

дали свој допринос у раду истих. Татјана Крстић Страиновић и Милена Костић  и Љиљана 

Јоксимовић учествовале су у раду и реализацији плана Тима за самовредновање.  

Иако нисмо били у могућности да реализујемо планиране угледне часове и активности 

присуствовали смо различитим врстама стручног усавршавања у установи и ван установе. 

Љиљана Јоксимовић , Марија Лучић и  Татјана Крстић Страиновић присуствовали су 

вебинару : "Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине људима" ( 16 

бодова) и "Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и дискриминације, 

злостављања и насиља!!"( 16 бодова) , Марија Лучић је присуствовала и  следећим 

вебинарима,,Обука за запослене- породично насиље“ ( 16 бодова) и ,,Стратегија у раду са 



61  

ученицима који показују проблеме у понашању“ ( 16 бодова), Презентација уџбеника за 

физику - Вулкан Знање ( 1 бод), Наставни материјали у инклузивном одељењу (1 бод), Настава 

физике у онлајн окружењу „ ( 1 бод). Љиљана Јокимовић је одржала час пројектне наставе у 

одељењима 4 разредима "Игра боја и ватре", Милена Костић је учествовала у пројекту "Улога 

ученика у заштити животне средине",(12 бодова), док је Татјана Крстић Страиновић 

присуствовала вебинару "Портфолио професионалног развоја наставника, васпитача и 

стручних сарадника"(5 бодова) 

Присуствовали смо и  семинарима који су организовани онлајн путем ,два семинара су 

још у току, а остале потврде и уверења су достављена педагогу школе. 

У оквиру примене мера прилагођавања приликом преласка ученика са разредне на 

предметну наставу, наставнице биологије, хемије  и физике Милена Костић, Љиљана 

Јоксимовић и Марија Лучић, одржале су часове  код ученика четвртог разреда у одељењима 

4/1,4/2 и 4/3 матичне школе у Косјерићу, у циљу упознавања и увођења ученика у предметну 

наставу. Том приликом ученици су  кроз вежбе и експерименте имали прилику и да се упознају 

са малим делом садржаја која их очекују изучавајући биологију, физику и хемију.У оквиру 

обележавања Дечје недеље, у ИО Сеча Река наставнице биологије, хемије и физике Милена 

Костић , Татјана Крстић Страиновић и Марија Лучић , са ученицима старијих разреда 

организовале су активност ,, Дружење са природним наукама“ за ученике млађих разреда. 

-За наредну школску годину направићемо личне планове стручног усавршавања, у 

оквиру којих ћемо планирати и угледне часове и активности у сарадњи са другим активима . 

Планирамо и одржавање школског Фестивала науке као и реализацију 

посета  планираних Годишњим планом за ову школску годину , а које нисмо били у 

могућности да реализујемо услед пандемије. 

За председника стручног већа за школску 2022/2023.годину једногласно је изабрана 

Татјана Крстић Страиновић, наставница физике и  хемије. 

Стручно веће за биологију, физику и хемију 

 

 

14.7. Извештај стручног већа за технику и технологију и информатику и 

рачунарство 
 

1. Чланови стручног већа:  

Ацо Караклајић, Љиљана Караклајић, Владимир Спасић, Марко Пантовић, Снежана 

Глигоријевић, Марија Лучић и Тања Нешковић; 

2. Оствареност плана рада стручног већа:  

Током школске 2021/22. године одржали смо седам састанака. Све наведене теме већином су 

реализоване. Нису реализоване: Дан отворених врата јер Цементара Титан није исти ни 

организовала, акција „Сви на бицикле“ јер су претходне две школске године због короне 

пореметиле реализацију многих активности, такође исти разлог се односи и на организацију 

такмичења „Шта знаш о саобраћају“. Поред реализованих активности које су биле план рада 

већа било је и оних које су реализоване, а нису планиране и биће наведене у извештају о раду 

Већа, а самим тим и уврштене у план рада Већа за наредну школску годину;  

3. Настава – 

Реализовани су сви часови рeдовне наставе; 

4. Ваннаставне активности (секције) –  

Часове информатичке секције са групом ученика реализовао је наставник Владимир Спасић у 

оквиру којих су се бавили програмирањем Микробит уеђаја. Одржано је 21/24 часа. Секцију 

су похађала четири ученика, два ученика 7/1,  један ученика 8/2 разреда и један ученик 7/3 

одељења.  Часове макетарско-моделарске секције реализовао је наставник Ацо Караклајић, а 
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активности које су реализоване у оквиру ове секције биле су везане за уређење школског 

простора (израда таблица за врата учионица), израда беџева на тему „Мој еко беџ“ у оквиру 

реализације пројекта „Улога ученика у заштити животне средине“ и сл.; 

5. Остале ваннаставне активности –  

Наставник Владимир Спасић реализовао је часове шаха (слободна наставна активност) у Сечој 

Реци у одељењу 7/4; 

6. Ангажовање чланова стручног већа у тимовима, активима и учешће у пројектима 

образовно-васпитног карактера   

Тима за културну и јавну делатност – координатор Тања Нешковић, члан Владимир Спасић. 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе – чланови Тања Нешковић и Ацо Караклајић, 

Тим за професионални развој – члан, Тања Нешковић; 

7. Анализа постигнућа ученика и остварености планираних исхода, иницијална 

тестирања  

8. Анализа примене критеријума оцењивања, 

Критеријуми оцењивања су примењени у овој школској години у великој мери и усаглашени 

су на нивоу стручног већа, примењују их сви предметни наставници и није их потребно 

мењати. Постигнућа ученика вршена су кроз усмена испитивања, писмене провере знања 

симбола, израду техничких цртежа модела, реализацију вежби и практичног рада како на 

изради модела тако и за рад на рачунару, континуирано током класификационих периода (сви 

чланови Већа заједнички су учествали у припреми материјала које смо постављали у учионице 

за предмете информатика и рачунарство и техника и технологија, тако да су сви ученици по 

разредима на нивоу радне недеље имали исте задатке за рад и материјале за учење, материјали 

су припремани према исходима); 

9. Такмичења и конкурси 

Реализовано је међународно такмичење „Дабар“ - Промовисање информатике и рачунарства 

и представљање рачунара као неисцрпног извора логичких проблема;  

10. Остале активности чланова стручног већа  

- Учешће у пројекту Улога ученика у заштити животне средине – Ацо Караклајић и Тања 

Нешковић 

- У оквиру Пројекта „Школе за бољи квалитет ваздуха“ активност на пројекту „Обука за 

наставнике за реализацију пројектне наставе и школских пројеката“ прате Снежана 

Глигоријевић, Марко Пантовић, Снежана Глигоријевић и Тања Нешковић. Обука још увек 

траје. 

- Обука „Наставници као носиоци квалитетног образовања за сву децу“ – обука још увек траје 

и обуку похађа Тања Нешковић 

- евиденцију стручног усавршавања у установи свако води за себе у оквиру Личног плана 

стручног усавршавања (неке од обука су „Етика и интегритет“, обуке на платформи „Чувам 

те“, вебинар на тему „Портфолио наставника“...) 

- Спровођење Завршног испита – Ацо Караклајић (супервизор), Тања Нешковић – члан 

школске комисије, Снежана Глигоријевић – координатор уписних активности 

- Владимир Спасић – уређење школског сајта 

- Дежурство у школи током школске године – Владимир Спасић, Љиљана Караклајић, Ацо 

Караклајић, Марија Лучић и Марко Пантовић 

- Дежурство и организација такмичења „Мислиша“ – Тања Нешковић  

- Дежурство на пробном пријемном – Владимир Спасић 

- Завршна приредба – Владимир Спасић – фотографисање; Ацо Караклајић и Тања Нешковић 

– припреме око организације саме приредбе (списак за награђивање) 

- Љиљана Караклајић – члан Школског одбора испред Наставничког већа 

- есДневник – координатори Ацо Караклајић и Тања Нешковић (ажурирање података, праћење 

системских порука, сарадња са колегама око рада у дневнику) 

- Учешће у организација Меморијалне трке „Генерал Светомир Ђукић“ – Ацо Караклајић, 

Тања Нешковић, Ацо Караклајић 
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- Штампање сведочанстава – Ацо Караклајић 

- Уређење учионица у којима реализујемо наставу – сви чланови Већа 

- Уређење школског простора и побољшање услова рада у матичној школи и издвојеним 

одељењима - Ацо Караклајић 

- Учешће у јавним набавкама и пројектима за побољшање услова рада – сви чланови Већа 

- Спровођење тестирања за ученике 4. и 8. разреда – Тања Нешковић 

- Избор уџбеника за школску 2022/23. годину - сви чланови Већа 

- Подела часова за школску 2022/23. годину - сви чланови Већа 

10. Мишљења, закључци, одлуке стручног већа  

Идеје које предложимо на састанцима Стручног већа током школске године изнесемо на 

састанцима Педагошког колегијума, састанцима Тимова, Наставничким већима, а све у циљу 

унапређења рада установе.  

11. Препоруке за планирање образовно-васпитног рада за наредну школску годину 

Помоћ у реализацији свих планираних активности које ће се реализовати у школи (приредбе, 

пријем ученика, техничка подршка, уређење школског простора, учешће на пројектима, 

сарадња са установама на нивоу Општине и шире...), извођење угледних часова и угледних 

активности – сарадња са колегама из других Стручних већа, посета установама у Општини 

(Хан, Дом културе, Народна библиотека...), унапређење рада секција на нивоу Већа.  

Сарадња са родитељима - благовремено обавештавање о напредовању ученика, укључивање 

стручних сарадника чим се примети да ученик има потешкоћа у извршавању школских обавеза 

(овај део да буде подразумеван за све одељењске страешине); Организовање обука за родитеље 

на различите теме и укључивање родитеља у рад школе и реализацију школских активности.  

 

председник Стручног већа за технику и технологију  

и информатику и рачунарство Тања Нешковић 

14.8. Извештај стручног већа за ликовну и музичку културу 
 

1. Чланови стручног већа: 

Јелена Јанковић и Горан Лекић 

2. Оствареност плана рада стручног већа:  

Да  

3. Настава  

 Часови рeдовне наставе и слободне наставне активности су реализовани у потпуности. 

4. Ваннаставне активности (секције)  

Хор и оркестар, Горан Лекић, ученици од 5 до 8 разреда број реализованих часова 36 

5. Ангажовање чланова стручног већа у тимовима, активима и учешће у 

пројектима образовно-васпитног карактера    

6. Анализа постигнућа ученика и остварености планираних исхода, иницијална 

тестирања  

7. Анализа примене критеријума оцењивања,  

Критеријуми оцењивања у овој школској години су усаглашени на нивоу стручног већа и 

примењују се.   

8. Анализа иницијалног тестирања – 

9. Тестирања ученика  

10. Мере индивидуализације   

Нисмо имали ученике са мерама индивидуализације 

11. Мере транзиције  

12. Такмичења и конкурси –  

Ликовни конкурси: «На крилима среће», библиотека Лесковац,  

«Мој свет – портрет», уметничка школа Ужице 

 «Друга страна облака», удружење Мини рестарт, Велика Плана 
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13. Остале активности чланова стручног већа  

14. Мишљења, закључци, одлуке стручног већа  

15. Препоруке за планирање образовно-васпитног рада за наредну школску годину 

 

Табела за 1  

Име и презиме 

наставника 

Одељења у којима је реализовао редовну 

наставу 

Број реализованих 

часова 

Горан Лекић 51-4,  72 

61-4, 71-4, 81-4, 36 

Јелена Јанковић 51-4,  72 

61-4, 71-4, 81-4, 36 

 Одељења у којима је реализовао 

допунску наставу 

-  

Одељења у којима је реализовао додатну 

наставу 

-  

Одељења у којима је реализовао 

припремну наставу 

- 

Одељења у којима је реализовао 

слободне наставне активности  

Број реализованих 

часова, укупно 

Хор и оркестар 61-3 36 

Цртање, сликање и вајање 51-3, 61-3, 71 и 73 36 

Одељења у којима је реализовао обавезне 

физичке активности  

- 

Одељења у којима је реализовао обавезне 

изборне програме  

- 
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14.9. Извештај стручног већа за физичко и здравствено васпитање 
 

Чланови стручног већа су професори физичке културе Марковић Тома, Марковић Драгослав, 

Марић Жељко и Цвијић Немања. 

План стручног већа у протеклој школској години је реализован у потпуности кроз 6 састанака 

већа и континуиран рад и сарадњу током целе године. 

Настава ФиЗВ као и настава ОФА, реализовани су према планираној динамици и годишњем 

плану рада. У другом полугодишту почело се примењивати вођење часова ОФА у оквиру 

наставе ФиЗВ а не посебно као до тада. 

У нашој школи у току протекле школске године радиле су званично две секције и то: 

- Одбојкашка, проф. Тома Марковић, одржано 36 часова, 15 ученица, 

- Кошаркашка, проф. Драгослав Марковић, одржано 36 часова, 12 ученика. 

Поред наведених професори Марковић Тома и Цвијић Немања држали су појединачне часове 

фудбалске, атлетске и стрељачке секције које нису увођене у евиденцију али се школа 

такмичила и остварила добре резултате. 

Током школске године као облик ваннаставних и слободних активности, реализовали смо 

школска међуодељенска такмичења у малом фудбалу где су учешће узела сва старија одељења 

школе а остали ученици били укључени кроз вођење записника, рада на семафору, суђење 

утакмица, рада на озвучењу и као посматрачи и навијачи за своја одељења. 

Тома Марковић је укључен у рад тима за самовредновање а Драгослав Марковић је у 

школском Колегијуму и у тиму за професионални развој. 

Ученици су остварили потребне и захтеване нивое знања и постигнућа кроз редовну наставу, 

проверавање и тестирање, правилно одржавање опреме, личну хигијену и ширење свести о 

значају физичког вежбања. 

Критеријуми оцењивања су усаглашени и примењују их сви чланови већа. 

Тестирања ученика спроводимо два пута у току године, на почетку и крају исте где радимо 

тестирања физичких способности у циљу праћења напретка и статуса ученика и даљих 

смерница за рад.  

У току ове школске године нисмо имали потребе за индивидуализацију рада, с тим да су 

поједини ученици били лекарским уверењем ослобођени једног дела вежби у одређеном 

периоду и обиму. 

Такмичења током протекле године су одржана у атлетици, стрељаштву, малом фудбалу и 

одбојци.  

У атлетици на Окружном такмичењу у трчању на 600 м Сара Сердаревић ученица шестог 

разреда освојила је 3. место. 

На такмичењу у стрељаштву мушка и женска екипа наше школе заузели су на Окружном 

такмичењу 1. место. Наше ученице су заузеле прва три места на Окружном такмичењу 

појединачно а ученици друго и треће место. 

На Републичком такмичењу екипа ученица наше школе освојила је 1. место а ученика 5. место, 

као и 4. појединачно (Н. Сретенијевић). 

На Окружном такмичењу у одбојци женска екипа наше школе заузела је 3. место. 

На Окружном такмичењу у футсалу мушка екипа наше школе заузела је 3. место. 

Пролећни крос школе је одржан у предвиђеном термину свих Основних школа Србије као крос 

РТС-а и улична трка " генерал Светомир Ђукић" одржани су у мају.  Планирани јесењи крос 

школе није одржан иако је термин одржавања три пута померан, због временских неприлика. 

Драгослав Марковић је као и претходних година, током летњег распуста за наше ученика 

држао бесплатну обуку пливања на базену а Тома Марковић је у три наврата организовао 

акцију сви на снег на Крстинама. 

Указали смо на проблеме у вези са стањем спортских терена на отвореном као и недостатком 

гимнастичких справа потребних за реализацију наставе. 
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Проф. физичке културе 

Тома Марковић  
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14.10. Извештај стручног већа за верску наставу 
 

Чланови већа за верску наставу су: Јован Стевановић, Мила Вулета и Мирољуб Лечић. 

Председник већа је Јован Стевановић а записничар већа је Мирољуб Лечић. 

У току школске 2021/2022. године активности чланова већа за верску наставу биле су 

условљене тренутном епидемиолошком ситуацијом, како од планирања активности на 

почетку школске године тако и током њихове реализације. Планом већа више активности је 

посвећено квалитету реализације наставе, провери постигнућа ученика и примењене 

методологије рада, док су активности попут посета богослужењима, у локалним Храмовима, 

и екскурзије изостављене из плана, будући да би њихова реализација била упитна. Такав 

одабир активности је дао планиране резултате, будући да су чланови већа редовно одржавали 

планиране састанке уз стално присуство свих чланова. 

Ради анализе редовне наставе и израде месечних планова, одржавани су састанци 

чланова већа на месечном нивоу, како би се постигао уједначен рад на часовима колико  је то 

могуће. Сви планирени редовни часови су одржани према планираном распореду, уз 

ангажовање адекватних замена када је то било потребно, и уз коришћење радне суботе ради 

надокнаде часова не реализованих  због измена календара образовно васпитног рада. Планом 

предвиђена организација такмичења није могла да се реализује будући да такмичење ни ове 

године  није организовано ни од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

ни од стране Српске Православне Цркве. 

Будући да се од почетка школске године настава на свим нивоима одвијала непосредно, 

без скраћивања часова, то се позитивно одразило и на резултате рада и ефикасност појединих 

облика рада. Чланови већа су током ове школске године више времена посвећивали уводном 

и завршном делу часа како би се најпре проверило предзнање ученика, будући да су ученици 

ранијих година прелазили на рад на даљину, а поједини ученици имали и дужа одсуства са 

наставе, а потом су на крају проверавали и усвојено знање током часа. У одељењима са једним 

разредом чланови већа су примењивали исту методологију, док је у издвојеним одељењима 

где се одвија комбинован рад са више разреда, и у раду са ученицима који раде по ИОП-у, 

дидактичко-методолошка апаратура прилагођавана према конкретној ситуацији. Таква 

методологија је дала очекиване резултате, а њена ефикасност је, према плану већа, 

проверавана периодично од стране чланова већа. 

Чланови већа су узели учешће и у организацији прославе Савиндана, које је ове године 

било условљено тренутном епидемиолошком ситуацијом. Помогли су употпуњавање 

ликовних  и других садржаја поводом школске славе, колико је то дозвољавала тренутна 

ситуација.  

Праћење резултата рада и остварености исхода вршено је континуирано током целе 

школске године путем анализе постигнућа ученика у појединим наставним областима, 

појединачно за сваки разред, као и на годишњем нивоу и на нивоу одењеља, сумирајући на тај 

начин резултате рада и квалитет израде месечних планова, како би више часова обраде и 

обнављања посветили тежим областима. Праћена је периодично и ефикасност појединих 

облика рада, у појединим областима, уз сталну примену додатних наставних метода и 

континуирано презентовање и размењивање стручне литературе и наставних средстава ради 

унапређења квалитета наставе. За потребе стручног усавршавања чланови већа су користили 

могућности праћења онлајн обука. Анализом рада већа на крају године закључено је да су 

применом планираних метода и облика рада у потпуности остварени планирани резултати 

рада и исходи.  

На крају године  чланови већа су приступили планом предвиђеним ативностима попут 

израда извештаја и анализа рада већа, реализације наставе, стручног усавршавања, планирању 

поделе активности у већу и поделе часова, као и упознавања са новитетима у наставним и 

ванаставним активностима ради могуће измене и допуне плана рада већа за наредну школску.  

Записничар већа: Мирољуб Лечић 
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15. ТИМОВИ 

15.1. Извештај Тима за међупредметне компетенције и развој 

предузетништва 
Чланови Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва (у даљем тексту 

Тим) у школској 2021/22. години били су: Данијела Гаговић, Андријана Јоксимовић, Филип 

Вукотић, Мира Симеуновић, Јована Радовић и Миланка Павловић (координатор). 

За ову школску 2021/22. годину Тим је предложио да посебан нагласак буде развој 

компетенције Одговоран однос према здрављу (што никако не искључује рад и на разијању 

преосталих компетенција) у оквиру теме ЖИВОТНА СРЕДИНА И ЗДРАВЉЕ, а у договору са 

Маријом Глигоријевић, координатором школских тимова. 

Циљ је био да реализоване активности на нивоу школе допринесу да ученик користи знања, 

вештине и усваја ставове ради очувања и унапређивања психофизичког здравља. Исто тако, 

одговоран однос према здрављу укључивао је развијање свести о важности сопственог 

здравља и безбедности, знања о основним чиниоцима који утичу  на  здравље  и  практиковање 

здравих  животних  стилова.   

Неопходно је било да ученик својим понашањем, као појединац и део различитих група и 

заједница, промовише здравље, заштиту здравља и здраве стилове живота.  

Такође наглашавано је да уочава опасности по здравље и доноси одлуке значајне за превенцију 

болести и очување здравља и укључује се у друштвене активности значајне за превенцију 

болести и очување здравља. 

Рад се реализовао са свим ученицима наше школе у две етапе: 

• Прво полугодиште: реализација предвиђених активности наставника у 

складу са опредељењем (о начину, времену, методама рада,...) 

• Друго полугодиште (евалуација урађеног на нивоу Стручних већа и 

наставак активности). 

Све активности се детаљно наведене у виду извештаја, тј. прегледа активности, где су додати 

докази о урађеном дату на дељеном диску на школском налогу 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0AMQnFXX-c96pUk9PVA . 

Пресек урађених активности за прво полугодиште био је 20. децембар 2021. године, а за друго 

полугодиште 20. мај 2022. године. 

 

 

 

 

  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0AMQnFXX-c96pUk9PVA
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 Наведени нацрти активности у оквиру Стручних већа за области предмета (старији 

разреди) и по разредима или на нивоу издвојених одељења (млађи разреди) указују да је општи 

циљ на нивоу школе постигнут, али да су ђаци били нешто активнији током првог 

полугодишта, док су током другог дела школске године активности биле нешто скромније, на 

шта се у наредном периоду мора више обратити пажња.  

 

Миланка Павловић, координатор Тима  
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15.2. Извештај Тима за јавну и културну делатност школе 
 

Чланови Тима за културну и јавну делатност школе су: Тања Нешковић (координатор), 

Светлана Бабић, Данијела Гаговић, Зорица Гавриловић, Мирјана Тешовић, Владимир Спасић, 

Јелена Јанковић, Миланка Повловић, Нада Ђорђевић, Горан Лекић, Гордана Николић и 

Добрила Матијевић. 

Почетак рада Тима обележио је, традиционално, свечани дочек за наше ђаке прваке, 31. 

августа 2021. године. Прваке су свечаним програмом дочекали четвртаци уз подршку 

учитељица Слађане Милаковић и Добриле Матијевић. Програм је оранизован на платоу 

испред школе. Ученике и родитеље поздравила је директорица школе Ана Виторовић, а 

њихове учитељице Зорица Гавриловић, Славица Васовић и Ката Гавриловић дочекали су их 

са осмехом и упознали са простором у коме ће се дружити и радити. Истог дана, ученике петог 

разреда у матичној школи дочекале су њихове одељењске старешине Бранислава Милић, 

Драгана Перишић и Тања Нешковић.  

Током школске године одржано је пет састанака Тима.  

Први састанак био је посвећен обележавању Дечије недеље под мотом „Дете је дете да га 

волите и разумете“. У периоду од 4 - 10. октобра 2021. године реализоване су различите 

активности, како у матичној школи тако и у свим издвојеним одељењима. У понедељак 4. 

октобра 2021. године отварање Дечије недеље обележено је на платоу између школа, а 

припремљен програм био је предвиђен за ученике првог разреда. Програм су припремили 

наставници Горан Лекић, Данијела Гаговић и Миланка Павловић. Наредних дана одржане су 

дискусије о важности подршке у остаривању права детета на часовима Грађанског васпитања. 

Дискусији су присуствовали чланови ученичког парламента. Затим, одржана је изложба 

радова од рециклираних материјала испред учионица млађих разреда и изложба радова 

ученика старијих разреда на тему: „Дете је дете да га волите и разумете“ у холу школе. 

Последњег дана подељене су чланске карте од стране представника Народне библиотеке 

Косјерић за ученике првог разреда. 

Други састанак одржан је поводом обележавања Светосавске недеље (24 – 28. јануар 2022. 

године). Отварање Светосавске недеље обележено је 24. јануара читањем текста на тему „Лик 

и дело Светог Саве“ на првом часу у свим одељењима од првог до осмог разреда. Текст је 

припремила наставница српског језика и књижевности Данијела Гаговић. Уторак, 25. јануар 

посвећен је Тематском дану: Живот и дело Светог Саве, у оквиру кога су наставници српског 

језика и књижевности  и учитељи на часовима српског језика причали са децом на ову тему. 

Среда 26. јануар била је посвећена изложби ликовних радова и уређењу простора испред 

учионица и уређењу холова школе у оквиру које су били укључени сви учитељи и ученици 

млађих разреда како у матичној школи, тако и у издвојеним одељењима. Наставница ликовне 

културе, Јелена Јанковић поставила је изложбу у Дому културе. У четвртак 27. јануара 

обележено је подизање славе у матичној школи и свим издвојеним одељењима. Учитељ 

Михаило Јоксимовић са ученицима из Ражане припремио је радио емисију на РБ1 програму 

на тему Савиндана. У петак 28. јануара у школској библиотеци у матичној школи и библиотеци 

у Сечој Реци, ученицима петог и првог разреда представљен је библиотечки фонд везан за 

Светог Саву и Немањиће. У свим издвојеним одељењима представљене су књиге које постоје 

у школи.  

Трећи састанак био је посвећен Међународном дану матерњег језика. Активност која је 

планирана за обележавање овог дана била је изложба најуредније свеске. Објављен је конкурс 

„ Свеска - огледало ђака“ у коме су учествовали сви ученици како матичне школе тако и свих 

издвојених одељења. Дефинисана су правила конкурса. Уученици су преко својих наставника 

и учитеља достављали своје свеске. Жири је донео коначну одлуку и одабрао најуредније 

свеске према критеријумима који су дефинисани у конкурсу. Координатор активности била је 

наставница српског језика и књижевности, Данијела Гаговић. Учитељица Миланка Павловић 

припремила је диплому. Резултати конкурса налазе се у свесци записника, као и у летопису 
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школе. За награђене ученике припремљено је проглашење и додела диплома и књига. На 

додели диплома присуствовали су: Ана Виторовић, директор школе, координатор активности, 

наставница Данијела Гаговић, неки од учитеља награђених ученика (Зорица Гавриловић, Нада 

Ђорђевић), координатор Тима Тања Нешковић и библиотекар школе Милован Јоксимовић.  

Четврти састанак одржан је 17. марта 2022. године са дневним редом: Обележавање Дана 

позоришта. Дан позоришта, 27. марта обележен је у млађим разредима, како на терену тако и 

у матичној школи тако што је час српског језика или слободних наставних активности био 

посвећен том дану. Ученици четвртог разреда у матичној школи припремили су сценске 

приказе, а код њих су са својим учитељима гостовали ученици првог, другог и трећег разреда.  

Пети састанак Тима за културну и јавну делатност школе одржан је 2. јуна 2022. године у 

вези са припремама и одржавањем Завршне приредбе поводом додела награда ученицима 

(додела Вукових диплома, проглашење Ђака генерације, додела награда ученицима за 

постигнуте запажене резултате на такмичењима). Програм је припремила наставница српског 

језика и књижевности Славица Петровић. Водитељи програма били су Дарко Миловић, 

одељење 8/3 и Ђурђа Љубичић, одељење 5/3. Завршну приредбу подржао је Куд „Максим 

Марковић“ са својом кореографијом. Приредба је одржана на платоу испред школе 5. јула 

2022. године. Приредби су присуствовали ученици школе, родитељи, запослени у школи и 

представници локалне самоуправе.  

Рад Тима обележило је још пуно активности, неке од њих су: 

- школска 2021/22. година почела је 1. септембра 2021. године. На првом часу 

ученицима је прочитано писмо министра Бранка Ружића уз емитовање државне химне; 

- почео са радом Продужени боравак у новом простору. Ученике је сачекала 

учитељица Љубица Рстић; 

- учешће наших ученика на конкурсу „Месец књиге 2021.“; 

- учешће ученика у пројекту „Улога ученика у заштити животне средине“ и 

представљање пројекта у ОШ „Алекса Дејовић“ Севојно;  

- учешће наших ученика у највећој овогодишњој планинарској акцији „Дан 

пешачења“, под слоганом КОРАК БЛИЖЕ ЗДРАВЉУ коју је организовао Планинарски 

савез Србије 11. септембра 2021. године; 

- у Сечој Реци почела је са радом школска библиотека; 

- 15. октобар ученици млађих разреда обележили су као „Дан здраве хране“; 

- Министарство заштите животне средине је финансирало пројекат 

„Пошумљавање града Косјерића“. Део пошумљавања је урађен у нашем школском 

дворишту. Радници ЈКП „Елан“ су посадили стабла платана на простору између школе 

и котларнице и испод спортске хале; 

- одржано је међународно такмичење „Дабар“ за ученике од 5. до 8. Разреда на 

коме је учествовало 90 ученика наше школе; 

- одржана су школска, општинска и окружна такмичења за предмете: математика, 

српски језик и књижевност, физика, хемија, географија, енглески језик, француски 

језик, физичко и здравствено васпитање, пласман на Републичко такмичење остварили 

су ученици Анђелија Кијачић, 7/1 и Марија Гаговић, 8/2 из српског језика и 

књижевности; 

- педагог школе, Марија Глигоријевић у Београду је присуствовала представљању 

пројекта „Школе за бољи квалитет ваздуха“; 

- логопед, Јелица Лечић присуствовала је семинару за предаваче грађанског 

васпитања у Регионалном центру у Ужицу; 

- у кабинету за информатику учитељица Миланка Павловић одржала је Стручни 

скуп за кориснике „Клет групе“ у вези са коришћење дигиталних уџбеника и е-

учионица; 

- представници ЈКП „Дубоко“, директор установе Мoмир Миловановић и његови 

сарадници Тања Кнежевић и Милица Чоланић, у одељењу 8/1 одржали су предавање у 

оквиру кога су представили свој рад, како су организовани, како се врши раздвајање 
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отпада, који су капацитети депоније и колико се примљеног отпада искористи и врати 

поново у производњу. Предавање је имало за циљ развијање свести код младих 

нараштаја о значају правилног управљања отпадом и преношења знања на друге око 

себе; 

- на Међународном конкурсу за стрип „Стрипфест“ у Ваљеву учествовали су 

ученици наше школе Анђела Марковић 6/1 и Андреј Вукотић 6/2; 

- 7. фебруара, поводом Пилот пројекта ,,Улога ученика у заштити животне 

средине“ представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и 

Министарства заштите животне средине посетили су нашу школу и одржали предавање 

на тему ,,Одрживи развој и управљање отпадом“ и пружили подршку нашим ђацима у 

стицању здравих навика у очувању животне средине. Предавању су присуствовали 

ученици одељења 5/2 и 6/1; 

- 23. фебруара, поводом обележавања Међународног дана борбе против 

вршњачког насиља, или „Дана розе мајица“, у холу наше школе изложена је розе кутија 

(рад наших ученика). Свако од ученика који има неки проблем у школи или непријатно 

искуство, може у њу да стави анонимно писмо у коме ће изложити свој проблем. 

Психолог школе ће давати одговоре који ће, заједно са писмима, бити изложени у холу 

школе. Сви ученици показали су добру вољу и овог дана на себи понели розе одевни 

предмет или неки розе детаљ уз себе, а све у складу са школским правилима облачења. 

Активности су спроведене у оквиру Ученичког парламента. На часовима грађанског 

васпитања са наставницом Јелицом Лечић припремљене су кутије и панои са садржајем 

на ову тему. Једна од кутија послата је и у издвојено одељење у Сечој Реци; 

- учитељица Миланка Павловић, поводом 8. марта, Дана жена припремила је 

изложбу на тему „Некако с пролећа“. Изложбу посетили ђаци 4/2 наше школе. Ученици 

су изложбене радове уручили својим мамама; 

- 24. марта 2022. званично су почели радови на постављању еко-парка у школском 

дворишту, обележен Дан лименки и одржана 42. Општинска смотра рецитатора 

„Песниче народа мог“; 

- током маја и јуна месеца одржане промоције Техничке школе Косјерић и 

средњих школа из Округа; 

- 10. маја одржан је састанак стручних сарадника са васпитачима у вртићу - 

разговор о будућим првацима; 

- 18. маја одржана је 19. по реду Меморијална трка „Генерал Светомир Ђукић" на 

улицама града. Учествовали сви ученици матичне школе и део ученика из издвојених 

одељења; 

- 19. маја ученици одељења 3/2 са учитељицом Миланком Павловић и Јелицом 

Пантовић (студентом на методичкој пракси), подржали су акцију „С природом на ти“ у 

организацији Савеза учитеља Републике Србије и реализовали различите активности 

на отвореном; 

- 30. маја у оквиру часова технике и технологије сви ученици који су тог дана 

имали часове из овог предмета, у пратњи наставника Аца Караклајића посетили су Хан 

и погледали макету Српског села које ће се градити поред реке Скрапеж, на простору 

са друге стране полигона; 

- 3. јуна, најуспешнији ученици 3/2 одељења из математике и рецитовања - Ленка 

Петронијевић, Дамјан Гавриловић и Кристијан Радовановић, са учитељицом Миланком 

Павловић, учествовали су у међународном пројекту "Велико Градиште у срцу", а на 

позив ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште и њихове општине; 

- 4. јуна у оквиру пројекта „Квалитетно образовање за све“ ОШ „Мито 

Игумановић“ из Косјерића и Српска допунска школа из Ставангера обележиле су Дан 

демократске културе на тему витештва. Предавање је одржао археолог и историчар 

Марко Алексић. Ученици из Ставангера пратили су цео догађај онлајн путем. Ове 

активности резултат су сарадње наставника српској језика и књижевности Сене и 
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Филипа Вукотића из Косјерића и наставница Сање Хундхамер и Јелене Крнете из 

Норвешке; 

- 17. јуна у ИО Сеча Река ученици млађих разреда са својим учитељицама Данком 

Ковачевић и Марином Лучић извели су представу „Тужна принцеза и смешљиви 

принц“. 

Свакодневне активности које су обележиле рад Тима током целе године уредно су вођене у 

летопису школе и постављане на школски сајт, а такође налазе се и у штампаној верзији у 

свесци записника Тима.  

Активности за летопис бележили су: Ана Виторовић, директор школе, Тања Нешковић, 

координатор Тима, Милован Јоксимовић, библиотекар школе. Сви наставници и учитељи 

достављали су информације о реализованим активностима. За лекторисање била је задужена 

наставница Светлана Бабић, а за постављање на сајт школе наставник Владимир Спасић.  

 

Координатор Тима, Тања Нешковић 
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15.3. Извештај Тима за заштиту од насиља, дискриминације, 

злостављања и занемаривања 
 

Чланови Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања (у даљем 

тексу Тим) школске 2021/22. су били: Ана Виторовић, Бранислава Милић, Слађана 

Милаковић, Марија Глигоријевић, Марија Драгић, Миломир Јовановић (представник Савета 

родитеља) и Вања Радовић (представник Ученичког парламента). 

Током школске 2021/22. Тим се бавио дефинисањем процедуре за пријаву насиља и начина 

праћења случајева насиља, дефинисањем начина израде Програма заштите и корака у изради 

плана, организовањем обуке за развијање компетенција запослених потребних за превенцију 

и интервенцију у случајевима насиља, злостављања и занемаривања. Такође, праћени су 

ефекти процене предузетих мера за заштиту ученика и радило се на информисању запослених, 

ученика и родитеља о начинима тражења подршке у случајевима насиља, злостављања и 

занемаривања. Током школске године, Тим је активно решавао и случајеве актуелног насиља, 

посебно у једном периоду када је вршњачко насиље било појачано (када је и одржан ванредни 

састанак). Тада предузете мере су се показале као ефикасне и успешне. 

У децембру је одржан састанак са представницима локалних институција где се разговарало о 

процедурама које се предузимају у различитим случајевима насиља, а посебно када је у питању 

насиље трећег нивоа када се ове институције и укључује. Овај састанак је допринео 

учвршћивању спољашње мреже подршке и заштите. Поред овога, током децембра и јануара 

спроведена је и анкета којом су испитивани различити ставови који се тичу насиља у школи. 

Анкетом су били обухваћени одговори наставника, родитеља и ученика, односно, за сваку од 

ове три групације су направљене посебне анкете. Резултати анкете су допринели бољем 

разумевању виђења насиља од стране учесника анкете и дефинисањем критичних тачака када 

је у питању превенција и интервенција, што се користило при прављењу Програма заштите за 

следећу школску годину.  

 

 

Координатор Тима 

Јована Радовић, психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76  

15.4. Извештај Тима за професионални развој 
 

Чланови Тима за професионални развој (у даљем тексту Тим) у школској 2021/22. години су: 

Тања Нешковић, Марија Радовановић, Бојана Ерчић, Драгослав Марковић, Славица Васовић 

и Миланка Павловић (координатор). 

Током протекле школске године Тим је у сарадњи са Маријом Глигоријевић, школским 

координатором тимова и руководством школе, реализовао планиране активности пратећи и 

дајући обавештења о актуелним програмима како унутар, тако и ван установе. 

Тим је реализовао активности кроз формалне и неформалне састанке, уз константно дељењe 

обавештења колегама о новинама из области стручног усавршавања (путем Вибера или 

имејлом). Сви чланови, у својим доменима и могућностима, дали су допринос квалитетном и 

ефективном раду. Током школске године Тања Нешковић била је задужена за прикупљање и 

чување потврда о  реализованим семинарима ван установе за старије разреде, а за млађе 

разреде Бојана Ерчић.  

Од почетка школске године урађени је Програм стручног усавршавања ван установе за 

школску 2021/22. годину, а на основу самопроцене компетенција наставника, стручних 

сарадника и директора школе и достављеног мишљења Стручних већа. Урађени су предлози 

формулара за личне планове и извештаје о професионалном развоју и друга потребна упутства. 

Доказе о реализованом стручном усавршавању у установи чувају наставници у свом 

портфолиу, а увид је прописан Правилником. 

Сви су обавештени да на дељеном диску, у фолдеру „Тим за професионални развој“ имају 

приступ и могу преузети сав потребан материјал за своје стручно усавршавање  

унутар и ван установе. Детаљи на 

 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0AIaBCmJEYpEOUk9PVA.  

Исто тако, током другог полугодишта, због измењеног Правилника о сталном стручном 

усавршавању и напредовању у звања наставника,  васпитача и стручних сарадника,  

„Службени гласник РС“, број 109 од 19. новембра 2021. чланови Тима су дали су свој предлог 

Документа о вредновању Сталног стручног усавршавања у установи, детаљи на 

https://docs.google.com/document/d/1uHBv-NBqAERiunl7J7m8PjeYhhcbpYZn/edit  

На стручним органима и телима подсећано на процедуре и рокове којих се треба придржавати 

како би се обезбедила примена Правилника. Наставницима је раније достављен предлог 

евиденције личног плана и извештаја о стручном усавршавању. 

Дате су смернице за реализацију стручних усавршавања у школској 2022-23.години. На основу 

самопроцене компетенција наставника Стручна већа ће доставити предлоге врсте и облика 

стручног усавршавања ван установе Тиму, а даље активности ће се реализовати у складу са 

постојећом регулативом. Детаљи о реализованим семинарима и стручним скуповима на 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xf6rJ3FdfhYW5Y_Q1l0pVSrBfXQjcdy/edit#gid=522866

273  
 

 

 

Миланка Павловић, координатор Тима  

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0AIaBCmJEYpEOUk9PVA
https://docs.google.com/document/d/1uHBv-NBqAERiunl7J7m8PjeYhhcbpYZn/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xf6rJ3FdfhYW5Y_Q1l0pVSrBfXQjcdy/edit#gid=522866273
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xf6rJ3FdfhYW5Y_Q1l0pVSrBfXQjcdy/edit#gid=522866273
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Реализовани семинари и стручни скупови за школску 2021-2022. годину 
Број Аутор-

и/реализатори, 

организатор 

Назив 

програма 

Кат.бр

ој/обл

ик 

стручн

ок 

усавр

шава

ња 

Комп

./При

ор. 

Бодови

/сати 
Учесници Време/

место/

начин 

Напомена 

1 Савез учитеља 

РС 

„Са 

стручњац

има на 

вези – 

безбедно 

током 

пандемије

“ 

(вебинар) 

стручни 

скуп 

 
2 сата, 

1 бод 

Миланка Павловић онлајн Број 

уверења 

704 

2 KLETT 

друштво за 

развој 

образовања, 

Београд 

 
стручни 

скуп 

 
1 бод Марија 

Радовановић, 

Милица 

Спасојевић,. 

Бранислава 

Милић, Слађана 

Милаковић, 

Добрила 

Матијевић, 

Љиљана 

Петровић, Нада 

Ђорђевић, Мира 

Симеуновић, 

Милица 

Арсенијевић, 

Данијела Гаговић, 

Зоран Ристовић, 

Гордана Николић, 

Славица 

Петровић, Сена 

Вукотић, Филип 

Вукотић, Светлана 

Бабић, Милка 

Јоксимовић, 

Слађана 

Витезовић, 

Мирјана Тешовић, 

Бојана Ерчић, 

Горан Лекић, 

Миленко 

Стефановић, 

Станика 

Млађеновић, Тања 

Нешковић, 

Радмила Божовић, 

Весна Вујић, 

Данка Ковачевић, 

Мирјана 

Пантовић, Марина 

Лучић, Михаило 

Јоксимовић 

4. 

децемб

ар 

2021. 
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3 Савез учитеља 

РС 

Дигиталн

и 

уџбеници, 

Е-

учионица 

стручни 

скуп 

 
2сата, 

1бод 

Милка Јосимовић 

Јоксимовић 18.-

19.5. 

9.9.202

1./онла

јн 

Број 

уверења10

29-4 

4 ЗУОВ "Дигиталн

и свет 2" 

семинар К2 16 

бодова 

Бојана Ерчић 29.9.20

21./ 

онлајн 

Број 1677 

5 ЦСУ "Професи

онална 

заједница 

учења као 

механиза

м 

креирања 

мреже 

подршке 

међу 

запослени

ма у 

васпитно-

образовни

м и 

образовни

м-

васпитни

м 

установам

а" 

трибина 
 

1 бод Бојана Ерчић 4.12.20

21. 

 

6 KLETT 

друштво за 

развој 

образовања, 

Београд 

Дигиталн

и 

уџбеници, 

Е-

учионица 

стручни 

скуп 

 
1 бод Марија 

Радовановић, 

Милица 

Спасојевић, 

Бранислава 

Милић, Слађана 

Милаковић, 

Добрила 

Матијевић, 

Љиљана 

Петровић, Нада 

Ђорђевић, Мира 

Симеуновић, 

Милица 

Арсенијевић, 

Данијела Гаговић, 

Зоран Ристовић, 

Гордана Николић, 

Славица 

Петровић, Сена 

Вукотић, Филип 

Вукотић, Светлана 

Бабић, Милка 

Јоксимовић, 

Слађана 

Витезовић, 

Мирјана Тешовић, 

Бојана Ерчић, 

Горан Лекић, 

Миленко 

Стефановић, 

Станика 

Млађеновић, Тања 

11. 

децемб

ар 

2021. 
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Нешковић, 

Радмила Божовић, 

Весна Вујић, 

Данка Ковачевић, 

Мирјана 

Пантовић, Марина 

Лучић, Михаило 

Јоксимовић 

7 Савез учитеља 

РС -ЗУОВ 

"Са 

стручњац

има на 

вези-

безбедно 

током 

пандемије

"-вебинар 

стручни 

скуп 

  
2сата, 

1бод 

Станика 

Млађеновић 

31.8.20

21. 

бр.уверења

1190-4 

8 Савез учитеља 

РС- ЗУОВ 

"Дигиталн

и свет 2" 

вебинар 

стручни 

скуп 

 
2сата, 

1бод 

Станика 

Млађеновић 

9.9.2021. 

24.8.20

21. 

бр.уверења 

1170-4 

9 Савез учитења 

РС - ЗУОВ 

"Лет кроз 

дигитални 

свет 2" 

(вебинар) 

Стручн

и скуп 

 
2сата, 

1бод 

Станика 

Млађеновић 

9.9.2021. 

 
бр.уверења 

1029-4 

10 Савез учитеља 

РС 

"Лет кроз 

дигитални 

свет 2" 

Стручн

и скуп 

 
1бод Бојана Ерчић, 

Мирјана Пантовић 

9.9.202

1. 

онлајн 

Број 1029-

4 

11 KLETT 

друштво за 

развој 

образовања, 

Београд 

ПРИМЕН

А 

ЕДУКАТ

ИВНЕ 

ПЛАТФО

РМЕ У 

РАДУ СА 

УЧЕНИЦ

ИМА 

Стручн

и скуп-

саветова

ње 

 
4 сата 

-1 бод 

Миланка 

Павловић 

27. 11. 

2021. 

PEP161/21 

12 ЗУОВ ,,Дигитал

ни свет" 2 

семинар К2 16 

бодова 

Слађана 

Витезовић 

29.9.20

21. 

1677/2021/

2074 

13 ЗУОВ ,,Са 

стручњац

има на 

вези-

безбедно 

током 

пандемије 

" 

вебинар

-

стручни 

скуп 

 
2сатс-

1бод 

Слађана 

Витезовић 

 
294-4/2020. 

14 КLETT 

друштво за 

развој 

образовања 

Београд 

Педагошк

а 

документа

ција-

свеска 

праћења 

развоја и 

напредова

ња 

ученика 

  
1 бод Слађана 

Витезовић, Бојана 

Ерчић 

15.12.2

021. 

 

15 Центар за 

стручно 

усавршавање 

Крагујевац 

Професио

нална 

заједница 

учења као 

механиза

   
Слађана 

Витезовић 

14.12.2

021. 

Трибина 
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м 

креирања 

мреже 

подршке 

међу 

запослени

ма у ВО 

раду и ОВ 

раду у 

установам

а 

16 КLETT - 

Образовне 

академије 

2021/22, реал. 

Јасмина Ђелић 

Форматив

но 

оцењивањ

е: методе, 

технике и 

инструме

нти 

вебинар

-

стручни 

скуп 

 
1 бод Миланка 

Павловић, Бојана 

Ерчић, Мирјана 

Пантовић 

2. 2. 

2022. u 

18h 

 

17 Центар за 

стручно 

усавршавање 

Чачак 

Обука за 

наставу 

грађанско

г 

васпитања 

семинар К1 

П3 

8 

бодова 

8 сати 

Јелица Васиљевић 11.12.2

021. 

 

18 Завод за 

унапређивање 

образовања и 

васпитања 

Програм 

обуке за 

оснажива

ње 

запослени

х у 

образовањ

у за 

развијање 

одговорно

г односа 

према 

здрављу, 

очувању 

здравља и 

безбеднос

ти 

ученика 

семинар К1 12 Марија 

Глигоријевић 

06.07.2

021./он

лајн 

Одобрено 

решењем 

Министра 

ПНТР број 

611-00-

00922/2021

-03 од 

23.6.2021. 

19 Центар за 

образовање 

Крагујевац 

Професио

нална 

заједница 

учења као 

механиза

м 

креирања 

мреже 

подршке 

запослени

ма у о.в. и 

в.о. 

установам

а 

Стручн

и скуп 

 
1 бод Данијела Гаговић 14.1.20

22. 

онлајн 

01-98/139 

20 KLETT 

друштво за 

развој 

образовања, 

Београд 

Авантура 

ума на 

школском 

часу 

Стручн

и скуп 

 
1 бод Данијела Гаговић 18.11.2

021. 

онлајн 

OA22-

1/674 
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21 Завод за 

унапређивање 

образовања и 

васпитања 

Креативне 

и 

савремене 

праксе 

СТЕМ 

образовањ

а 

Конфе

ренциј

а 

 
4 Марија 

Глигоријевић 

10-

11.12.2

021. 

Одобрио 

ЗУОВ 

одлуком 

број 1647-

4/2021 од 

26.11.2021. 

22 Завод за 

вредновање 

квалитета 

образовања и 

васпитања 

Обука за 

школске 

координат

оре и 

админист

раторе 

међунаро

дних 

истражива

ња чији је 

носилац 

ИЕА 

обука К4 

П6 

8 Данијела Гаговић 21.3.20

22. 

Решење 

Министарс

тва бр. 

610-00-

01386/2020

-07 од 

17.12.2020. 

23 Завод за 

вредновање 

квалитета 

образовања и 

васпитања 

Обука за 

школске 

координат

оре и 

админист

раторе 

међунаро

дних 

истражива

ња чији је 

носилац 

ИЕА 

обука К4 

П6 

8 Милован 

Јоксимовић 

21.3.20

22. 

Решење 

Министарс

тва бр. 

610-00-

01386/2020

-07 од 

17.12.2020. 

24 KLETT 

друштво за 

развој 

образовања, 

Београд 

Примена 

едукативн

е 

платформ

е у раду са 

ученицим 

у школи 

Стручн

и скуп 

 
1 Бојана Ерчић 4.12.20

21. 

DM21-

12/2195 

25 KLETT 

друштво за 

развој 

образовања, 

Београд 

Примена 

едукативн

е 

платформ

е у раду са 

ученицим

а на 

даљину 

Стручн

и скуп 

 
1 Бојана Ерчић 11.12.2

021. 

DM21-

22/912 

26 KLETT 

друштво за 

развој 

образовања, 

Београд 

Дигитална 

настава - 

корак 

напред 

или 

назад? 

Стручн

и скуп 

 
1 

 
10.3.20

22. 

ОА22-

6/617 

27 KLETT 

друштво за 

развој 

образовања, 

Београд 

ПРИМЕН

А 

ЕДУКАТ

ИВНЕ 

ПЛАТФО

РМЕ У 

РАДУ СА 

УЧЕНИЦ

ИМА У 

ШКОЛИ 

Стручн

и скуп 

 
1 Данијела Гаговић, 

Мирјана Пантовић 

4.12.20

21. 

DM21-

12/2197 
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28 KLETT 

друштво за 

развој 

образовања, 

Београд 

ПРИМЕН

А 

ЕДУКАТ

ИВНЕ 

ПЛАТФО

РМЕ У 

РАДУ СА 

УЧЕНИЦ

ИМА НА 

ДАЉИНУ 

Стручн

и скуп 

 
1 Данијела Гаговић, 

Мирјана Пантовић 

11.12.2

021. 

DM21-

22/586 

29 Сузана 

Мијушковић и 

сарадници, 

ЗУОВ, РЦ 

Шабац 

Дидактич

ке игрице 

за децу 

паметниц

е 

Семин

ар 

 
8 Миланка 

Павловић, 

Добрила 

Матијевић, 

Љиљана 

Петровић, Милица 

Арсенијевић, 

Тања Нешковић, 

Славица Васовић, 

Бојана Ерчић, 

Данка Ковачевић, 

Станика 

Млађеновић, 

Марина Лучић, 

Ана Виторовић, 

Драгослав 

Марковић, Зорица 

Гавриловић, Ката 

Гавриловић, 

Слађана 

Витезовић, 

Радмила Божовић 

,Мира 

Симеуновић, 

Михајло 

Јоксимовић, 

Милка 

Јоксимовић, 

Марина Максић, 

Мирјана Тешовић, 

Нада Ђорђевић, 

Слађана 

Милаковић, 

Мирјана 

Пантовић, Јована 

Радовић 

18-19. 

5. 

2022. 

Број 620 

30 МПНТР, 

Уницеф и 

Делегација ЕУ 

у Србији 

"Учимо 

сви 

заједно" 

Онлајн 

обуке 

у 

оквиру 

пројек

та 

 
8+8 Марија 

Глигоријевић, 

Миланка 

Павловић, 

Славица Васовић, 

Ката Гавриловић, 

Зорица 

Гавриловић, 

Слађана 

Витезовић, Тања 

Нешковић 

Мај - 

јун 

2022. 

године

; 

- 

Септем

бар - 

Децем

бар 

2022. 

године

; 

- 

Фебру

ар - 

611-00-

00525/2017

-03. 
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Мај 

2023. 

године

; 

31 Агенција за 

спречавање 

корупције -

република 

Србија 

Етика и 

интегртет 

Обука 

на 

даљин

у 

К3,К

4,К5,

К6 

П7 

8 Татјана К. 

Страиновић21.05.2

022. год 

  

32 
 

Пројектна 

настава и 

школски 

пројекти 

Обука 

на 

даљин

у 

 
8 Љиљана 

Јоксимовић 

 
у току 

33 ЗУОВ Обука 

наставник

а за 

реализаци

ју 

пројектне 

наставе и 

школских 

пројеката 

Обука 

на 

даљин

у 

 
8 Марија Лучић 

 
у току 

35 МПНТР, 

Уницеф и 

Делегација ЕУ 

у Србији 

"Учимо 

сви 

заједно" 

Онлајн 

обуке 

у 

оквиру 

пројек

та 

 
8+8 Славица Васовић Мај - 

јун 

2022. 

године

; 

- 

Септем

бар - 

Децем

бар 

2022. 

године

; 

- 

Фебру

ар - 

Мај 

2023. 

године

; 

611-00-

00525/2017

-03. 

37 ЗУОВ ,,Дигитал

ни свет 1" 

вебина

р-

стручн

и скуп 

К2 16 Мирјана Тешовић 17.9.20

21. 

br.610-00-

01206/2020

-07 

38 ЗУОВ ,,Дигитал

ни свет 2" 

вебина

р-

стручн

и скуп 

К2 16 Мирјана Тешовић 29.9.20

21. 

бр.610-00-

1206/2020-

07 

39 KLETT 

друштво за 

развој 

образовања, 

Београд 

Форматив

но 

оцењивањ

е: методе, 

технике и 

инструме

нти 

стручн

и скуп-

трибин

а 

 
1 Мирјана Тешовић 2.2.202

2. 

158-4/2022 

41 МПНТР, 

Уницеф и 

Делегација ЕУ 

у Србији 

"Учимо 

сви 

заједно" 

Онлајн 

обуке 

у 

оквиру 

 
8 Мирјана Тешовић мај-јун 

2022. 

611-00-

00525/2017

-03. 
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пројек

та 

43 KLETT 

друштво за 

развој 

образовања, 

Београд 

Образовне 

неуронаук

е у 

школи-

пут од 

науке до 

праксе 

Трибина-

онлајн 

стручн

и скуп-

трибин

а 

 
1сат,1

бод 

Станика 

Млађеновић 

30.3.20

22. 

бр.ОА22-

2/2603 

44 KLETT 

друштво за 

развој 

образовања, 

Београд 

Комуника

цијске 

вештине у 

школској 

арени 

стручн

и скуп- 

трибин

а 

 
1сат,1

бод 

Станика 

Млађеновић 

2.5.202

2. 

бр.ОА22-

5/2247 

46 KLETT 

друштво за 

развој 

образовања, 

Београд 

Знати 

своје 

границе је 

пола 

добре 

комуника

ције 

стручн

и скуп- 

трибин

а 

 
1сат, 

1бод 

Станика 

Млађеновић 

24.5.20

22. 

бр.ОА22-

7/1693 

47 ЗУОВ Пројектна 

настава и 

школски 

пројекти 

Обука 

на 

даљин

у 

 
8 Татјана К. 

Страиновић 

 
у току 

48 МПНТР, 

Уницеф и 

Делегација ЕУ 

у Србији 

"Учимо 

сви 

заједно" 

Онлајн 

обуке 

у 

оквиру 

пројек

та 

 
8 Андријана 

Јоксимовић 

мај-јун 

2022. 

611-00-

00525/2017

-03 

49 Савез учитеља 

РС -ЗУОВ 

"Са 

стручњац

има на 

вези 2 -

безбедно 

током 

пандемије

" 

вебина

р-

стручн

и скуп 

 
1 Андријана 

Јоксимовић 

16.12. 

2021. 

 

50 МПНТР и 

Завода за 

унапређивање 

образовања и 

васпитања 

" Обука за 

дежурне 

наставник

е " 

Онлајн 

обука 

 
8 Андријана 

Јоксимовић 

21. 06. 

2022. 

 

52 МПНР и 

Завода за 

унапређивање 

обр 

Обука за 

дежурне 

наставник

е 

Онлајн 

обука 

 
8 Тома Марковић 21.6.20

22. 

 

53 Диг. учионица-

увођење дигит. 

уџбеника 

Програм 

обуке за 

запослене 

у 

образовањ

у 

Онлајн 

обука 

 
19.5 Тома Марковић 16.8.20

21. 

1124/2021/

3536 

54 Сузана 

Мијушковић и 

сарадници, 

ЗУОВ, РЦ 

Шабац 

Дидактич

ке игрице 

за децу 

паметниц

е 

Семин

ар 

 
8 Ката Гавриловић 18-19. 

5. 

2022. 

Број 620 
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55 МПНТР, 

Уницеф и 

Делегација ЕУ 

у Србији 

"Учимо 

сви 

заједно" 

Онлајн 

обуке 

у 

оквиру 

пројек

та 

 
8+8 Ката Гавриловић Мај - 

јун 

2022. 

године

; 

- 

Септем

бар - 

Децем

бар 

2022. 

године

; 

- 

Фебру

ар - 

Мај 

2023. 

године

; 

611-00-

00525/2017

-03. 

56 МПНР и 

Завода за 

унапређивање 

обр 

Обука за 

дежурне 

наставник

е 

Онлајн 

обука 

 
8 Ката Гавриловић 21.6.20

22. 

 

57 МПНР и 

Завода за 

унапређивање 

обр 

Обука за 

дежурне 

наставник

е 

Онлајн 

обука 

 
8 Славица Васовић 21.6.20

22. 

 

58 Сузана 

Мијушковић и 

сарадници, 

ЗУОВ, РЦ 

Шабац 

Дидактич

ке игрице 

за децу 

паметниц

е 

Семин

ар 

 
8 Добрила 

Матијевић 

18-19. 

5. 

2022. 

Број 620 

59 Сузана 

Мијушковић и 

сарадници, 

ЗУОВ, РЦ 

Шабац 

Дидактич

ке игрице 

за децу 

паметниц

е 

Семин

ар 

 
8 Мира Симеуновић 18-19. 

5. 

2022. 

Број 620 

60 МПНР и 

Завода за 

унапређивање 

обр 

Обука за 

дежурне 

наставник

е 

Онлајн 

обука 

 
8 Добрила 

Матијевић 

21.6.20

22. 

 

61 МПНР и 

Завода за 

унапређивање 

обр 

Обука за 

дежурне 

наставник

е 

Онлајн 

обука 

 
8 Мира Симеуновић 21.6.20

22. 

 

62 Друштво за 

српски језик 

икњижевност 

Србије 

Републич

ки зимски 

семинар 

Семин

ар 

К1П3 3 дана, 

24 

бода 

Светлана Бабић 21–23. 

1. 

2022. 

 

64 KLETT 

друштво за 

развој 

образовања, 

Београд 

ПРИМЕН

А 

ЕДУКАТ

ИВНЕ 

ПЛАТФО

РМЕ У 

РАДУ СА 

УЧЕНИЦ

ИМА У 

ШКОЛИ 

стручн

и скуп 

 
1 Светлана Бабић 11. 12. 

2022. 

DM21-

22/3196 
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65 Сузана 

Мијушковић и 

сарадници, 

ЗУОВ, РЦ 

Шабац 

Дидактич

ке игрице 

за децу 

паметниц

е 

Семин

ар 

К3 8 Марина Максић 18.-

19.5.20

22. 

бр.620 

 
МПНТР, 

Уницеф и 

Делегација ЕУ 

у Србији 

"Учимо 

сви 

заједно" 

Онлајн 

обуке 

у 

оквиру 

пројек

та 

 
8 Марина Максић мај- 

јун 

2022. 

611-00-

00525/2017

-03. 

66 ЗУОВ Програм 

обуке 

наставнок

а за 

предмет 

дигитални 

свет 1 

  
16 Милка Јоксимовић 17.920

21. 

1676/2021/

2706 

67 ЗУОВ Обука 

наставника 

за 

реализациј

у пројектне 

наставе и 

школских 

пројеката 

Онлајн 

обука 

 
8 Милена Костић 

 
У току 

69 Сузана 

Мијушковић и 

сарадници, 

ЗУОВ, РЦ 

Шабац 

Дидактич

ке игрице 

за децу 

паметниц

е 

Онлајн 

семина

р 

К3 8 Милка 

Јоксимовић, 

Мирјана Пантовић 

18.-

19.5.20

22. 

620 

70 МПНР и 

Завода за 

унапређивање 

обр 

Обука за 

дежурне 

наставник

е 

Онлајн 

обука 

 
8 Милка Јоксимовић 21.6.20

22. 

 

72 Удружење 

физичара 

Омега, Ниш 

Дигитално 

учење- 

Занимљиви

ји час и 

трајније 

знање 

Онлајн 

обука 

К2 5 

недељ

а, 34 

бода 

Весна Кијачић новемб

ар 

2021. 

 

73 Савез учитеља 

РС -ЗУОВ 

"Са 

стручњаци

ма на вези -

безбедно 

током 

пандемије" 

вебина

р-

стручн

и скуп 

 
1 бод Весна Кијачић 16.12.2

021. 

 

74 МПНТР и 

Завода за 

унапређивање 

образовања и 

васпитања 

Обука за 

дежурне 

наставник

е 

Онлајн 

обука 

 
8 Весна Кијачић 21.6.20

22. 

 

75 СУРС Лет кроз 

дигитални 

свет 2 

(вебинар) 

вебина

р-

стручн

и скуп 

 
1бод Михаило 

Јоксимовић  

9.9.202

1. 

1029-

4/2021. 

76 СУРС Обука за 

менторски 

рад 

наставника 

са 

студентима. 

Онлајн 

обука 

 16 Миланка 

Павловић 

 29.06 - 

13.07. 

2022. 

У току 
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15.5. Извештај Тима за инклузивно образовање 
 

Чланови Тима за инклузивно образовање били су Ана Виторовић, Марија Глигоријевић, 

Јована Радовић и Јелица Васиљевић. Тимом је руководила Јелица Лечић, а заменик је била 

Марија Глигоријевић. 

 Одржано је шест састанака, а континуирано је анализирана инклузивна пракса у школи.  

 Током године формирана су два нова тима за додатну подршку, за једног ученика првог 

разреда и једног ученика петог разреда.  

 Тим за инклузивно образовање реализовао је следеће активности из Годишњег плана 

рада Тима: 

 

Активности/Теме Реализовано на 

седници 

Реализатори 

Доношење плана активности Август 2021.  Чланови Тима 

Доношење предлога за формирање тимова за 

додатну подршку 

Септембар 

2021. 

Чланови Тима 

Анализа извештаја о постигнућима ученика 

након иницијалних тестирања 

Октобар 2021. Јована Радовић 

Израда извештаја о ученицима који имају 

тешкоће у праћењу наставе  

Децембар 2021. Марија Глигоријевић 

Доношење мера подршке за ученике који 

слабије прате наставу 

Децембар 2021. Јелица Лечић 

Припрема и анализа документације потребне 

за израду ИОПа за Педагошки колегијум 

Децембар 2021. Чланови Тима 

Дефинисање плана процене даровитих уеника Децембар 2021. Јелица Лечић 

Јована Радовић 

Анализа реализованог плана активности за 

прво полугодиште  

Фебруар 2022. Јелица Лечић 

Анализа постигнућа ученика за које су 

формирани тимови за додатну подршку 

Фебруар 2022. Чланови Тима и чланови 

тимова за додатну 

подршку 

Анализа извештаја школског педагога о 

остварености образовних стандарда ученика 

4. разреда (процена остварености основног 

нивоа из наставних предмета српски језик и 

математика) 

Април 2022. Марија Глигоријевић 

Израда документације за вредновање ИОП-а и 

доношење одлука у оквиру надлежности Тима 

за ИО 

Јун Чланови Тима 

Извештај о раду Тима за инклузивно 

образовање 

Јун Марија Глигоријевић 

 

 Од активности предвиђених планом није реализована активност Анализа инклузивне 

праксе у школи (израда упитника за процену), планирана за јун. С обзиром да је школа у мају 

укључена у Пројекат „Унапређени равноправни приступ и завршавање предуниверзитетског 

образовања за децу којој је потребна додатна образовна подршка“, који реализују 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и УНИЦЕФ, а због садржине и начина 

реализације Пројекта, одлучено је да ова активност буде у плану за наредну годину. 

         Марија Глигоријевић 
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15.6. Извештај актива за развој школског програма 
 

Чланови Стручног актива за развој школских програма у протеклој школској години били су: 

Данијела Гаговић, Слађана Милаковић, Милена Костић, Тома Марковић, Весна Кијачић, 

Миленко Стефановић и Марија Глигоријевић (председник).  

Актив за развој школског програма имао је два директна састанка и више консултација које су 

се одвијале онлајн или током осталих активности у школи.   

Чланови Актива за развој Школског програма реализовали су следеће активности: 

- Израда плана рада Актива и извешаја за прошлу школску годину; 

- Израда предлога новог Школског програма; 

- Праћење реализације Школског програма и достављање извештаја директору. 

        Марија Глигоријевић 

 

15.7. Извештај о раду педагошког колегијума 
 

Педагошки колегијум чине председници стручних већа за области предмета, координатори 

тимова, стручни сарадници. Радом Педагошког колегијума руководи директор школе.Чланови 

педагошког колегијума протекле школске године  били су Ана Виторовић, Тања Нешковић, 

Марија Глигоријевић, Јована Радовић, Јелица Васиљевић, Милован Јоксимовић, Светлана 

Бабић, Иван Атанасовски, Јелена Јанковић, Миленко Стефановић, Драгана Перишић, Тања 

Крстић Страиновић, Драгослав Марковић, Мирољуб Лечић и Бојана Ерчић. 

     У току школске године одржано је шест састанака. На почетку школске године уз помоћ 

стручних сарадника усагласили смо обавезе стручних већа за области предмета и  дефинисали 

задатке и рокове за реализацију, како би  планови и извештаји стручних већа, тимова и актива 

били јединствени. На дељеном диску су постављане све важне информације и стручна 

упутства. Дефинисан је образац за израду глобалних и оперативних планова, као и припрема 

за час. Упутство за одељењске старешине са информацијама важним за родитеље, посебно за 

пети разред је такође подељено на диску.  

Важан део наших састанака је био анализа електронског дневника. На дељеном диску су 

постављена упутства за одељењске старешине и предметне наставнике у вези са електронским 

дневником. Сви уочени недостаци су сигнализирани. Разговарали смо и доносили закључке о 

вођењу педагошке документације, свески и записника. Усаглашени су термини контролних и 

писмених задатака који су постављени на огласној табли школе. Посебно су истакнути 

термини отворених врата за све наставнике. На гугл учионицама су постављане информације 

за ученике и родитеље у складу са договорима на Педагошком колегијуму. У току године смо 

анализирали реализацију образовно-васпитне праксе, вођење педагошке документације, 

организацију и припреме за такмичења, учешће у пројектима.  Анализирали смо планове рада 

и предлагали мере за унапређење истих.  

       Пратили смо интересовања ученика и у складу са Правилником о реализацији СНА, 

испитивали смо интересовања ученика и кроз анкете понудили нове СНА.  

      Приоритет рада Педагошког колегијума је усаглашавање и координација рада стручних 

већа. У складу са тим смо размењивали и усвајали предлоге, бавећи се документацијом, 

плановима, извештајима, оцењивањем - наглашавајући формативни аспект оцене.  

      Циљ нам је са се сарадња између тимова, актива и већа унапреди и да даљем периоду 

корелација буде видљивија и транспарентна.  

 

                                     Ана Виторовић, председавајућа Педагошког колегијума 
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15.8.  Извештај Тима за обезбеђивање квалитета и развоја 

установе 
 

Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе су били Ана Виторовић, Марија 

Глигоријевић, Тања Нешковић, Зоран Ристовић, Миланка Павловић, Јелица Васиљевић, 

Драгана Перишић, Тања Крстић Страиновић, Душица Тулимировић ( представник Савета 

родитеља) и Вања Радовић ( представник Ђачког парламента).  У току године одржали смо 

пет састанака на којима смо анализирали реализацију плана и програма, примену законских 

аката, пратили рад тимова и њихових активости и давали препоруке за унапређење образовно-

васпитне праксе.  

                Посебно важне теме су биле стручно усавршавање запослених и примена стечених 

знања, учешће школе у пројектима, унапређење резултата на завршном испиту, унапређење 

образовно-васпитне праксе.  

             Праћењем реализације Годишњег плана рада школе дошло се до закључка да је 

потребно формирати тим и израдити акциони план за припремну наставу, формирати Тим за 

подмладак Црвеног крста, Тим за безбедност у школи, што је планом за наредну годину и 

предвиђено.  

             Као приоритети у наредном периоду дефинисани су побољшање резултата на 

завршном испиту, већи број ученика на републичким такмичењима, интензивирање 

превентивних активности у оквиру програма здравствене превенције, већи број активности у 

којима ће бити укључени родитељи ученика, али и унапређење материјално - техничких 

услова и простора.  

Ана Виторовић, директор 

  

15.9. Извештај Тима за развојно планирање 
 

Школски развојни план је документ на коме се темеље сви важни документи у школи. Донет 

на период од три године и то од 2019 до 2022. године. Део чланова Актива за развојно 

планирање више није у школи. Околности од марта 2020. су биле такве да се део активности 

није могао бити реализован. У јануару је иманован нови Актив за развојно планирање . Почели 

смо са активностима на изради новог плана. Након два састанка смо организовали радионицу 

на којој су учествовали представници других школа, спортских клубова, локалне заједнице, 

локалних институција. Радионица је продуковала много идеја и након ње смо од Школског 

одбора тражили сагласност да се продужи трајање старог развојног плана као би се реализовао 

део активности које нису реализоване. Школски одбор је донео одлуку о продужетку трајања 

плана. Чланови новог Актива за развојно планирање су: Ана Виторовић, Тања Нешковић, 

Марија Глигоријевић ( координатор), Ацо Караклајић, Нада Ђорђевић, Јована Радовић, Марија 

Васић (представник родитеља), Милица Јовић (представник локалне самоуправе), 

представник ученика.  

         Планирани исходи за област Програмирање, планирање и извештавање су углавном 

остварени. Потребно је унапредити извештавање и праћење. Осмислити начин на који ће се 

пратити реализација активности. У области Настава и учење потребно је радити и даље на 

уједначавању критеријума оцењивања и уређењу педагошке евиденције наставника. Такође 

коришћењем електронских дневика уочено је да је потребно радити на унапређењу 

формативних оцена, као и на индивисуалном приступу ученицима. У области Постигнућа 

ученика потребно је радити на побољшању резултата на завршном испиту и на 

међупредметним компетенцијама. У време пандемије редовне активности у циљу здравствене 

превенвије, превентивних активности у заштити ученика од насиља, прогграма 

професионалне орјенатације нису могле бити реализоване. Планиране екскурзије наставника 

нису реализоване. Организоване су активности које су имале за циљ унапређење сарадње и 
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међуљудских односа. Када су у питању материјално-технички услови, у последњих година 

дана видна су улагања о чему постоји евиденција у делу материјално-техничка улагања. У овој 

области смо имали велику подршку у локалној самоуправи, приватним предузећима, 

родитељима. Посебно смо поносни на Еко парк и ботаничку башту, затим на два кабинета 

информатике, активно учешће у пројектима, конкурисање на јавним позивима, уређење 

школског простора, набавку наставних средстава. Сарадња са родитељима је донела резултате 

у виду прикупљеног новца за ормариће. Родитељи су узели учешће у свим школским 

тимовима. Остало је да се уреди простор за пријем родитеља. 

           Нови развојни план са дефинисаним активностима ће бити усвојен до краја 2022. 

године. Приоритет новог Развојног план морају бити превентивне активности у смислу 

смањења броја ученика у школи. Број ученика опада и прети да буде још мањи. Посебно су 

угрожена сеоска подручја.  

          Важна нам је подршка свих актера локалне заједнице.  

 

Директор школе, Ана Виторовић  

 

15.10. Извештај о раду и активностима Ученичког 

парламента 
 

У септембру месецу извршен је избор представника свих одељења VII и VIII разреда, као и 

избор руководства УП и усвојен је план рада  Парламента  за школску 2021/22. годину. 

   

ЧЛАНОВИ УП   У ШКОЛСКОЈ 201/22. ГОДИНИ 

 

VII-1    Виктор Остојић (Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе)  

Анђелија Кијачић (Тим за самовредновање) 

VII-2    Милан Радивојевић 

 Вања Радовић (Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања) 

 

VII-3    Душан Тодоровић  

             Марија Нешковић 

VII-4    Милош Перишић (Тим за самовредновање) 

             Мика Николић 

 

 

VIII-1   Лазар Крсмановић 

             Јелена Јовановић 

VIII-2   Лазар Димитријевић 

              Невена Средић (заменик председника) 

VIII-3    Филип Илић (записничар) 

              Јана Илић (председник) 

 

VIII-4    Богдан Перишић 

               Невена Јаковљевић          
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АКТИВНОСТИ: 

    На првој (конститутивној) седници, одржаној у септембру месецу, чланови су упознати са 

организацијом рада Ученичког парламента. Седници је присуствовала Ана Виторовић, 

директор школе. Гласањем је изабрано руководство УП за школску 2021/22. годину, као и 

представници УП у Тимовима школе. Затим је усвојен Годишњи план рада Ученичког 

парламента. Ученици су, поред активности обухваћених Планом, предложили организовање 

хуманитарног турнира. Такође, сложили су се са предлогом директора школе о пуштању 

прикладне музике у школском холу за време одмора. 

    У току првог полугодишта одржана су три састанка Ученичког парламента, на којима је 

испланирано неколико активности, од којих су реализоване следеће: 

     У оквиру Дечије недеље чланови Ученичког парламента присуствовали су дискусији о 

важности вршњачке подршке у остваривању права детета. Активност је реализована на 

часовима Грађанског васпитања, у сарадњи са наставницом Јелицом Васиљевић. 

Међународни дан толеранције (16. новембар) обележен је у нашој школи активношћу 

чланова Ученичког парламента (Јана Илић и Невена Јаковљевић), који су припремили цитате 

о толеранцији. 

 

 
 

Поводом Дана људских права (10. децембар) чланови Ученичког парламента (Јана Илић и 

Филип Илић)  одржали су  радионице на часовима Грађанског васпитања, на којима су 

представили основна људска права, а затим дискутовали о разним ситуацијама у којима су она 

угрожена. 
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Члан Ученичког парламента (Анђелија Кијачић) у сарадњи са школским психологом, 

Јованом Радовић, одржала је презентацију ,,Тело не чини човека'' у одељењима 7. и 8. разреда 

као вид вршњачке едукације на тему значаја физичког изгледа и притиску који на појединце 

стварају друштвене мреже. 

       У току другог полугодишта одржана су три састанка. 

     Поводом обележавања Међународног дана борбе против вршњачког насиља, који се 

одржава последње среде у месецу фебруару, ученици наше школе у сарадњи са наставницима 

спровели су низ активности. Активности су планиране кроз сарадњу Ученичког парламента и 

стручних сарадника школе, а реализоване су у периоду од 21. до 23. фебруара 2022.године. 

    Ученици петог и шестог разреда су на часовима грађанског васпитања 21. фебруара, кроз 

радионицу „Не плаши се подели проблем“, учествовали у прављењу розе кутија. 

Предвиђено је да кутија буде изложена у холу школе, не само на овај дан него током целе 

школске године. Идеја је да ученици  у кутију, анонимно,  „остављају своје проблеме“, 

обраћајући се школском психологу, који,  у сарадњи са  представницима Ђачког парламента, 

одговара на писма ученика и да сва писма са одговорима буду изложена на паноу у холу школе.  

 

  

 

               
 

 

       Једном од састанака УП присуствовала је Марија Глигоријевић, школски педагог, ради 

размене идеја  у вези са  активностима (слободне наставне активности, секције, радионице) у 

наредној школској години. Ученици су показали највеће интересовање за спортске и 

уметничке активности. 

Координатор Ученичког парламента 

Весна Кијачић 
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16.  СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

16.1. Извештај о раду школског логопеда 
         Пратећи препоруке Правилника о програму свих облика рада стручних сарадника, 

деловања стручног сарадника- логопеда у школској 2021/2022. години, обухватала су следеће 

области: 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 

         У току августа 2021. године у сарадњи са стручном службом, рађено је на припреми и 

изради „Годишњег програма рада школе“, што обухвата израду и сопственог Годишњег 

програма рада. У току школске 2021/2022. године континуирано је рађено на припреми и изради 

месечних планова рада, строго поштујући годишњи програм рада, који су редовно достављани 

директору школе најкасније до 5ог месецу за исти месец.  У току септембра 2021. године  

направљен је и план сопственог стручног усавршавања и професионалног развоја, према 

каталогу „Завода за унапређивање образовања и васпитања“, Републике Србије. У периоду 

септембра и октобра 2021. године, у сарадњи са Тимовима за додатну подршку ученицима, 

израђивани су индивидуални образовни планови (ИОП-и), за ученике са сметњама у развоју.  

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 

         У сарадњи са стручном службом, директором и помоћником директора сваког месеца у 

току школске године прављен је план посете часовима, у циљу праћења и вредновања 

образовно- васпитног рада установе. Континуирано, током школске године посећивани су, 

према програму рада, планирани, угледни и огледни часови. Тимови за додатну подршку 

ученицима са сметњама у развоју имали су по три састанка у току школске године, у циљу 

праћења и вредновања примене мера индивидуалног образовног плана.  

 

РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

         У току септембра и октобра 2021. године обављени су индивидуални разговори са 

учитељима првог разреда, приликом чега су исти упознати са специфичностима говорно- 

језичких поремећаја одређених ученика њиховог одељења. Том приликом установљен је начин 

и план подршке овим ученицима, који је спровођен континуирано током године. Прво 

полугодиште било је предвиђено за израду педагошких профила ученика, након тога по потреби 

и индивидуалних образовних планова, што је рађено у сарадњи са предметним наставницима, 

учитељима и стручним сарадницима. Континуирано током школске године, у сарадњи са 

предметним наставницима и учитељима, рађено је на прећењу и вредновању постављених 

циљева индивидуалних образовних планова у складу са напредовањем деце. У фебруару у 

марту 2022. године урађена је евалуација индивидуалних образовних планова, након првог 

класификационог периода. 

 

 

РАД СА УЧЕНИЦИМА 

            Тестирање ученика првог разреда вршено је у току септембра и октобра 2021. године. 

Ученици су тестирани Глобалним артикулационим тестом, Тестом за процену фонематског 

слуха, Предикционим тестом и Тестом за процену развијености аудитивне анализе и синтезе. 

Након чега је утврђено да 19 ученика првог разреда има потребу за логопедским третманом. 

Ученици четвртог разреда тестирани су на дислексију и дисграфију у току октобра и новембра 

2021. године. Анализом резултата тестирања, утврђено је да 5 ученика четвртог разреда има 

потребу за подршком у смислу бољег овладавања процесом читања, као и потребу за подршком 

у смислу корекције начина писања. У току школске године рађени су индивидуални логопедски 
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третмани са 6 ученика који имају артикулационе сметње и са 4 ученика код који је установљено 

изразито вербално заостајање условљено ометеним психофизичким развојем. Групни 

логопедски третмани рађени су са 5 ученика четвртог разреда, рад је предвиђао корекцију 

процеса читања и писања.  

 

РАД СА РОДИТЕЉИМА ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

           Након тестирања ученика првог и четвртог разреда обављени су индивидуални разговори 

са родитељима ученика и они су том приликом упознати са резултатима тестирања као и са 

предвиђеним мерама подршке тим ученицима. У току школске године родитењи су долазили 

на заказане разговоре и били упознати о напредовању ученика на третману. У сарадњи са 

стручном службом обављени су разговори са родитељима ученика који раде по индивидуалном 

образовном плану, том приликом су родитељи упознавани и подстицани на учествовање у 

изради и спровођењу наведених планова.  

 

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

          У току школске године одржано је више састанака Тимова за додатну подршку ученицима 

са сметњама у развоју. Школски логопед је координисао једним таквим тимом. Стручни Тим за 

инклузивно образовање одржао је четири састанака у току школске године, пратећи годишњи 

план акативности, координација овим тимом била је поверена школском логопеду. Педагошки 

колегујум је у току школске године одржао три седнице, школски логопед водио је записнике 

са одржаних седница. Школски логопед је, као стални члан, учествовао у раду Тима за 

обезбеђивање квалитета и развоја установе, Тима за самовредновање и Селфи тима. 

 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

          Ради остваривања циљева васпитно образовног рада током целе календарске године 

остваривана је сарадња са вртићем ,,Олга Грбић“ Косјерић и удружењем „Друштво деце са 

церебралном парализом и дечјом парализом“, Косјерић. Сарадња са наведеним удружењем 

огледала се у заједничкој изради пројеката и реализацији радионица за ову децу. 

У Косјерићу,  

Стручни сарадник, логопед 

   Ђорђе Ђокић 
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16.2. Извештај о раду школског психолога 
 

Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

Израда годишњег и месечних планова психолога. Планирање активности као што су 

радионице, индивидуални састанци, као и догађаји који укључују групе. 

 

Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

Током школске 2021/22. године, у сарадњи са стручном лужбом, директором и помоћником 

директора, правњен је план посете часовима, у циљу праћења и вредновања образовно-

васпитног рада установе. Такође, током године је праћено и развој и напредовање ученика као 

и реализација образовно-васпитног рада. Поред овога, постојало је и учешће у изради 

годишњег извештаја о раду установе у остваривању образовно-васпитног рада. Праћење 

дисциплине ученика и предлагање и спровођене мере за њено побољшање. 

Рад са наставницима 

Рад са наставницима се огледао кроз саветодавни рад и индивидуалну подршку. Помоћ и 

подршка када су у питању ученици које имају потешкоће у учењу, пажњи и концентрацији. 

Такође, рад са одењенским старешинама када је у питању попуњавање образаца и вођење 

евиденције у случајевима насиља, злотављања и занемаривања, као и планирање одржавња 

часова одељенских старешина. 

 

Рад са ученицима 

Од почетка школске године са ученицима је обављан саветодавни и индивидуални рад. У 

случајевима када је проблематика ученика била у вези са концентрацијом и памћењем, са њима 

су рађени тестови који се баве овим проблемима. Током остатка године, одржаване су 

радионице на теме насиља у школи, комуникације у вршњачкој групи, конфликата, осећања и 

емпатије, и метода и техника учења. Посебно треба издвојити групну активност са ученицима 

„Розе кутија“ где се током два месеца активно радило на решавању проблема ученика у школи. 

Ученици су, поред овога, били учени и правилима дебате и дебатовања. У неколико наврата 

индивидуални рад и подрка су покренути током вођења појачано-васпитног рада. Током 

априла и маја 2022. обављено је тестирање будућих ученика првог разреда. 

 

Рад са родитељима, односно старатељима 

Рад са родитељима, односно старатељима се базирао на индивидуалној подршци и 

саветодавном раду. Ово је подразумевало најчеће разговоре који су обављани у просторијама 

школе а тицали су се проблема ученика који су варилали од проблема у учењу и пажњи, па до 

понашајних проблема, као што су насилно понашање и неприкладно понашање на часу. 

Такође, посебан рад са родитељима, одноно старатељима је укључивао и саветодавни рад који 

је последица покренутог појачано-васпитног рада са њиховом децом. 

 

Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем 

ученика 

Сарадња са директором, стручним сарадницима током целе школске године на унапређивању 

рада и функционисања установе. Размена информација са директором и другим стручним 

сарадницима на дневном нивоу у циљу решавања актуелних проблема и доприношења даљем 

развитку школе. Рад са пратиоцем ученика, као додатна подршка ученику током овог периода 

образовања. 
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Рад у стручним органима и тимовима 

Учествовање у раду Наставничког већа, Одељенских и Стручних већа и Педагошког 

колегијума, током целе школске године. Такође, учествовање у раду Актива за школски 

развојни план, тимовима: за инклузивно образовање, заштиту ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања, за међупредметне кометенције и предузетништво, за 

самовредновање. 

 

Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне 

самоуправе 

Сарадња са Домом здравља, полицијском станицом и Центром за социјални рад, пре свега по 

питању насиља у школи.  

 

Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

Вођене евиденције о сопственом раду на дневном и месечном нивоу, током целе године. 

Посебно вођење евиденције о индивидуалним састанцима са ученицима. Прирема за рад 

предвиђен годишњим планом, као и припрема за радионице. Стручно усавршавање које је 

планирано годишњим планом. 

 

Јована Радовић, психолог 

 



16.3. Извештај о раду школског педагога 

 

Извештај о раду педагога сачињен је на основу реализованих активности које су садржане у 

Програму свих облика рада стручних сарадника. 

 

I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

У оквиру ове области реализоване су следеће активности: 

1. Израда новог Школског програма, организација и руковођење Активом за развој 

школског програма; 

2. Израда Годишњег плана образовно-васпитног рада установе и његових појединих 

делова,  програма стручних органа и тимова, стручног усавршавања, рада стручних 

сарадника и  осталих програма образовно-васпитног рада у оквиру школског програма;  

3. Израда годишњег и месечних планова рада педагога;  

4. Учествовање у избору и планирању ваннаставних и ваншколских активности, односно 

учешће у планирању излета, екскурзија, боравка ученика у природи;  

5. Измена планова рада одељењских старешина;  

6. Планирање садржаја и начина реализације у оквиру обогаћеног једносменског рада; 

7. Израда предлога образаца за вођење евиденције о обогаћеном једносменском раду; 

8. Формирање одељења петог разреда и распоређивање две новопридошле ученице;  

9. Испитивање ставова наставника, родитеља и ученика о процени нивоа безбедности 

ученика у школи и израда анализе резултата испитивања;  

10. Учешће у припреми индивидуалног образовног плана за једног ученика; 

11. Израда препорука стручним већима за израду годишњег плана рада и извештаја о раду 

12. Израда оперативног плана реализације и организације образовно-васпитног рада у 

условима комбинованог модела реализације образовно-васпитног рада. 

 

II ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

У оквиру ове области реализоване су следеће активности: 

1. Праћење и вредновање наставног процеса, развоја и напредовања ученика;  

2. Праћење реализације образовно-васпитног рада посетом часовима и прегледом 

евиденције образовно-васпитног рада; 

3. Израда извештаја о ученицима који имају тешкоће у праћењу наставе и спроведеном 

иницијалном тестирању на основу записника стручних већа; 

4. Израда извештаја о реализацији слободних наставних активности и ваннаставних 

активности (секција); 

5. Израда извештаја са посећених часова (13); 

6. Праћење часова који се реализују путем гугл учионице и израда извештаја током 

реализације комбиноване наставе у старијим разредима;  

7. Праћење и вредновање примене мера индивидуализације за три ученика; 

8. Учешће у изради годишњег извештаја о раду установе у остваривању програма 

образовно васпитног рада (програма стручних органа и тимова, стручног усавршавања, 

осталих  програма образовно-васпитног рада, рада педагошко-психолошке службе...);  

9. Учествовање у праћењу реализације остварености општих и посебних стандарда,  

постигнућа ученика;  

10. Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на класификационим периодима; 

11. Праћење успеха ученика у ваннаставним активностима и такмичењима;  

12. Учествовање у усклађивању програмских захтева са индивидуалним карактеристикама  

ученика;  
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13. Праћење поступака и ефеката оцењивања ученика на посећеним часовима (посећено 13 

часова). 

 

III РАД СА НАСТАВНИЦИМА  

У оквиру ове области реализоване су следеће активности: 

1. Праћење реализације часова наставе и израда извештаја (посета 13 часова разредне и 

предметне наставе); 

2. Праћење начина вођења педагошке документације наставника и израда извештаја;  

3. Иницирање и пружање стручне помоћи наставницима у коришћењу различитих метода,  

техника и инструмената оцењивања ученика;  

4. Пружање помоћи наставницима у осмишљавању рада са ученицима којима је потребна  

додатна подршка (даровитим ученицима, односно ученицима са тешкоћама у развоју);  

5. Оснаживање наставника за рад са ученицима из осетљивих друштвених група кроз  

развијање флексибилног става према културним разликама и развијање 

интеркултуралне  осетљивости и предлагање поступака који доприносе њиховом 

развоју;  

6. Упознавање одељењских старешина и одељењских већа са релевантним 

карактеристикама  нових ученика;  

7. Сарадња са наставницима у остваривању комуникације и сарадње са породицом;  

8. Рад са наставницима у оквиру израде критеријума оцењивања; 

9. Помоћ у припреми и реализацији окружног такмичења из биологије.  

 

IV РАД СА УЧЕНИЦИМА  

У оквиру ове области реализоване су следеће активности: 

1. Праћење дечјег развоја и напредовања;  

2. Саветодавни рад са две новопридошле ученице;  

3. Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока проблема у учењу и 

понашању;  

4. Учествовање у изради педагошког профила ученика за 2 ученика којима је потребна 

додатна  подршка;  

5. Индивидуални рад са 4 ученика којима је потребна додатна подршка у учењу, од тога 

1 ученик радио по ИОП-у; 

6. Саветодавни рад са 6 ученика због проблема у понашању;  

7. Индивидуални рад са три ученика са који имају тешкоће у учењу због проблема у 

понашању или емоционалном развоју; 

8. Индивидуални рад са 6 ученика у оквиру поступка појачаног васпитног рада јер су 

извршили повреду правила понашања у школи и својим понашањем угрожавали друге 

у остваривању њихових права; 

9. Промовисање, предлагање мера, учешће у активностима у циљу смањивања насиља, а  

повећања толеранције и конструктивног решавања конфликата, популарисање здравих  

стилова живота и рада на професионалној оријентацији реализован индивидуалним 

разговорима и радионицама (у свим одељењима старијих разреда); 

10. Израда упитника за ученике о процени нивоа безбедности на нивоу школе, испитивање 

свих ученика од трећег до осмог разреда и обрада добијених резултата; 

11. Анкетирање ученика од 4. до 7. разреда о избору слободне наставне активности у 

наредном разреду; 

12. Тестирање ученика трећег и четвртог разреда из математике ради уједначавања 

одељења петог разреда; 
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13. Организовање тестирања ученика четвртог и седмог разреда и прегледање тестова у 

оквиру националног тестирања које је припремио ЗУОВ.   

 

 

V РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА  

У оквиру ове области реализоване су следеће активности: 

1. Пружање подршке родитељима, старатељима у раду са ученицима са тешкоћама у 

учењу,  проблемима у понашању, проблемима у развоју, професионалној оријентацији;  

2. Рад са родитељима, односно старатељима у циљу прикупљања података о деци;  

3. Сарадња са родитељима деце којима је потребна додатна подршка у образовању;  

4. Рад са родитељима ученика у оквиру поступка појачаног васпитног рада; 

5. Организовање радионице за родитеље у оквиру припреме новог развојног плана; 

6. Испитивање ставова родитеља о процени нивоа безбедности ученика у школи и обрада 

резултата; 

7. Информисање и анкетирање родитеља у вези са обогаћеним једносменским радом. 

 

VI РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ  

АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА  

У оквиру ове области реализоване су следеће активности: 

1. Сарадња са директором, стручним сарадницима на истраживању постојеће образовно 

васпитне праксе и специфичних проблема и потреба установе и предлагање мера за  

унапређење;  

2. Сарадња са директором и стручним сарадницима у оквиру рада стручних тимова и  

комисија и редовна размена информација;  

3. Сарадња са директором и стручним сарадницима на заједничком планирању 

активности,  изради стратешких докумената установе, анализа и извештаја о раду 

школе;  

4. Сарадња са пратиоцима ученика на координацији активности у пружању подршке  

ученицима за које се доноси индивидуални образовни план.  

 

VII РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА  

У оквиру ове области реализоване су следеће активности: 

1. Учествовање у раду наставничког већа, одељењских и стручних већа и Педагошког  

колегијума;  

2. Учествовање у раду Актива за развој школског програма, новоформираног Актива за 

развојно планирање и тимова (Тим за ИО, Тим за  унапређење квалитета рада и развоја 

установе, Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања) и Комисије 

за избор ученика генерације;  

3. Учешће у раду Тима за међупредметне компетенције, израда пришреме за збирку 

школских часова; 

 

VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА,  

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

1. Учешће у трибини општинског нивоа са циљем интензивирања сарадње локалних 

институција у примени превентивних и интервентних мера које се односе на заштиту 

ученика од насиља, злостављања и занемаривања;   

2. Учешће у припремним активностима СТЕМ Пројекат „Школе за бољи квалитет 

ваздуха“ (присуство стручном скупу и презентовање пројкта наставницима путем 

мејла); 
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3. Координација и учешће у обуци у оквиру Пројекта „Унапређени равноправни приступ 

и завршавање предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна додатна 

образовна подршка“ који реализују Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја и УНИЦЕФ, уз подршку Европске уније. 

 

IX ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ  

 

1. Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу;  

2. Прикупљање података о ученицима и чување материјала који садржи личне податке о  

ученицима;  

3. Припрема за послове предвиђене годишњим програмом и оперативним плановима рада  

педагога;  

4. Вођење евиденције о учешћу ученика на такмичењима;  

5. Израда извештаја о достављању месечних планова наставе;  

6. Израда извештаја о прегледу дневника 7. и 8. разред;  

7. Израда извештаја о реализованим слободним наставним активностима и часовима 

секција (број ученика и број одржаних часова); 

8. Стручно усавршавање ван установе 

9. Наставници као носиоци квалитетног обраовања за сву децу- 12 сати; 

10. Онлајн конференција Дигитално образовање 2022. – 4 бода; 

11. Обука на даљину Етика и интегритет – 8 бодова; 

12. Стручни скуп ЗУОВ – Креативне и савремене СТЕМ образовне праксе; 

13. Други део обуке Унапређивање међупредметне компетенције ученика Одговоран однос 

према здрављу. 

Педагог Марија Глигоријевић 

 

 

16.4. Извештај о раду библиотекара 
 

У току школске 2021/22. године у школској библиотеци су реализоване  све предвиђене 

активности првенствено са циљем да се повећа број читалаца међу ученицима. У исто време 

почео сам са ревизијом књижног фонда и формирање електронске базе података.   

                  Mотивисан је велики број  ученика пре свега млађих разреда да што више користе 

школску библиотеку, као и на информисању наставника и ученика о новим издањима. У циљу 

повећања броја читалаца, позајмљене су књиге из издвојеног одељења Брајковићи, а уз помоћ 

учитеља мотивисан је велики број ученика да се учлани у библиотеку. Простор библиотеке се 

користио и за састанке, као и припреме задатака за писмене вежбе, школска такмичења и 

завршни испит. У току школске године,  због потребе замене великог  броја наставника , 

библиотека је радила у измењеним условима. Из истог разлога није реализована акција  

,,Читајмо наглас“. 

 

1. Планирање и програмирање образовно- васпитног рада 

-Израда месечних планова рада 

-Планирање и програмирање рада са ученицима у библиотеци 
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2. Рад са ученицима 

 

-Свакодневно узимање књига за читање 

- мотивација ученика за читање 

- реализоване активности првих разреда у оквиру ,,Дечије недеље“ 

-реализована  радионица ,,Марко Краљевић- истина и легенда“ 

- у оквиру  Светосавских  дана  реализова радионица ,,Свети Сава у књижевности“  

 

3. Рад са наставницима 

-Упознавање наставника са новим књигама и уџбеницима, 

- учешће у акцији ,,Уредна    свеска“ 

- припремање и штампање писмених вежби и разног материјала за реализацију  

образовног-васпитног  рада 

-Презентација више издавачких кућа и упознавање наставника који тренутно нису били 

присутни презентацији 

 

4. Рад са родитељима, односно старатељима 

- Упознавање заинтересованих родитеља са књигама фондације Кавчић 

 

5. Сарадња са директором,помоћником директора и стручним сарадницима 

-сарадња у вези набавке књига за библиотеку, као и награђивање одличних ученика 

- учешће у активностима везанима за завршни испит и Окружно такмичење из биологије 

 

6. Рад у стручним органима и тимовима 

- учешће у раду Педагошког колегијума и Тима за самовредновање 

-Учешће у програму:  ,, Обука за школске кординаторе и администраторе међународних 

истраживања чији је носилац ИЕА“ 

 

7. Вођење документације о раду школске библиотеке  

-У току ове школске године у електронски базу  унети су подаци за 2338 књига, исте су 

евидентиране у ,,напомени“ Књиге инвентара под својим ИД бројем. 

- у Књигу инвентара евидентирано је 446 нових наслова 

- извршен је попис 610 књига које се не користе због дотрајалости или мале читаности исте 

су пребачене у магацин у ИО Тубићи. 

-сређивање картотеке ученика и других корисника библиотечких услуга 

- упис нових чланова , првенствено првака у библиотеку 
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16.5. Извештај о раду педагошког саветника 
 

Према Правилнику о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр. 81/2017 i 48/2018), током школске 

2021/22. педагошки саветник, Миланка Павловић. 

- Саветодавним радом пружала стручну помоћ колегама који су након самовредновања  

имали потребу за стручном помоћи, који су имали недоумице, дилеме у раду, када ученици 

нису напредовали у складу са потенцијалима или имали низак ниво постигнућа; 

- водила Тим за професионални развој и Тим за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва, учествовала у раду Тима за културну и јавну делатност школе и Тима за 

квалитет (урађен нови документ - Правилник о стручном усавршавању, детаљно у 

записницима тимова), као и  Педагошког колегијума школе; 

- у саветодавним оквирима учествовала у анализирању резултата самовредновања и 

предлагању мера за побољшање рада установе; 

- сарадњом са стручном службом школе учествовала у подизању квалитета образовно-

васпитног рада,  анализирала и пратила напредовање деце и ученика примењујући 

различите методе и технике;  

-  учествовала у праћењу развоја компетенција за професију наставника, васпитача и 

стручних сарадника у установи. Учествовала у анкетирању и анализирању која би требало 

да су од помоћи да се стекне увид у начине подучавања, презентовања нових уџбеника, 

предности дигиталних и штампаних уџбеника и других информација важних за 

унапређење квалитета наставе и припреме квалитетних наставних материјала. Била 

реализатор стручног скупа о дигиталним уџбеницима и  Е-учионица којој је присуствовало 

30 колега. Учествовала у раду комисије ЗУОВа за одобравање стручних скупова, сарадник 

ЗВКОВ-а.   
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17.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА 

ДИРЕКТОРА 
 

Рад помоћника директора одвијао се према плану и програму помоћника директора који је био 

саставни део Годишњег програма рада школе.  

У складу са дописима који су од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

прослеђивани школи преко Школске управе, а односе се на начин организације наставе 

израђивала сам Оперативни план рада и исти достављала Миленку Николићу, просветном 

саветнику задуженом за нашу школу у ШУ Ужице. Информације о бројном стању ученика на 

нивоу школе и броју предшколаца који припремни предшколски програм похађају у 

комбинованим одељењима при нашој школи прослеђивани су просветном саветнику.   

Помоћник директора се бавио следећим активностима: педагошко-инструктивним радом, 

контролом педагошке документације и давањем инструкција, учествовање у припреми и раду 

састанака стручних органа, актива и тимова, реализовао послове опште организације 

планирања и извештавања, учествовао у културној и јавној делатности школе, праћење 

остваривања Годишњег план рада школе, припремом и организацијом такмичења. 

У области планирања, програмирања и праћења васпитно образовног рада урађени су следећи 

послови:  

- Израда решења наставника за четрдесеточасовну радну недељу (задужења 

наставницима)  

- Урађен је план набавке опреме и наставних средстава и подела бесплатних 

уџбеника за ученике 

- Учешће у изради Годишњег плана рада Школе за школску 2021/2022. годину 

- Ажурирање података у централној бази Доситеј и у бази ЈИСП 

- Пружање помоћи у извођењу свих облика образовно васпитног рада у школи 

(саветодавни рад обављен је са наставицима, одељењским старешинама, ученицима и 

родитељима; помоћ наставницима почетницима у припремању и планирању наставног 

процеса; помоћ свим наставницима у решавању конкретних проблема). Сарадња са 

учитељима и одељењским старешинама огледала се у пружању помоћи и вођењу 

педагошке документације и решавању конкретних проблема у одељењу (конфликти 

међу ученицима, социјални проблеми и др.). Праћење ученика који су постигли 

резултате на такмичењима. Рад у стручним органима школе одвијао се кроз 

учествовање на свим седницама Наставничког већа школе, Педагошког колегијума, на 

састанцима Савета родитеља, Стручних већа као и састанцима Тимова на којима се 

расправљало и договарало о важним питањима за Школу. Континуирано обавештавао 

свих запослених о свим актуелностима везаним за стручно усавршавање ван установе. 

Сарадња са локалном заједницом и другим институцијама у самом окружењу школе је 

била стална и интензивна. Све активности Школе објављивали смо на сајту Школе.  

Активности помоћника директора приказане по месецима: 

Септембар:  

- организација рада у продуженом боравку  

- организација активности које се реализују пројектом Обогаћен једносменски рад  

- учешће у организацији стручног усавршавања  

- подела бесплатних уџбеника  

- унос података у табелу Коефицијенти/преконормни рад  

- прикупљање података о ученицима којима је потребан комби превоз или 

остварују право за наплату превоза (сарадња са општинским просветним инспектором 

– педагошки надзор, наплата превоза ученика, достављање тражених информација, 

Годишњег програма рада школе и Извештаја о раду школе) 
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- сарадња са превозницима (прикуљање спискова од стране одељењских 

старешина о именима ученика који остварују право на комби превоз, припрема и 

достављање спискова превозницима, упознавање са календаром рада и обавештавање 

о радним и нерадним данима) 

- сарадња са представницима Цементаре Титан у вези са средствима јоа су нам 

обезбедили за набавку опреме за рачунарске кабинете  

- сарадња са наставницима у вези са распоредом редовне наставе, додатне и 

допунске наставе, распоредом контролних и писмених задатака, дежурстава, 

слободних наставних активности и секција 

Октобар 

- обилазак издвојених одељења школе и помоћ у реализацији образовног-

васпитног рада 

- присуство часу са анализом и дискусијом (подношење извештаја) 

Новембар 

- анализа успеха на крају првог класификационог периода и припрема материјала 

за одељенска и наставничка већа 

-  

Децембар 

- анализа успеха на крају првог полугодишта и припрема материјала за одељенска 

и наставничка већа 

Јануар 

- обележавање школске славе – Савиндан  

Фебруар 

- организација општинских такмичења (припрема материјала, подношење 

извештаја) 

- присуство састанку Педагошког колегијума и Тима за квалитет и развој установе 

Март 

- организација и спровођење пробног завршног испита 

- сарадња са студентима који су код нас у школи одрађивали стручно-педагошку 

праксу  

- сарадња са Центром за социјални рад и дечијим вртићем у вези са набавком 

бесплатних уџбеника (унос података у Доситеј) 

- организација школских и општинских такмичења (припрема материјала, 

подношење извештаја) 

Април 

- учешће наших ученика на окружним нивоима такмичења (пријаве наших 

ученика школама домаћинима, организација превоза ученика и наставника пратилаца, 

евиденција резултата и прослеђивање резултата педагогу школе) 

- анализа успеха на крају трећег класификационог периода и припрема материјала 

за одељенска и наставничка већа 

Мај 

- сарадња са Центром за социјални рад и дечијим вртићем у вези са набавком 

бесплатних уџбеника 

- организација окружног такмичења из биологије чији смо били домаћини 

(прикупљање података за израду спискова школа учесника, спискова ученика који су 

се пласирали на Окружни ниво такмичења, спискова предметних наставника, 

распореда седења по учионицама, именовање дежурних наставника, именовање 

комисија за жалбе и прегледање тестова, уношење резултата, објава резултата 

такмичења, припрема диплома и захвалница за ученике и предметне наставнике) 
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- активности у вези са одласком наших ученика и наставника на републичка 

такмичења 

- учешће на радионици на којој су присуствовали представници локалних 

институција везаној за израду школског развојног плана 

Јун 

- сарадња са представницима локалне самоправе у вези са награђивањем ученика 

- организација и спровођење Завршног испита 

- организација и спровођење тестирања ученика четвртог и седмог разреда 

- набавка књига за одличне ученике 

- организација и помоћ око Завршне приредбе (израда списка ученика за 

награђених, сарадња са Титан Цементаром и Општином Косјерић, сарадња са 

наставницима српског језика) 

- анализа успеха на крају школске године и припрема материјала за одељенска и 

наставничка већа 

Јул 

- прикупљање података и достављање обједињеног извештаја о активностима које 

су реализоване у оквиру пројекта „Обогаћен једносменски рад у школској 2021/22. 

години“ и достављање Школској управи Ужице 

- израда спискова за преузимање бесплатних уџбеника 

- пријем дописа од стране ШУ и припрема за прослеђивање запосленима по 

повратку са огодишњих одмора 

- организација рада током коришћења годишњег одмора – дежурства помоћних 

радника и управе школе 

- попуњавање табеле са бројним стањем ученика и достављање ШУ 

Август 

- организација припремне наставе и поправног испита 

- унос података у ЈИСП – норме и ангажовања за школску 2022/23. годину  

- преглед педагошке документације, матичне књиге, записници стручних већа, 

стручних актива и тимова 

- унос података у ЈИСП – Јединствени информациони систем просвете 

- организација у вези са уређењем школског простора, како у матичној школи, 

тако и у издвојеним одељењима 

- разврставање бесплатних уџбеника и подела ученицима који су их потраживали 

Током целе школске године:  

- праћење конкурса и учешће у пројектима за побољшање услова рада у школи 

- рад у школским Тимовима: Тим за културну и јавну делатност школе 

(координатор тима), Тим за професионални развој, Тим за развојно планирање, Тим за 

развој школских програма 

- наставничко веће – припрема материјала, вођење Већа у одсуству директора 

школе 

- савет родитеља – учешће, припрема информација за обавештавање родитеља 

- сарадња са наставницима (одсуства, организовање замена, есДневник, распоред 

часова, посете часовима...) 

- менторство – пројекат „Моја прва плата“ (рад са приправницима, израда 

извештаја и подношење истих Националној служби за запошљавање) 

- комуникација са ШУ – Завршни испит, табеле за финансирање, формирање 

одељења, достављање извештаја за ОЈР, табела са бројним стањем ученика који 

остварују ППП у комбинованим одељењима 
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- комуникација са МПНТР – бесплатни уџбеници, јавне набавке, ЈИСП, 

Правилници, Закони, Доситеј 

- сарадња са лицем из Оштине задуженим за јавне набавке 

- свакодневна сарадња са секретаром школе и рачуноводством – пријаве/одјаве 

радника, уговори о раду, ажурирање података у ЈИСП-у, радници на боловању, набавка 

образаца, завођење докумената, организовање замена... 

- свакодневна сарадња са директором, секретаром и педагогом школе, 

родитељима ученика која долазе код нас у школу – размена информација између нас и 

прослеђивање информација родитељима 

- сарадња рада са наставницима у продуженом боравку (набавка наставних 

средстава, организација рада, исхрана ученика у кухињи, наплата кухиње) 

- сарадња са ученицима осмог разреда (уписне активности, сарадња са 

родитељима, одељенским старешинама, организација презентација средњих школа из 

округа) 

- ажурирање података у ЈИСП-у 

- сарадња са Домом здравља (систематски прегледи и вакцинације, прегледи у 

вези са такмичењима, предавања на различите теме које прате различите периоде 

одрастања) 

- сарадња са школском стоматолошком службом (упознавање са календаром рада, 

припремање спискова првака, израда и постављање обавештења везаних за редовне 

систематске прегледе по разредима, набавка потребног материјала, стоматолошки 

прегледи за ученике будуће прваке) 

- Позивање и информисање свих сарадника на присуство активностима које се 

организују у школи. 

- сарадња са Народном библиотеком (подела чланских карата за ученике првог 

разреда – традиционално), Домом културе (постављање изложби, ликовни и литерарни 

конкурси, учешће у активностима поводом обележавања Веселог Васкрса) 

- сарадња са помоћницима директора из других школа (израда планова, рокови за 

достављање, тумачење стручник упутстава, закона, уређење сајта школе, уношење 

података у ЈИСП, Доситеј, израда годишњег плана за наредну школску годину, 

организација завршног испита...) 

- размена информација са колегама из других школа (такмичења, попуњавање 

табела и достављање информација ШУ, Министарству просвете, науке и технолошког 

развоја) 

Последњи дан у школској 2021/22. години, 31. август  обележен је свечаним пријемом ученика 

првог разреда и њихових родитеља уз приредбу, говор директора школе, поклоне и прозивку 

од стране учитељица. Пријем ученика петог разреда такође је обележен говором директора 

школе и прозивком од стране ОС, упознавањем и разменом најбитнијих информација на 

преласку из четвртог у пети разред 

Посао помоћника директора, био је веома захтеван и сложен. Сарадња са колегама и размена 

искустава помогли су ми да посао помоћника обављам са лакоћом.  Захваљујем свим колегема 

које су умели да примете и похвале мој рад и труд и укажу на грешке. И у наредној школској 

години трудићу се да посао помоћника директора одрађујем још боље. 
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18. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 
 

18.1. Увод 
 

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања, члан 126. став 17) 

подносим полугодишњи извештај о раду директора школе Школском одбору Основне школе 

„Мито Игумановић“. У току школске године, први извештај раду поднет је Школском одбору 

и усвојен на седници... 

На месту директора Школе се налазим од 21. маја 2022. године тако да је протекла школска 

година била прва у чијој сам организацији учествовала од самог почетка.  

Приликом прихватања ове одговорне улоге, имала сам визију наше школе као безбедне, 

сигурне и подстицајне средине за ученике, запослене и родитеље, у којој ће се сви који дођу 

осећати пријатно. Циљ ми је да наша школа постане установа која ће достојно презентовати 

нашу локалну заједницу, која ће отворено сарађивати са свим актерима образовно-васпитног 

рада и захваљујући квалитетној комуникацији и подршци институција локалне заједнице 

постићи углед и поштовање који јој припадају.  

Имајући дугогодишње искуство на радном месту стручног сарадника, могла сам да сагледам 

све акпекте функционисања школе као институције и уочим специфичности наше школе 

посебно. Школа која у оквиру своје организације има девет издвојених одељења и велики број 

ђака путника, као и наставника који раде у три школе, је итекако специфична и захтева велико 

ангажовање и умеће организације. Посебно тежак је био претходни период због организације 

рада школе у условима ванредних околности.  

 У току школске године велики број ученика, наставника и помоћних радника је одсуствовао 

с посла због присуства вируса. У таквим околностима смо организовали наставу која је често 

била нестручно заступљена. У реализацију наставе су се укључивали стручни сарадници али 

и наставница ангажована преко пројекта Моја прва плата. 

 У току рада предност сам давала тимском раду и сваке седмице најмање једном сам имала 

састанке са помоћником директора и стручним сарадницима са циљем праћења реализације 

наставе и унапређења квалитета рада школе .  

 Учествовала сам у раду свих тимова и актива. 

 У току рада ослањала сам се на три кључна документа који дефинишу и усмеравају рад 

директора школе: Закон о основама система образовања и васпитања, Правилник о 

стандардима квалитета рада установе и Правилник о стандардима компетенција директора 

установа образовања и васпитања. 

Члан 126. Закона о основама система образовања дефинише права и обавезе директора школе.  

Осим послова утврђених законом и статутом установе, директор: 

1) планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности 

установе; 

2) је одговоран за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова за 

спровођење спољашњег вредновања, остваривање стандарда постигнућа и унапређивање 

квалитета образовно-васпитног рада; 

3) је одговоран за остваривање развојног плана установе; 

4) одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за 

одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом; 

5) сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима; 

6) пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и 

предузетничких активности ученика; 



108  

7) организује и врши инструктивно-педагошки увид и прати квалитет образовно-

васпитног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање 

рада наставника, васпитача и стручних сарадника; 

8) планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за стицање 

звања наставника, васпитача и стручних сарадника; 

9) је одговоран за регуларност спровођења свих испита у установи у складу са прописима; 

10) предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 110–113. овог закона; 

11) предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и предлога 

просветног саветника, као и других инспекцијских органа; 

12) је одговоран за благовремен и тачан унос и одржавање ажурности базе података 

о установи у оквиру јединственог информационог система просвете; 

13) обавезан је да благовремено информише запослене, децу, ученике и родитеље, 

односно друге законске заступнике, стручне органе и органе управљања о свим питањима 

од интереса за рад установе у целини; 

14) сазива и руководи седницама васпитно-образовног, наставничког, односно 

педагошког већа, без права одлучивања; 

15) образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у 

установи; 

16) сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима деце и 

ученика установе и саветом родитеља; 

17) подноси извештај органу управљања, најмање два пута годишње, о свом раду и 

раду установе; 

18) одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу 

са овим и другим законом; 

19) доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, у складу са 

законом; 

20) обезбеђује услове за остваривање права деце и права, обавезе и одговорности 

ученика и запослених, у складу са овим и другим законом; 

21) сарађује са ученицима и ученичким парламентом; 

22) одлучује по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за пријем 

у радни однос; 

23) обавља и друге послове у складу са законом и статутом. 
 

Стандарди компетенција директора школе дефинишу шест области рада директора. За сваку 

област су дефинисани стандарди и одговарајући индикатори. Преглед својих активаности даћу 

кроз опис активности у оквиру сваке области. 

 

18.2. Руковођење образовно-васпитним процесом у школи 
 

Стандарди:  

1.2.1. Развој културе учења 

1.2.2. Стварање услова за развој ученика 

1.2.3. Развој и обезбеђење квалитета наставног процеса у школи 

1.2.4. Развој инклузивног приступа у учењу и подучавању 

1.2.5. Праћење и подстицање постигнућа ученика 
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1.2.1. Развој културе учења 

Опис 

стандарда 

Директор развија и промовише вредности учења и подучавања и развија 

школу као заједницу ученика 

   Од ступања на место  директора школе као један од приоритетних 

циљева за које сам се трудила да остварим су бољи услови за рад и 

унапређење наставе.  Трудила сам се да рационално користим планирана 

средства и набављам опрему и наставна средства у складу са могућностима, 

али и кроз сарању са локалном заједницом и обезбеђењем донација. 

Набављено је  осам  белих табли, 31 рачунар поклон Фабрике цемента Титан, 

три рачунара средствима буџета, 25 лаптопова, 11 пројектора и држача 

пројектора од стране МПНТР, два лаптопа поклон фирме Металфер. Уз 

подршку професора техничког и информатичког образовања, прегледани су 

рачунари, лаптопови и рачунарска мрежа у свим учионицама и оспособљени 

за рад . Омогућен је бежични приступ интернету свим учионицама, 

ходницима и школском дворишту. За рад током наставе на даљину 

коришћена је школска платформа G-suite.  

У свим издвојеним одељењима као и матичној школи стављена је у 

функцију АМРЕС мрежа, односно постоји бежични интенет. 

Континуирано смо се бавили уређењем простора у уучионицама, 

холовима, школском дворишту како бисмо стварали пријатније окружење за 

рад. 

У холу школе је постављен монитор и рачунар тако да се у сваком 

тренутку прати преглед камера.  

    Кроз саветодавне разговоре са ученицима подстицала сам 

мотивацију за рад и пружала подршку у превазилажењу тешкоћа у учењу. 

  Афирмисала сам вредност тимског рада у учионици.  

  Похваљивани су ученици који су постизали добре резултате на 

такмичењима. 

  Због ванредних околности активности које постоје као идеја, а 

промовишу учење , нису могли бити реализовани.  

  Кроз састанке стручних већа, Педагошког колегијума, Тимова, 

размењивали смо искуства, износили проблеме и давали предлоге за 

унапређење наставног процеса и мотивисања ученика. 

  Обезбеђене су вредне новчане награде, књиге и рачунарска опрема за 

најбоље ученике. 

  Промовисани су најбољи ученици кроз представљање на сајту школе, 

похвалама кроз књигу обавештења. 
1.2.2. Стварање услова за развој ученика 

Опис 

стандарда  
Директор обезбеђује здраво безбедно радно окружење у коме ученици 

могу квалитетно да уче и да се развијају 

 Користећи знања и вештине које сам стекла кроз дугогодишњи рад 

стручног сарадника, кроз саветодавни рад подстицала сам наставнике у 

примењивању превентивних активности које се односе на повећање 

безбедности у школи. 

Кроз састанке Тима за заштиту од насиља и кроз саветодавни рад 

подстицала сам наставнике на примену Протокола о превенцији насиља и 

Правилника о поступању установе у случају насиља. 
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Активно  сам учествовала у раду Тима за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. Тема заштите 

ученика од насиља била је присутна на свим састанцима Савета родитеља, 

али и наставничког већа. Организовали смо радионице са циљем 

истраживања и добијања што више података како бисмо израдили нови 

Програм за заштиту ученика од насиља.  

Све ситуације које су захтевале укључивање стручних сарадника сам 

пропратила и са педагогом планирала предузимање активности. По потреби 

сам организовала саветодавни рад са ученицима.Помагала сам одељењским 

старешинамау решавању проблемских ситуација и заједно смо планирали 

предузимање активности.  

Била сам организатор састанка представника свих школа, њихових 

тимова, родитеља и предстваника локалних институција на коме смо 

анализирали актуелну ситуацију када је у питању безбедност  ученика и 

предложене мере за унапређење безбедности ученика на територији 

општине. Континуирано смо одржавали састанке са представницима 

Полицијске станице Косјерић што је доприносило превенцији насиља и 

безбедности у школи.  

У циљу унапређења безбедности постављене су нове камере и замењене 

старе са монитором у холу школе на коме су видљиве све камере. На тај 

начин ученици у сваком тренутку имају свест о постојању камера што 

доприноси смањењу ситуација насиља у школи.  

Постављени су рефлектори на школску зграду који осветљавају 

школско двориште и смањују број окупљања у школском дворишту у 

вечерњим сатима 

Ученички парламент је обележио Дан розе мајица. 

Ученицима је представљен пројекат KTownGroup„Нисмо исти, али смо 

једнаки“ и позвани су да учествују у радионицама. 

Велики број планираних превентивних активности није могао бити 

реализован због поштовања епидемиолошких мера пре свега нама важне 

радионице и предавања која су годинама уназад организовали представници 

полиције у одељењима четвртог и шестог разреда, као и представници 

Фабрике цемента Титан за ученике четвртог разреда.  

Комплетноје замењена хидрантска мрежа у спортској хали и стављена 

у функцију. Измењене су громобранске плочице на крову  школе.  

Замењена су поломљена стакла на свлачионицама у спортској хали. 

Постављене су плоче које не представљају опасност за ученике. 

Приликом реализације наставе подстицала сам наставнике, ученике и 

помоћне раднике на спровођење епидемиолошких мера, одржавање хигијене 

простора личне хигијене. 
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1.2.3. Развој и обезбеђење квалитета наставног процеса 

Опис 

стандарда 
Директор обезбеђује и унапређује квалитет наставног процеса, директор 

врши педагошко-инструктивни увид у праћење образовно-васпитног рада 

  

Руководила сам састанцима Педагошког колегијума на којима смо 

анализирали реализацију образовно-васпитног процеса. У сарадњи са 

помоћником директора и стручним сарадницима, предлагали смо мере за 

унапређење рада, давали предлоге за реализацију активности, инструисали 

и подстицали формативно оцењивање, давали прелоге за унапређење 

евиденције о раду. Анализа дневника је указивала на недостатке у рдау и 

вођењу евиденције. Након уочених недостатака кроз индивидуалне 

разговоре и састанке стручних већа подстицала сам унапређење рада.  

Приликом прегледа дневника стицала сам увид у постигнућа 

ученика, начин рада наставника, редовност извршавања обавеза како 

ученика, тако и наставника и у складу са резултатима анализа подстицала и 

ученике и наставнике на унапређење рада. 

Иницирала сам и учествовала  у раду стручних већа. Састанцима су 

присуствовали и помоћник директора и стручни сарадници.  Наставници су 

добијали јасне и прецизне информације и предлоге о реализацији наставе, 

сарадњи са родитељима и ученицима.  

Као продукт недељних сасатнака са помоћником директора и 

стручним сарадницима , произашли су дописи које смо упућивали 

наставницима и родитељима са корисним информацијама везаним за 

обавезе, права и сарадњу. 

Кроз саветодавни рад са наставницима подстицала сам их да 

примењују индивидуални приступ у раду са ученицима водећи рачуна о 

потребама сваког ученика. 

Као председник школске комисије за полагање завршног испита, 

организовала сам полагање пробног завршног испита у сарадњи са 

члановима комисије, информатичарем Тањом Нешковић, супервизорима 

Зораном Ристовићема и Миленком Стефановићем , дежурним наставницима 

и помоћником директора. Анализирајући повратну информацију од стране 

Школске управе Ужице, закључили смо да није било крупнијих пропуста 

при реализацји пробног завршног испита. На почетку школске године је 

направљен план припремне наставе. Присуствовала сам родитељским 

састанцима у осмом разреду где су родитељи добили информације о 

завршном испиту, припремној настави, завршном испиту и упису у средње 

школе. Након резултата пробног завршног испита , сачињен је акциони план 

за унапређење резултата рада. Уочавајући недостатке, иницирала сам 

формирање Тима за припремну наставу чији координатор за наредну годину 

ће бити професор Данијела Гаговић.  

Кроз сарадњу са педагогом школе, руководиоцем Тима за 

самовредновање и школским логопедом, организована је размена докумената 

на гугл диску са циљем размене идеја, израде планова и програма. 

Континуирано у току лета смо размењивали идеје и планирали реализацију 

наставе стимулишући креативност. 
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Израдили смо документе који садрже информације од значаја за 

одељењске старешине, родитеље и ученике. 

Педагошко-инструктивни увид остваривала сам кроз посету часовима 

и са предметним наставницима анализирала квалитет истих.  

 

 
1.2.4. Обезбеђивање инклузивног приступа у учењу и подучавању 

Опис 

стандарда 
Директор ствара услове и подстиче процес квалитетног образовања за све 

ученике 
 Члан сам Општинске интерресорсне комисије. Бенефит учешћа у 

раду ИРК је могућност увида и праћења ученика којима је потребна додатна 

подршка у раду.  

Члан сам школског  Стручног тима за инклузивно образовање и 

пратим израду, вредновање и реализацију индивидуалних образовних 

планова. 

Кроз активну комуникацију са стручним сарадницима и праћење 

постигнућа ученика, учествујем у предлагању мера подршке, примени мера 

индивидуализације и изради индивидуалних планова. 

Подстичем и мотивишем наставнике на примену индивиуалног 

приступа, охрабрујући их да уз помоћ стручних сарадника израде педагошке 

профиле ученика и евалуирају постигнућа у циљу израде ИОП-а. 

Пратим литературу везану за инклузивну праксу, анализирам примере 

добре праксе и иницирам поствљање корисних информација и литературе за 

наставнике и родитеље на сајт школе. 

Трудим се да личним примером подстакнем толеранцију, асертивну 

комуникацију и уважавање различитости. 

Подршка деци са говорно-језичким сметњама обезбеђене је у школи 

како за ученике наше школе, тако и за децу из ПУ „Олга Грбић“ и за децу 

која не похађају предшколску установу, а са територије су наше Општине. 

У унапређењу инклузивне праксе, сарађујем са представницима 

школе „Миодраг Матић“ из Ужица и школе „Милан Петровић“ из Новог Сада 

У школи су ангажовани  лични пратиоци   за два ученика првог разреда 

у сарадњи за локалном организацијом „СОС КОС“ која је лиценцирана за 

обезбеђење ове услуге. 

Интензивно сарађујемо са Центром за социјални рад Косјерић и 

педијатрима – веома важна подршка и размена информација. 

Континуирано смо сарађивали са средњим школама у које су се 

уписали наши ученици који су основну школу завршили радећи по ИОП-у 2. 

У процесу транзиције сарађивали смо са Вртићем и школом „Миодраг 

Матић“ и у сарадњи са њима једно дете је уписано у предшколски програм, а 

једно у пети разред. 

Континуирано смо размењивали искуства са другим школама , 

посебно школом на Варди у погледу реализације инклузивне праксе. 

Континуирано смо сарађивали са удружењем „СОС КОС“ које је 

носилац услуге личног пратиоца. 
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1.2.5. Праћење и подстицање постигнућа ученика 

  
На свим састанцима са помоћником директора и стручним сарадницима 

који се одржавају на недељном нивоу , анализирамо постигнућа ученика – 

редовност похађања наставе, уписивање изостанака, формативне и сумативне 

оцене, извршавање задатака у гугл учионицама. У складу са уоченим, 

предузимамо мере- саветодавни разговори са ученицима, родитељима и 

наставницима. Предлажемо мере за унапређење постигнућа. Постигнућа 

ученика као једну од приоритетних области дефинисали смо у оквиру рада Тима 

за самовредновање и ове године уз подршку ученицима их самовреднујемо. 

Као резултат самовредновања, проистекао је акциони план за наредну 

школску годину чији је циљ организовање образовне и васпитне подршке 

ученицима који имају слабија постигнућа. 

Резултати такмичења се промовишу кроз књиге обавештења, школски 

сајт и огласне табле. 

На састанцима Педагошког колегијума и стручних већа посебно 

анализирамо и указујемо на значај постигнућа. 

Инсистирам на праћењу напредовања ученика које ће бити видљиво у 

електронском дневнику кроз формативно оцењивање ., а значајна су повратна 

информација како родитељима, тако и одељењским старешинама и стручним 

сарадницима. 

Три ученика су имала пласман на републичка такмичења ( српски језик и 

књижевност и геоградфија).  Школска екипа у стрељаштву се пласирала на 

републичко такмичење. 

Након одржаних такмичења похваљивала сам ученике и обавештавала 

наставнике о резултатима преко група у којима размењујемо информације.Након 

свих окружних такмичења организован је пријем ученике који су остварили 

резултате.  

У школи је организовано окружно такмичење из биологије. Угостили смо 

преко 300 ученика и преко 70 наставника.  

Креиране су гугл учионице за припремну наставу за завршни испит.  

На састанцима стручних већа  подстицала сам схватање важности 

доследне примене Правилника о оцењивању, важности формативног оцењивања 

и повратне информације о задатку, важности образлагања оцене, евидентирања 

свих активности као и владања ученика.  

Иницирала сам састанке стручних већа након одржаног пробног 

завршног испита. Евиденција у електронском дневнику. Циљ је био да се 

анализирају постигнућа и предложе мере за побољшање успеха.  

Организовала сам представљање средњих школа за наше ученике. У 

гостима су нам били представници Техничке школе Косјерић,  Гимназије „Свети 

Сава“ Пожега, Техничких школа из Пожеге и Ужица, као и Пољопривредне 

школе из Пожеге.  Промотивне материјале осталих школа које су биле 

заинтересоване за сарадњу, прослеђивали смо одељењима осмог разреда 

електронски.  

Све информације које школа добијала о наградним конкурсима, школама, 

такмичењима прослеђивала сам наставницима, родитељима и ученицима. Ове 

године једна ученица петог разреда је учествовала на језичком кампу на Фрушкој 

гори. Четири ученика су били учесници Летње школе математике на Копаонику, 

а један ученик је био учесник школе програмирања у Вршцу. 
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18.3. Развој сарадње са родитељима , органом управљања, 

синдикатом школе и локалном самоуправом 
 

Стандарди:  

 

 2.1. Сарадња са родитељима /другим законским заступником 

 2. 2. Сарадња са органом управе школе 

 2.3.  Сарадња са државном управом и локалном самопуправом 

 2.4.  Сарадња са широм заједницом 

 

 

2.1. Сарадња са родитељима/другим законским заступницима  

Опис 

стандарда 

Директор развија конструктивне односе са родитељима /другим законским 

заступницима 

 Промовишем отвореност школе за сарадњу са родитељима 

Организовала сам и водила саветодавни рад са родитељима у вези са 

проблемима у понашању ученика, успехом ученика, комуникацији са 

вршњацима и родитељима 

У комуникацији са родитељима трудила сам се да личним примером 

покажем спремност за активну и конструктивну комуникацију и отвореност 

школе као установе за родитеље и њихове потребе 

Имала сам улогу медијатора у решавању проблема између родитеља, 

између родитеља и наставника и применом метода ненасилне комуникације 

разрешавала конфликте 

Показивала сам епматију за различите врсте проблема које имају 

породице наших ученика 

Кроз интерју са родитељима ученика који полазе у школу, упознала сам 

будуће родитеље и трудила се да представим школу на најбољи начин и 

мотивишем за будућу сарадњу  

Одржано је 5 сасатанака Савета родитеља. На свим одржаним састанцима 

је било кворума. Представљала сам родитељима активности које су се дешавале 

у школи. Свим састанцима су присуствовали психолог и секретар школе. У 

школски одбор који је конституисан у децембру изабрани су Нина Васовић 

Мијачевић, Милорад Митровић и Душица Тулимировић. Заједно смо покренули 

акцију набавке ормарића у учионицама будућих првака. У три учионице су 

направљени ормарићи за по 24 ученика. Након дописа који је формулисан на 

Савету родитеља, уплаћена су новчана средства за набавку ових ормарића.  

Континуирано смо уз подршку стручних сарадника и одељењских 

старешина информисали родитеље о свим важним питањима, организацији 

наставе, превоза, представљали средње школе, упознали са календаром уписа у 

средње школе, изабраним уџбеницима 

У сарадњи са ПУ“Олга Грбић“ информисали смо родитеље будућих 

првака о активностима везаним за упис првака 
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2.2. Сарадња са органом управљања 

 У децембру је конституисан нови Школски одбор. На састанцима смо се 

бавили питањима која су дефинисана планом рада, али су током рада ницала нова 

питања. Посебно бих истакла потребу измена и допуна финансијског плана због 

измена цена на тржишту. Покренута је иницијатива за израду Правилника за 

награђивање наставника. Мислим да смо кроз активности на Школском одбору 

промовисали рад школе .  

2.3.  Сарадња са државном управом и локалном самоуправом 

 Aнализа и ревизија финансијског плана 

Израда конкурсне документације за конкурс Министарства 

просвете,науке и технолошког развоја . 

Помоћ у изради конкурсне документације за конкурс на позив Пољске 

амбасаде . Конкурисали смо за новчана средства за набавку котлова на пелет и 

средства су одобрена, а активности потребне за реализацију су у току.  

Организовање састанака са председником општине у школи са циљем 

прављења плана активности – неопходна подршка ЈКП „Елан“,  прелазак грајања 

на гас, пројекти за реконструкцију школе, санирање различитих оштећења у 

издвојеним одељњима, замена димњака на школској котларници, подршка у 

набавци енергената.  

Обезбеђени новчани поклони за децу радника за Нову годину 

Саветодавни разговори са просветним инспектором (конкурси, 

продужени боравак, обавештавање о ученицима који не похађају наставу, рад 

интерресорне комисије, Елаборат за верификацију установе) 

Организација Олимпијског кроса 

Подршка ЈКП „Елан“ – континуирана помоћ у уређењу простора око 

школског дворишта , као и у издвојеним одељењима.  

Континуирана сарадња са Министарством просвете – Школска управа 

Ужице  

Организовање превоза ученика  

Расписивање тендера за превоз ученика и огрев 

Прикупљање података о будућим ученицима 

Континуирана сарадња са Станицом полиције. Подршка у стварању 

безбедних услова за рад. Заједнички предлог Општинској управиза побољшање 

безбедности ученика и школе у целини.Ове школске године није било услова за 

реализацију планираних предавања.  

Континуирана размена информација са педијатрима . Организација 

прегледа. Заједничке активности у предузимању мера за ученике са проблемима 

у понашању. Организовање систематских прегледа зуба за ученике у школи. 

Планиране превентивне активности у виду предавања изостале. 

Континуирана размена информација са Центром за социјални рад – 

подршка и праћење ученика са проблемима у понашању где нам је била потребна 

спољашња мрежа заштите и пружање података Центру који су били наша 

подршка њиховом раду.Центар за социјални рад финансира боравак деце у 

продуженом боравку за ученике из породица са скромнијим материјалним 

статусом. Иницирала сам подршку ученицима и породицама којима је подршка 

била потребна – материјалана, саветодавна.  
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Сарадња са Основном школом „Јордан Ђукановић“ Варда, Техничком 

школом Косјерић и Предшколском установом „Олга Грбић“ кроз рад 

општинског актива директора, организацију пробног завршног испита, 

усклађивање активности.  

Сарадња са Општинском организацијом Црвеног крста – различите врсте 

донација за ученике и поделу едукативних материјала 

2.4. Сарадња са широм заједницом 

Опис 

стандарда 

Директор промовише сарадњу на националном, регионалном и међународном 

нивоу  

 Школа отворена за партнерство за различитим институцијама 

Организовање презентација средњих школа из региона и шире.  

Реализација пројеката - Улога ученика у заштити животне средине, 

Школе за бољи квалитет ваздуха, Пројекат везан за инклузивно образовање, 

Квалитетно образовање за све  

Размена информација са школама из региона и шире 

 

 

18.4. Планирање, организовање и контрола рада установе 
 

Стандарди: 

3.1. Планирање рада установе 

3.2. Организација рада установе 

3.3. Контрола рада установе 

3.4. Управљање информационим системом установе 

3.5. Управљање системом обезбеђења квалитета рада установе 

3.6. Извештај у случају повреде забране из члана 44. до 46., члана 62 

 
3.1. Планирање рада установе 

Опис 

стандарда 

Директор обезбеђује доношење и спровођење плана рада установе 

 Континуирано сам учествовала у изради различитих планова - 

финансијског, плана јавних набавки, планова образовно-васпитног рада, 

Годишњег плана рада школе, планова набавке материјално-техничких 

средстава, плана набавке наставних средстава, стручног усваршавања... 

Пратила сам Годишњи план рада и планиране активности и 

предузимала мере за спровођење истих 

Организовала сам, планирала и руководила радом Педагошког 

колегијума. Иницирала сам састанке стручних већа са циљем праћења 

реализације наставе и унапређења квалитета рада 

Планирала сам и организовала активноти у вези са спровођењем 

пробног завршног испита 

Пратила сам реализацију посебних програма рада школе 

Планирала сам и координисала рад Тима за заштиту ученика од 

насиља и све превентивне и интервентне активности 
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У току рада уочавани су недостаци и произилазле идеје у планирању 

и припреман нови Годишњи план рада установе 

Планирала сам , организовала и коодинирала активности на уређењу 

простора школе – рационализација простора, уређење приремних 

просторија, набавка нових делова намештаја, санација клупа и столова , 

кречење, чишћење, уређење школске котларнице...  

Планирала сам и организовала обележавање значајних датума, 

награда за ученике.  

3.2. Организација установе  

Опис 

стандарда 

Директор обезбеђује ефикасну организацију установе  

  

Као приоритетни циљ у свом раду изабрала сам тимски рад.  

Координисала сам рад стручних већа, Тимова и стручних органа 

школе и активно учествовала у њиховом раду са мерама препоруке, 

сугестијама, плановима и праћењем рада 

Учествовала сам у  раду Тима за заштиту ученика од насиља и 

учествовала у организацији свих мера превенције и интервенције. 

Учествовала сам на радионици која је организована за представнике свих 

институција са циљем израде новог програма за аштите ученика од насиља.  

С обзиром на промену начина рада у току године, организација 

наставе, посебно у условима честог одсуствовања запослених је била 

континуирана.  

Организовала сам спровођење пробног завршног испита и завршног 

испита за ученике осмог разреда и координисала активности са школом 

„Јордан Ђукановић“.Ове школске године озбиљност и организација су биле 

посебно важне због дојава о бомбама које су се дешавале. Завршни испит 

за све ученике општине је организован у нашој школи и протекао је без 

проблема. 

 Након добијених резултата на пробном завршном испиту, 

учествовала сам у изради акционог плана за припремну наставу и 

организовала састанке са свим стручним већима са циљем унапређења 

резултата на завршном испиту.  

Организовала сам представљање средњих школа нашим ученицима 

завршног разреда 

Са педагогом, помоћником директора, логопедом, анализирала сам 

рад тимова и предлагали смо нове координаторе тимова 

Иницирала сам и организовала састанке тимова и стручних већа 

3.3. Контрола рада установе  

Опис 

стандарда 

Директор обезбеђује праћење, извештавање, анализу резултата рада 

установе као и предузимање корективних мера 

 Кроз састанке са помоћником директора и стручних сарадника 

сваке недеље ( једном најмање, а по потреби и више пута ) пратили смо 

евиденцију у ес дневнику и реализацију часова, изостанака, састанке 

стручних већа, сарадње са родитељима, оцењивање, праћење 

напредовања....Након анализе кроз индивидуалне саветодавне разговоре и 

састанке стручних већа, сугерисала сам недостатке и иницирала измене. 

Пратила сам реализацију активности свих тимова и подстицала 

реализацију планираног.  
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Извештавала само кроз огласну таблу, мејлове и вибер групе о свим 

новинама значајним за рад школе. Родитељи су информисани преко 

одељeњских старешина уз сугестије како могу пратити оцењивање и 

напредовање своје деце, а и о другим питањима везаним за рад школе 

Инсистирала сам на информисању кроз сајт школе 

Анализирајући постигнућа ученика, давала сам конкретне 

препоруке наставницима о раду са ученицима и предлоге мера за 

побољшање успеха 

Након одржаног пробног завршног испита, организовала сам 

састанке стручних већа на којима смо анализирали резултате и доносили 

мере за унапређење резултата рада 

У сарадњи са педагогом школе и одељњским старешинама, 

предлагали смо и предузимали корективне мере за ученике са проблемима 

у учењу и понашању. 

3.4. Управљање информационим системом установе  

Опис 

стандарда 

Директор обезбеђује ефикасно управљање информацијама 

 У свим учионицама како матичне школе, тако и издвојених 

одељења постоје рачунари или лаптоп рачунари. У свим учионицама 

обезбеђен је приступ интернету или постоји могућност повезивања на 

бежични интернет. Урађени су радови на унапређењу мреже и појачању 

интернета у матичној школи. Успостављена је АМРЕС мрежа како у 

школи тако и у издвојеним одљењима.  

Трудила сам се да кроз различите системе комуникације сви 

запослени буду информисани о питањима важним за рад школе 

Рационализацијом прстора користе се два кабинета за информатику 

у којима је постављена нова опрема поклон Фабрике цемента Косјерић.  

3.5.  Управљање системом обезбеђења квалитета рада установе 

Опис 

стандарда 

Директор развија и реализује систем осигурања квалитета рада 

установе 

 У циљу обезбеђења квалитета пратила сам реализацију планова, 

резултате рада наставника и ученика. Учествовала сам у раду Тима за 

развој и квалитет установе. 

Кроз конструктивну комуникацију , саветодавно и обезбеђењем 

материјално-техничких услова, трудила сам се да радим на унапређењу 

квалитета рада  

Инсистирала сам на унапређењу наставе и учења као кровном и 

кључном облашћу рада школе 

3.6.  Извештај о случају повреде забране ученика из члана 111. 

 Није било наведене повреде 

3.6.1. Извештај права, обавезе и одговорност запослених из члана 162.  

 Није било повреде радне обавезе. 
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18.4. Развој и управљање људским ресурсима 
 

Стандарди:  

 

4.1. Планирање, селекција и пријем запослених 

4.2. Професионални развој запослених 

4.3.  Управљање међуљудским односима 

4.4. Вредновање резултата рада, мотивисање награђивање запослених 

 

 

4.1. Планирање, селекција и пријем запослених 

Опис 

стандарда 

Директор обезбеђује одговарајућу структуру и потребан број запослених  

 У току овог периода није било запошљавања нових радника на 

неодређено време. У другом полугодишту у одељењу 3/3 ангажаована је 

учитељица Тања Перишић због одласка на породиљско боловање учитељице 

Милице Спасојевић. На заменама су ангажовани учитељи Владимир Јевтић и 

Милица Митровић. На породиљско боловање упућена је логопед Јелица 

Васиљевић, а на њено место ангажован је Ђорђе Ђокић, логопед. Након одласка 

секретара школе Светлане Савић, ангажован је секретар Марија Драгић. Због 

одласка у пензију благајнице школе Милке Ђорђевић, преузимањем из школе у 

Варди ангажован је Живорад Глигоријевић. Због великог одсуства радника, 

често смо имали и нестручне замене.  

4.2. Професионални развој запослених  

Опис 

стандарда 

Директор обезбеђује услове и подсиче професионални развој запослених  

 Пратила сам реализацију активности приправника ,посебно стручних 

сарадника.  

Прошла сам обуку на платформи „Чувам те“ везану за насиље у 

породици и насиље у школи 

Прошла сам други део обуке за полагање испита за лиценцу за директоре.  

Заједно са групом учитеља похађала сам семинар “Дидактичке игрице за 

децу паметнице”, као и вебинаре “Правилник о стручном усавршавању” и ... 

Запослени у установи који нису прошли обуку Дигитална учионицасу 

пријављени за нови круг обуке.  

Кроз индивидуалне саветодавне разговоре подстицала сам 

професионални развој и давала сугестије у вези са кључном области Настава и 

учење 

Прошла сам обуку за координаторе испитних комисија за завршни испит. 
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4.3 Управљање међуљудским односима 

Опис 

стандарда 

Директор ствара позитивну и подржавајућу радну атмосферу 

 Трудила сам се да радим на стварању позитивне атмосфере у школи, 

подстицању толеранције и конструктивном решавању конфликата 

Подстицала сам тимски рад и учествовала у раду свих стручних већа, 

организовала сам обележавање Дана проветних радника, Нове године ,8-ог 

марта, дружење на крају школске године, али и прославе одласка у пензију 

благајнице и три помоћне радницe.  

4.4. Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених 

Опис 

стандарда 

Директор систематски прати и вреднује рад запослених , мотивише их и 

награђује за постигнуте резултате 

 Остваривање овог стандарда је посебно важно и у плану ми је посебно 

обраћање пажњена остваривање . У току ових шест месеци мотивисала сам 

запослене похваљујући резултате рада. На састанцима Школског одбора је 

произашла идеја о Правилнику о награђивању. Професор Снежана Машић је 

дала прелог критеријума за награђивање. Сви запослени у школи су позвани да 

дају предлоге за израду критеријума награђивања.  
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18.5. Финансијско административно управљање радом 

установе 
 

Стандарди: 

5.1. Управљање финансијским ресурсима 

5.2. Управљање материјалним ресурсима 

5.3. Управљање административним процесима 

 

5.1. Управљање финансијским ресурсима  

Опис 

стандарда  

Директор ефикасно управља финансијским ресурсима 

 Школу финансирају:  

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Локална самоуправа 

Додатна средства се обезбеђују:  

Учествовањем у пројектима 

Донацијама 

Пратила сам реализацију финансијског плана. 

Присуствовала сам састанцима  у одељењу за финансије. Учествовала 

сам у изради предлога финансијског плана установе, као и у предлозима за из

мену и допуну финансијског плана у складу са проценом и праћењем изврше

ња.   

Реализоване су по законским прописима Јавне набавке: 

Путовање ученика и 

Набавка огрева 

Набавка за исхрану ученика 

Набавка средстава за одржавање простора 

Текући трошкови за подмиривање приспелих рачуна се редовно 

измирују : струја, вода, интернет , телефонски рачуни.  

Обезбеђена су средства за новогодишње честитке за децу радника. 

Средствима из донације су набављени ормарићи за будуће ученике 

првог разреда.  

Донацијом Фабрике цемента набављена средства нове кабинете 

информатике  и обезбеђене награде за ученике за Видовдан. 

Локални расадник је поклонио две новогодишње јелке које су 

украшавали ученици школе својим радовима.  

Из пројекта озелењавања урбаних средина, постављен је зелени појас 

око школског дворишта.  

Реализован је пројекат “Еко парк” који је постао центар дружења децу 

предшколског и школског узраста.  

 

5.2. Управљање материјалним ресурсима  

Опис 

стандарда 

Директор ефикасно управља материјалним ресурсима 

 Обезбеђена су материјална средства у складу са финансијским планом 

и одређивањем приоритета са циљем квалитетног и оптималног 

функционисања школе . Комплетан преглед материјално техничких 
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У току лета су изведени радови на пресељењу кухиње и трпезарије што 

је изискивало радове на подовима, водоводу, електроинсталацијама, набавци 

намештаја, реорганизацији простора 

Урађено је кречење 7 учионица, припремне просторије, новог простора 

за продужени боравак 

У свим учионицама је селекционисан намештај . Урађени су радови на 

фарбању клупа, измени радних плоча, класифукацији клупа и столова тако да 

је сада у учионицама једнообразан и функционалан намештај 

Урађени су ормари за једну учионицу и једну припремну просторију. 

Обезбеђене су полице за две учионице и ормарићи за обућу из донације 

Обезбеђен је пулт за дежурне ученике у ходнику 

Урађени су радови у школском дворишту у Брајковићима и Ражани 

Набављање наставних средстава, хемијских средстава за одржавање 

простора, набавка уџбеника за библиотеку и награђивање 

5.3. Управљање администативним процесима 

Опис 

стандарда 

Директор ефикасно управља администраивним процедурама и 

документима 

 У сарадњи са административним радницима обезбеђивала сам 

ажурност и тачност административне документације и њено архивирање у 

складу са законом. Јавна документа су издавана у складу са законом 

Упознавала сам се са новим законским прописима. 

Трудила сам се да унапредим евиденцију о раду и селектујем и уредим 

школску документацију 

На састанцима стручних органа и већа трудила сам се да упознам 

чланове са важним препорукама и прописима 

Инсистирала сам на тачности и ажурности вођења администрације 
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18.6. 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 

 

6.1 Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа 

Опис стандарда Директор познаје, разуме и прати релевантне прописе 

 Континуирано пратим законску регулативу, нове прописе и њихову 

примену у пракси.  

Упознајем запослене са новим прописима и иницирам њихову примену. 

62.  Израда општих аката и документације установе 

Опис стандарда Директор обезбеђује израду општих аката и документације која је у 

складу законом и другим прописима, јасна и доступна свима 

 У току протекле школске године започели смо активности на изради 

новог Развојног плана установе.  

Самовредноване су три области. 

Усвојене су измене Статута школе у складу са изменама ЗОСОВА. 

Усвојени школски програми.  

6.3. Примена општих аката и документације установе 

Опис стандарда Директор обезбеђује поштовање и примену прописа, општих аката и 

документације установе 

 Школи се поштују прописи и поступа у складу са општим актима установе 

  

 

 

Директор школе 
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19. ШКОЛСКИ ОДБОР 

 

              У протеклој школској години Школски одбор је одржао укупно 12 састанака - 4 у 

старом сазиву и 8 у новом сазиву. Председник старог Школског одбора била је Милка 

Јоксимовић, представник Наставничког већа. У овом сазиву разматрани су Извештај о раду 

школе, Годишњи план рада школе, Извештај о раду директора школе, предлог финансијског 

плана, план јавних набавки, извештаји о насиљу, стручном усавршавању, анекси Годишњег 

плана рада школе.  

            Нови сазив Школског одбора конституисан је 9. децембра 2021. године. Састав 

Школског одбора:  

           

 Име и презиме  Предлагач  

1.  Нина Васовић Мијачевић  Савет родитеља 

2.  Душица Тулимировић Савет родитеља 

3.  Милорад Митровић  Савет родитеља  

4.  Милан Мандић  Локална самоуправа  

5.  Наташа Радовић  Локална самоуправа  

6.  Драган Јосиповић  Локална самопурава  

7.  Љиљана Караклајић  Наставничко веће  

8.  Зорица Гавриловић  Наставничко веће  

9.  Снежана Машић  Наставничко веће  

 

 

За председника је изабрана Нина Васовић Мијачевић. А заменик председника је 

Љиљана Караклајић.  

Теме којима смо се бавили су биле усвајање измена и допуна финансијског плана за 

2021. годину, финансијски план за 2022. годину, извештај пописне комисије, извештаји Тима 

за заштиту ученика од насиља, извештаји о стручном усавршавању, извештаји  раду директора 

школе, извештаји о успеху ученика,, извештаји о материјално-техничким улагањима, 

финансијски извештај, План припремне наставе за завршни испит, именовање чланова Актива 

за развојно планирање. Школски одбор је донео одлуку о коришћењу просторија школе у 

Дреновцима за потребе месне заједнице. Такође , донета је одлука о учешћу школе у Пројекту 

инклузивног образовања “Учимо сви заједно”. Усвојен је нови Правилник о стручном 

усавршавању у установи, као и измене и допуне Статута школе у складу за изменама и 

допунама ЗОСОВ-а. Усвојен је нови Школски програм. Донета је одлука о продужењу трајања 

Развојног плана установе.  

Школски одбор је радио и доносио одлуке у складу са Законом о основама система 

образовања и васпитања. Састанци су били конструктивни. Јављале су се нове идеје. Једна од 

њих је и  Правилник о награђивању запослених за чију израду су покренуте активности. На 

сваком састанку чланови Школског одбора су информисани о активностима и плановима у 

школи.  

Председник Школског одбора Нина Васовић Мијачевић  
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20. САВЕТ РОДИТЕЉА 

У школској 2021/22. Савет родитеља бројао 38 чланова. Одржано је шест састанака у 

школи. Након претходне школске године у којој су састанци уживо били онемогућени због 

пандемије корона вируса, родитељи су се радо одазивали позивима за састанке у школи. На 

свим седницама присутне су биле директор школе Ана Виторовић,, помоћник директора Тања 

Нешковић и психолог Јована Радовић. Од фебруара седницама је присуствовала секретар 

Марија Драгић.  

На конститутивној седници, за председника Савета родитеља изабран је Мирослав Петровић. 

На истој седници разматрани су и усвојени Извештај о раду школе и Годишњи план рада. За 

нови сазив Школског одбора родитељи су изабрали Нину Васовић Мијачевић, Милорада 

Митровића и Душицу Тулимировић. Изабрани су представници у школске тимове. У Тиму за 

заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања је Миломир 

Јовановић. У Тиму за самовредновање је Марија Милосављевић, а у Тиму за квалитет и развој 

установе Весна Јоксимовић и Душица Тулимировић. За осигуравајућу кућу родитељи си 

изабрали Generali осигурање. Ова осигуравајућа кућа је из средстава превентиве определила 

новац за израду и уградњу ПВЦ улазних врата у издвојеном одењу Радановци.  Родитељи су 

упознати са начином реализације наставе, календаром рада, Правилником о оцењивању 

ученика. Обавештени су о коришћењу гугл учионица и начину на који се могу информисати о 

дешавањима у школи. Позвани су да се информишу о дану отворених врата који нуде сви 

наставници.  Позвани су на сарадњу и отвореност школе за идеје. На сваком класификационом 

периоду родитељи су упознати са успехом ученика. Представљени су резултати завршног 

испита и представљен план припремне наставе. Родитељи обавештени о могућностима 

припреме за завршни испит у школи.  

Позвани су да приступе платформи “Чувам те”. На састанку који је одржана на нивоу локалне 

заједнице у вези са превенцијом насиља учествовале су Душица Трипковић и Нина Васовић 

Мијачевић . Родитељи су путем презентације упознати са радом и закључцима састанка.  

Родитељи су учествовали у изради и спровођењу анкете која је имала за циљ процену насиља 

у нашој школи. Родитељи су имали своје представнике на радионици која је организована као 

полазна основа за израду развојног плана - Зорана  Тодоровић, Драган Перишић, Нина Васовић 

Мијачевић, Душица Бајчетић. Радионици су присуствовали представници локалних 

институција, школа, спортских клубова и оцењена је као веома корисна и занимљива. На 

сваком од састанака је једна од тема била превенција насиља. Разматране су теме школског 

полицајца, уређења школског степеништа, паса луталица, уређења тротоара.  

Посебно занимљива тема били су бесплатни уџбеници. Родитељи су организовали посебан 

састанак са кога је упућен допис стручним већима са апелом да се изаберу бесплатни 

уџбеници. Иницијатива није наишла на разумевање, односно наставници су бирали уѕбенике 

на основу своје процене квалитета и примењивости , али су наставници послали поруку да се 

уколико желе могу користити ови уџбеници, али да је неопходно да поседују знања која се од 

њих очекују.  

На састанцима смо добијали информације о материјално техничким улагањима. Родитељи су 

покренули донаторску акцију и обезбедили новац за куповину ормарића у три учионице- по 

24 ормарића. Сакупљене су донације од преко 400 000 динара.  

Ове школске године је на седницама продуковано много идеја и унапређена је комуникација 

на релацији школа - родитељи. Надамо се квалитетној сардањи и разумевању у интересу наше 

деце.  

  

Записничар Савета родитеља Душица Трипковић  
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21. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

У школи се реализују програми образовно-васпитног рада: Програм културних 

активности, Програм школског спорта и спортских активности, Програм за заштиту од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, Програм ванаставних активности 

ученика, Програм професионалне оријентације ученика, Програм здравствене заштите 

ученика у школи, Програм социјалне заштите ученика у школи, Програм заштите животне 

средине, Програм сарадње са локалном самоуправом, Програм сарадње са породицом, 

Програм рада школске библиотеке и Програм сарадње са друштвеном средином. 

 

21.1. Програм културних активности 
 

Програм реализованих културних активности се може видети у извештају Тима за 

културну и јавну делатност. Поред активности наведених у Годишњем плану, током јуна 

месеца одржана је и представа у ИО Сеча Река, под називом „Тужна принцеза и смешљиви 

принц“ коју су извели ученици млађих разреда. Такође, током јуна најуспешнији ученици 3/2 

одељења из математике и рецитовања - Ленка Петронијевић, Дамјан Гавриловић и Кристијан 

Радовановић, са учитељицом Миланком Павловић, учествовали су у међународном пројекту 

"Велико Градиште у срцу", а на позив ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште и њихове 

општине. 

21.2. Програм школског спорта и школских активности 
 

Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности 

сопственог здравља и безбедности, о потреби неговања и развоја физичких способности, као 

и правенције насиља, наркоманије, малолетничке делинквенције, у школи се реализује 

програм школског спорта и спортских активности. 
Циљ програма школског спорта јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима, 

допринесе интегралном развоју личности ученика, развоју моторичких способности, стицању, 

усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и 

специфичним условима живота и рада. 

 

 

Садржај активности Начин 

реализације 

Време 

реализације 

Реализатори 

Реализација пројекта Покренимо нашу 

децу 

Вежбе Континуирано 

током године 

Учитељи 

Организовање недеље спорта Такмичења 

радионице 

Млађи разреди 

Октобар 

Старији разреди 

-мај 

Наставници 

физичког 

васпитања 
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Јесењи и пролећни крос Крос Април, мај Учитељи и 

наставници 

физичког 

васпитања 

Организовање турнира и међуодељењских 

такмичења 

Такмичења Млађи разреди – 

мај 2022 Старији 

разреди- 

Континуирано 

током године 

Учитељи и 

наставници 

физичког 

васпитања 

21.3. Програм ваннаставних активности ученика 
 

Циљ ваннаставних активности је подршка прилагођавању ученика на школску средину и 

заједницу, као и проширивање и задовољавање интересовања ученика, дружење са вршњацима 

кроз заједничке активности, искзивање способности, осамостањивање, развој вештина и друго. 

Програмом ваннаставних активности предвиђена је организација излета и екскурзија, посета 

изложбама, активности у сарадњи са локалном заједницом, као и друштвене, техничке, 

хуманитарне, спортске и културне активности.  

Садржај, време и начини реализације, носиоци реализације, су садржани кроз друге делове 

Извештаја о раду школе, као што су извештаји о раду стручних већа, тимова и секција. 

 

21.4. Програм професионалне оријентације ученика 
 

Програм професионалне оријентације има за циљ да ученици, од најранијег узраста, упознају 

себе и своје способности, путеве школовања и путеве каријере како би промишљено донели 

одлуку о избору школе и планирали своју каријеру. Активности програма Професионалне 

оријентације треба да омогуће освешћивање личних капацитета ученика, да упознају ученике 

са могућим избором школовања и занимања, да упути ученике у промене у вези са избором 

занимања и да допринесу доношењу самосталне одлуке о избору школе и занимања. Важно је 

да ученици стекну увид у однос личних компетенција и захтева школе и занимања. 

У табели су наведене све спроведене активности. 

Када је у питању тачка 5., школе које су долазиле у посету су гимназија „Свети Сава“ Пожега, 

Техничка школа Косјерић, Техничка школа Пожега, Техничка школа „Радоје Љубичић“ 

Ужице и Угоститељско-туристика школа Чајетина. Поред овога, ученици 8. разреда су имали 

прилику да поете фирму „Инмолд“ где су могли да се упознају са принципима дуалног 

образовања. 
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Ред 

број 
 

Планиране активности 

 
Носиоци 

реализације 

 
Динамика 

 
Начин 

реализације 

1. 
Израда ликовних радова са темом о 

различитим занимањима 

Учитељи 2. 

разреда 

Прво и друго 

полугодиште 

Цртање, 

разговор о 

занимањима 

2.  
Радиониице „Шта ћу бити кад 

порастем“ у 3. разреду 

Учитељи 3. 

разреда, 

стручни 

сарадници 

 
Прво 

полугодиште 

 

Радионице 

3. 
Реализација радионица из програма 

„Професионална оријентација на 

прелазу у средњу школу“ у 7. и 8. 

разреду 

Психолог и 

педагог, 

одељењске 

старешине 7. 

разреда 

 

Прво и друго 

полугодиште 

 

 
Радионице 

4.  

Упознавање ученика 8. разреда са 

мрежом средњих школа и начином 

бодовања за упис у средњу школу 

Одељ. 

Старешине, 

психолог, 

педагог, 

помоћник 

директора 

 

 
Друго 

полугодиште 

 
Разговор на 

часовима 

одељенског 

старешине 

5.  
Организовање посета 

представника средњих школа 

нашој школи и презентација 

њихових образовних профила и 

организовање посета ученика 8. 

разреда Техничкој школи 

 

 

 
Директор 

 

 
 

Друго 

полугодиште 

Презентација у 

школи за 

ученике и родитеље 

и реализација 

посета ученика 

Техничкој 

школи 

6. Упознавање ученика о реализацији 

дана отворених врата у средњим 

школама у околини 

Одељењске 

старешине 

Друго 

полугодиште 

Информисање 

ученика 
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21.5.  Програм здравствене заштите ученика 
 

Програм здравствене превенције се реализовао у сарадњи са Домом здравља и Црвеним 

крстом.Обухватао је активности које су реализовали запослени у Дому здравља и активности 

које су се реализовале у школи. Програм је реализован преко наставе и предавања. 

 

Ред 

број 
 

Планиране активности 

 
Носиоци 

реализације 

 
Динамика 

 
Начин реализације 

1. Обавезне мере заштите 

током боравка у школском 

простору за време примене 

Посебног програма 

основног образовања и 

васпитања 

 

 
Одељењске 

старашине 

 
Први час у оквиру 

часова 

одељењског 

старешине 

 

 
Предавања за 

ученике 

2. Предавања патронажне 

службе 

Дома здравља 

- Здрава храна 

- Промене у пубертету 

 

Патронажне 

сестре Дома 

здравља 

 

 
Прво и друго 

полугодиште 

 

 
Предавања за 

ученике 

3. Радионице са темама у вези 

са очувањем здравља и 

развијању здравих стилова 

живота 

 
Стручни 

сарадници 

 

- Према плану ОС, 

у 7. и 8. разреду 

- У 6. разреду 

одржано 

предавање о 

пубертету 

 

Радионице 

4. 
Здравствени прегледи 

ученика 

Педијатри 

Дома здравља 

 
Током године 

Систематски 

прегледи 

5. Стоматолошки прегледи 

ученика 

Стоматолошка 

служба 

Током године Стоматолошки 

прегледи 

6. Садржаји редовне наставе 

са циљем развијања 

здравих стилова живота 

Учитељи и 

предметни 

наставници 

Током године Реализација часова 

редовне наставе 

7. Садржаји осталих облика 

образовно-васпитног рада 

којима се подстиче развој 

здравих стилова живота 

Одељењске 

старешине, 

стручни 

сарадници 

Током године Реализација осталих 

облика 

образовноваспитног 

рада 

 

 

 

 



130  

21.6. Програм заштите ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 
 

Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања је део Годишњег 

плана рада Школе. Главна улога коју има овај програм јесу превентивне активности, које, осим 

Тима за заштиту, реализују и одељенске старешине кроз програме наставних и ваннаставних 

активности, као и сама школа кроз активности као што су спортска такмичења, сарадњом са 

родитељима кроз Савет родитеља и родитељске састанке. Овај програм за циљ има стварање 

сигурног и подстицајног окружења, промовисање толеранције, ненасилне комуникације и 

сарадње. Поменути циљ се остварује кроз различите активности које нагласак стављају на 

едукацију о здравом решању конфликата, отворености у комуникацији, разумевању својих и 

туђих осећања и потреба.  

 

Активности које су реализоване ове школске године: 

Садржај активности  Начин 

реализације  
Време 

реализације  
Реализатори  

Активности за ученике        
Упознавање ученика  са Протоколом о заштити 
ученика од насиља, злостављања и  
занемаривања, Правилником о безбедности, 

Правилником о понашању ученика и 

запослених, активностима Тима за заштиту  

Часови 

одељењског 

старешине  

Септембар  Одељењске 

старешине  

I разред Програм 

Добродошлице за ученике првог разреда  
Свечаност у 

школи  
Септембар  Учитељи и 

ученици 4. 

разреда  

Упознавање ученика са правилима која важе у 

школи, са простором у школи  

  

Часови 

одељењског 

старешине  

Према плану 

одељењских 

старешина  

Одељењске 

старешине, 

психолог  

Реализација радионица из Програма „Чувари 

осмеха“   
Часови 
одељењског 
старешине  

1. разред  

Према плану 

одељењских 

старешина  

Одељењске 

старешине, 

психолог  

Буквар дечјих права- упознавање са  
Конвенцијом о правима детета  

  

Часови 
одељењског 
старешине  

1. разред  

Према плану 

одељењских 

старешина  

Одељењске 

старешине  

I-IV разред  
Радионице из Програма „Учионица без 

насилништва“  

Часови 

одељењског 

старешине и 

слободних 

активности  

Према плану 

одељењских 

старешина и 

слободних 

активности  

Одељењске 

старешине  

Учествовање у активностима поводом школских  

празника  
Часови 

одељењског 

старешине и 

слободних 

активности  

Према плану 

одељењских 

старешина и 

слободних 

активности  

Одељењске 

старешине  
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Учествовање у ваннаставним активностима  Часови 

одељењског 

старешине и 

слободних 

активности  

Према плану 

одељењских 

старешина и 

слободних 

активности  

Одељењске 

старешине  

Уређење школског простора  Часови 

одељењског 

старешине и 

слободних 

активности  

Према плану 

одељењских 

старешина и 

слободних 

активности  

Одељењске 

старешине  

Организовање спортских такмичења: 

одељењска и међуодељењска 

Часови 

одељењског 

старешине и 

слободних 

активности 

Према плану 

одељењских 

старешина и 

слободних 

активности 

Одељењске 

старешине, 

Наставници 

физичког 

васпитања 

 

Обележавање Дана толеранције 

Размена лепих порука;  
Час о 

толеранцији  
Новембар  Одељењске 

старешине  

V-VIII разред  
Радионице и разговори о насилништву из 

програма: Школа без насиља, Умеће одрастања, 

Од свађе слађе  

Часови 

одељењског 

старешине   

Према плану 

одељењских 

старешина   

Одељењске 

старешине, 

психолог педагог  

Промоција ваннаставних активности  Панои, 

књига 

обавештења  

Зависно од 

дешавања  
Тим за заштиту и 

Тим за маркетинг  

Предлози за измене Кућног реда школе  Састанци 

Ученичког 

парламента  

Према плану 

Ученичког 

парламента  

Ученички 

парламент  

Рад са родитељима    

Упознавање родитеља са Протоколом о заштити  
ученика, Правилником о безбедности, 

Правилником о понашању ученика и 

запослених  

Родитељски 

састанци  
На првом 

родитељском 

састанку у 

школској 

години  

Одељењске 

старешине  

Представљање програма и Тима за заштиту на 

Савету родитеља  
Савет 

родитеља  
Први састанак 

у школској 

години  

Представник 

Савета родитеља  

Активности наставника    

Анализирање појединих случајева на седницама 

одељењских већа  
Састанци 
одељењских  

већа  

Септембар, 

новембар, 

децембар, 

април, јун  

Предметни 

наставници, 

одељењске 

старешине  

Евидентирање случајева насилништва  Према 

Протоколу за 

заштиту  

Континуирано  Сви наставници  

Активности запослених    

Евидентирање случајева насилништва  Према 

Проток 

олу за 

заштиту  

Континуирано  Сви запослени  

Сарадња са другим институцијама    
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Организовање састанка са представницима свих 

институција које су задужене за превенцију и 

интервенцију у случају насиља, злостављања и 

занемаривања деце  

Састанци  Континуирано  Тим за заштиту  

Активности Тима за заштиту    

Израда плана заштите  Састанци 

чланова 

Тима  

Септембар  Чланови Тима за 

заштиту  

Израда извештаја о активностима Тима   Састанци 

чланова 

Тима  

Јануар и јун  Чланови Тима за 

заштиту  

Спровођење активности  у области 

интервенције и превенције  
Састанци 

чланова 

Тима  

Континуирано  Чланови Тима за 

заштиту  

Евалуација поступања по Протоколу за заштиту Састанци 

чланова 

Тима  

Континуирано  Чланови Тима за 

заштиту  

 

 

21.7. Програм социјалне заштите ученика у школи 
 

Програм социјалне заштите ученика, реализује се у сарадњи са Центром за социјални 

рад и ОО Црвеног крста Косјерић. 

 
Ред 

број 

Садржај рада Носиоци реализације Време 

реализације 

1. Евидентирање ученика који имају потребу за 

социјалном подршком 

Одељењске 

старешине, психолог 

Септембар 

2. Саветодавни рад са ученицима Одељењске 

старешине, психолог 

Током године 

3. Саветодавни рад са родитељима Одељењске 

старешине, психолог 

Током године 
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21.8. Програм заштите животне средине 
 

Програм заштите животне средине обухвата активности усмерене на развој еколошке 

свести, као  и очување природних ресурса. 
 

Ред 

бро

ј 

Садржај рада Носиоци реализације Време 

реализације 

1. Учешће у акцијама које организује локална 

заједница 

Чланови 

планинарске секције 

Током године 

2. Обележавање датума који су у вези са 

екологијом 

Чланови еколошке 

секције 

Током године 

3. Организовање представа и изложби Учитељи и ученици 

млађих разреда 

Током године 

4. Садржаји редовне наставе са циљем 

развијања еколошке свести 

Учитељи и предметни 

наставници 

Током године 

5. Садржаји осталих облика 

образовноваспитног рада којима се подстиче 

развој еколошке свести и очувања природних 

ресурса 

Одељењске 

старешине, стручни 

сарадници 

Током године 

 

21.9. Програм сарадње са локалном самоуправом 
 

 

Aктивност 

 

Aкција/активност 

 

Време 

Носиоци 

активности/ 

реализатори 

 

Сарадници 

ван школе 

 

 

 
Послови везани за упис 

ученика у школу и 

подршку 
ученицима/студентима 

Информисање о 

активностима за 

упис ученика у 
школу 

 

април 

 

 

Секретар 

Школски психолог 

 

 
Представни

к локалне 

самоуправе Рад комисија 

(интерресорна и 

др.) 

Током 

године 

Ученичке и 

студентске 
стипендије 

 
Октобар 

 
Представник школе 

Представни

к општине 

 

Пријем првака 

 
Приредба - додела 

поклона 

 

септембар 

Учитељи 

Директор 

Помоћник 

директора 

 
Представни

к општине 

 

 
Дечја недеља 

 

 
Подршка 

активностима 

Прва 

недеља 

 
октобра 

Тим за културну и 

јавну делатност 

школе 

Помоћник 

директора 

Стручна служба 

 

Представни

к локалне 

самоуправе 
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Свети Сава 

 

 
Присуство 

Светосавској 

академији и слави 

 

 
 

26. и 27. 

јануар 

Тим за културну и 

јавну делатност, 

Директор школе, 

Помоћник 

директора 

Представници 

других школа 

општине 

 

 
Представни

к локалне 

самоуправе 

 
Меморијална атлетска трка 

„Генерал Светомир Ђукић“ - 

пролећни крос 

 

Организација и 

награде 

 

 
мај 

 

Стручно веће за 

физичко 

васпитање 

Јединиц

а 

локалне 

самоуправе

- референт 

за 

спорт 
Материјални трошкови 

школе 
 
Финансирање 

трошкова 

 
Током године 

Директор 

Финансијска 

служба школе 

Наставници 

Јединиц

а 

локалне 

самоуправе 

 
Обележавање завршетка 

школске године 

Приредба за 

Видовдан 

награђивање ученика 

 

 
28. јун 

Директор школе, 

Тим за културну 

и јавну делатност 

Јединиц

а 

локалне 

самоуправе

- 

представни

к 

 
 

 

 Уз горе наведене реализоване активности, струни сарадници су током месеца марта 

посетили вртић, а касније је организован долазак предшколаца у школу и упознавање са истом. 
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21.10. Програм сарадње са породицом 
 

Програм сарадње са породицом обухвата активности којима се подстиче сарадња са 

родитељима/старатељима и укључивања родитеља/старатеља ради повећања квалитета рада 

установе. Школа негује партнерски однос са родитељима, заснован на принципима међусобног 

разумевања, поштовања и поверења. Контакт је одржаван непосредно у школи у виду 

индивидуалних и родитељских састанака, као и онлајн путем. 

 

Ред 

број 

Садржај рада Носиоци реализације Време 

реализације 

1. Информисање родитеља о свим значајним 

питањима која се односе на права и 

обавезе родитеља и деце 

Одељењске старешине, 

директор, помоћник 

директора, секретар и 

стручни сарадници 

Током године 

2. Сви облици сарадње у оквиру програма 

рада директора и помоћника директора 

Директор и помоћник 

директора 

Током године 

3. Сви облици сарадње у оквиру програма 

рада стручних сарадника 

Стручни сарадници Током године 

4. Сви облици сарадње у оквиру програма 

рада одељењских старешина 

Одељењске старешине Током године 

5. Унапређење сарадње и спровођење одлука 

Савета родитеља 

Директор и помоћник 

директора 

На састанцима 

Савета родитеља 

6. Анкетирање родитеља и учешће у 

самовредновању и унапређењу рада 

установе 

Тим за самовредновање, 

директор и помоћник 

директора 

Према 

планираним 

терминима 

анкетирања 

7. Избор представника родитеља у школске 

тимове 

Директор и помоћник 

директора 

Септембар 
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21.11. Пројекти који се реализују у школи 

 

21.11.1. Пилот пројекат , Улога ученика у заштити животне средине“ 

Наша школа је ове године била одабрана као једна од учесника у реализацији пилот-пројекта 

„Улога ученика у заштити животне средине“ у организацији  Министарства заштите 

животне средине и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.Пројекат се 

реализовао у периоду од септембра  2021. године до априла 2022. године. 

Циљ пројекта је био унапређење знања и ставова о животној средини и јачање 

професионалних компетенција, као и примена приступа у реализацији активности 

доприносећи бољитку свести свих – и деце и родитеља, запослених у школи.  

Назив нашег пројекта је био ,,Наша планета има права, она жели да буде здрава“ 

Теме које смо одабрали су биле: 

1.Заштита и очување природе, 

2.Одрживи развој и управљање отпадом 

3.Заштита воде и земљишта 

Тим наше школе чинили су: 

1. Милена Костић , професор биологије , координатор Тима , руководилац 

еколошке секције и предавач за слободне наставне активности – Чувари природе 

2. Ана Виторовић, директор школе 

3. Љиљана Јоксимовић, професор хемије, члан ЕПД „Субјел“ , Косјерић 

4. Татјана Крстић Страиновић, професор хемије, предавач за слободне наставне 

активности- Домаћинство 

5. Миленко Стефановић, професор географије, руководилац планинарске 

секције, оснивач и организатор активности у ЕПД „Субјел“ 

6. Тања Нешковић, професор технике и технологије и информатике и 

рачунарства, помоћник директора, реализатор пројекта „ Управљање отпадом“ 

7. Ацо Караклајић, професор технике и технологије, реализатор пројекта „ 

Управљање отпадом“, руководилац макетарске секције 

 

Наш план је био да у пројекат укључимо што више наставника наше школе,тако да смо 

активности у оквиру пројекта реализовали поред часова Чувара природе , и у оквиру часова 

Технике и технологије, Планинарске секције, Макетарске секције , Цртања, сликања и 

вајања, часова ликовне културе и слободних активности у млађим разредима како у 

матичној школи у Косјерићу , тако и у издвојеном одељењу Сеча Река.  

У оквиру пројекта у посети  школи били су представници ЈКП „Дубоко“, директор установе 

Мoмир Миловановић и његови сарадници Тања Кнежевић и Милица Чоланић који су  

одржали су предавање у оквиру кога су представили свој рад, приказали како је организован 

рад, како се врши раздвајање отпада, који су капацитети депоније и колико се примљеног 

отпада искористи и врати поново у производњу. Предавање је имало за циљ развијање 

свести код младих нараштаја о значају правилног управљања отпадом и преношења знања 

на друге око себе. Такође ,у посети су нам били и представници Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја и Министарства заштите животне средине који су  одржали 

предавање на тему ,,Одрживи развој и управљање отпадом“ и пружили подршку нашим 

ђацима у стицању здравих навика у очувању животне средине 

Завршетак активности у оквиру пилот-пројекта „Улога ученика у заштити животне 

средине“ одржан је у Основној школи ,,Алекса Дејовић“ у Севојну 18.3.2022. године ,кроз 

квиз знања и презентацију школских пројеката где су школе чији су пројекти од стране 

комисије оцењени као најбољи уједно биле и награђене. 
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21.11.2. „Квалитетно образовање за све“ 

Састав Тима за 2021-2022 

Сена Вукотић – координатор пројекта 

Филип Вукотић 

Јелица Васиљевић 

Весна Кијачић 

Владимир Јефтић 

Милка Јоксимовић 

Марко Алексић - сарадник 

О пројекту  

 Савет Европе у склопу програма “Квалитетно образовање за све” спроводи пројекат који се 

заснива на резултатима пројекта “Подстицање демократске културе у школама у Србији”. 

Овај пројекат има за циљ да промовише квалитетно образовање пружањем подршке 

школама и њиховој локалној заједници у напорима који су усмерени на уклањање 

предрасуда и дискриминаторних приступа према осетљивим групама, као и насиља у 

школама. Пројекат је финансиран од стране Савета Европе у сарадњи са Министарством 
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просвете,науке и технолошког развоја Републике Србије. Од 2019-те године наша школа је 

једна од нових 40 школа која је укључена у пројекат.  

Шта је циљ? 

• Подстицање квалитетног образовања подржавањем школа, њихових 

заједница и релевантних образовних институција у борби против 

дискриминације у образовању кроз примену Референтног оквира 

компетенција за демократску културу Савета Европе. 

• Побољшање квалитета образовања подстицањем демократске културе у 

формалном образовном систему применом анти-дискриминаторног приступа 

базираног на стандардима и праксама Савета Европе. 

 

• Како ће се пројекат спроводити? 

• Кроз интервенције на основном нивоу и на нивоу политика. 

• Кроз циљану изградњу капацитета, подизање свести, аутентичне школске 

пројекте и заједничке школске активности, састанке радних група и 

вршњачке размене.  

Изабране компетенције које се развијају током трајања пројекта: 

1. Вештина за сарадњу 

2. Критичко мишљење 

3. Вредновање културне разноликости 

 

 

Радни састанак представника Тима наше школе одржан је од 15 - 17.5. у Сокобањи.   
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Током трајања пројекта ученици ОШ „Мито Игумановић“ повезали су се са Српском 

допунском школом у Ставангеру (Норвешка) што је резултирало низ заједничких сарадњи, 

одржаних онлајн састанка, размена писама, радионица, онлајн предавања на теме којима су 

обухваћене изабране компетенције. Снимљен је и кратак промотивни филм у коме се 

описује сарадња школа. Извештавање о сарадњи испраћено је и медијски путем прилога на 

РТС порталу, ЗУОВ-у, Гласу дијаспоре...  

 

О обележавању Дана демократске културе на сајту ЗУОВ-а  

Витештво – заједничка културна баштина Србије и Норвешке 

У оквиру  пројекта “Квалитетно образовање за све” ОШ „Мито Игумановић“ из Косјерића 

и Српска допунска школа из Ставангера наставиле су реализацију активности 

којима  повезују ученике из Србије са ученицима из Норвешке. Тим поводом 

обележен  је Дан демократске културе и то са темом витештва које је заједничка европска 

баштина Србије и Норвешке. 

Интерактивно предавање одржао је један од наших најпризнатијих познавалаца 

средњовековног оружја археолог Марко Алексић аутор књига “Српски витешки код”, 

“Марко Краљевић човек који је постао легенда” и “Српске земље пре Немањића”. Присутни 

су из “прве руке” сазнавали о најновијим археолошким и научним открићима српског 

средњег века, о витешкој опреми, женама витезовима као и о новим сазнањима о важним 

личностима и догађајима тог раздобља. 

У овом предавању ученици Основне школе из Косјерића уживали су уживо, док су њихови 

другари из Српске допунске школе из Ставангера  предавање пратили  онлајн путем 

Мајкрософт тимса. Сви су  имали прилике да постављају питања о детаљима из живота 

српских владара средњег века, такмиче се у кахут квизу и размене свој доживљај 

најважнијих витешких особина „племенитости, човечности, алтруизма“ и да их преиспитају 

у својим културолошким равнима и нађу заједничку нит ових особина у сваком времену, 

простору, земљи, граду, човеку. 

Ове активности резултат су сарадње наставника  српског језика и  књижевности из 

Косјерића  Сене и Филипа Вукотића и наставница из Норвешке Сање Хундхамер и Јелене 

Крнете. Пројекат су поред Савета Европе и Министарства просвете науке и технолошког 

развоја Републике Србије у чијој се организацији пројекат реализује, подржале 

и  фирме “Ирком” и “Кепо котлови” које су препознале значај повезивања и 

интеркултуралне размене наших ученика са Српским допунским школама у дијаспори. 
 

 

 

 

https://zuov.gov.rs/wp-content/uploads/2022/06/dijaspora-20220608-03-1024x771.jpg
https://zuov.gov.rs/wp-content/uploads/2022/06/dijaspora-20220608-05-1024x921.jpg
https://zuov.gov.rs/wp-content/uploads/2022/06/dijaspora-20220608-04-1024x535.jpg
https://zuov.gov.rs/wp-content/uploads/2022/06/dijaspora-20220608-02-1024x771.jpg
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• Пројекат „Шаљем ти писмо“ушао је у двојезичан зборник примера добре праксе Савета 

Европе у образовању у дигиталном окружењу „Демократска култура у дигиталном 

окружењу“ 

 

 

  

 
 

 
 
 

https://zuov.gov.rs/vitestvo-zajednicka-kulturna-bastina-srbije-i-norveske/?fbclid=IwAR2Ni7QbNViEd3PT_NNRs1C-IN9e_ZAxD9_yn5Ym7iuqgdJ8fuUbvXZxj3M
https://zuov.gov.rs/vitestvo-zajednicka-kulturna-bastina-srbije-i-norveske/?fbclid=IwAR2Ni7QbNViEd3PT_NNRs1C-IN9e_ZAxD9_yn5Ym7iuqgdJ8fuUbvXZxj3M
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21.11.3. Пројекат „Унапређени равноправни приступ и завршавање 

предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна додатна образовна 

подршка“ 

 

Реализација Пројекта  „Унапређени равноправни приступ и завршавање 

предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна додатна образовна 

подршка“ који реализују Министарство просвете, науке и технолошког развоја и УНИЦЕФ, 

уз подршку Европске уније, почела је у мају. У Пројекат се укључило   14 наставника и два 

стручна сарадника. Сви учесници су прошли двонедељну онлајн обуку, а Пројекат ће се 

реализовати и у наредној школској години. Обука је део свеобухватног програма јачања 

капацитета запослених у образовању који се реализује кроз различите активности, пратећи 

савремени концепт јачања капацитета.  

        Марија Глигоријевић 

 

 

21.11.4. Пројекат „Школе за бољи квалитет ваздуха“ 

 

Пројекат “Школе за бољи квалитет ваздуха“ је иновативни пројекат који има за циљ да деца, 

адолесцент, њихови родитељи и наставници постану свеснији загађења ваздуха у својој 

локалној средини као и његовог штетног утицаја на здравље. Овај пројекат треба да пружи 

ученицима додатне прилике за учење о загађењу ваздуха и питањима животне средине,  да 

допринесе стварању окужења које афирмише учешће младих на локалу у процесима 

креирања локалних политика, буџета и програма који приоритизују интересе деце и младих.  

Део активности овог пројекта биће спроведен у 46 средњих и основних школа са подручја 

15 локланих самоуправа из сливова реке Дрине и реке Западне Мораве и трајаће до 2023. 

године, међу којима смо и ми. Пројекат спроводи УНИЦЕФ уз подршку Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја, уз финансијску подрску амбасаде Краљевине 

Норвешке. 

Координатори пројекта су наставници Миленко Стефановић и Тања Нешковић. 

На првом радном састанку представника свих школа у Београду, у децембру месецу 2021. 

године присуствовала је Марија Глигоријевић, педагог школе. 

Обуку “Откључавање СТЕМ-а: Ученици и наставници за бољи квалитет ваздуха” похађају 

наставници: Миленко Стефановић, Марија Лучић, Владимир Спасић, Снежана 

Глигоријевић, Марко Пантовић, Тања Нешковић, Татјана Крстић Страиновић, Милена 

Костић, Данијела Томић, Снежана Машић.  

Онлајн предавању преко апликације Zoom у оквиру представљања пројекта, 3 марта 2021. 

године присуствовали су директор и помоћник директотра. 

Онлајн састанак “Откључавање СТЕМ-а: Ученици и наставници за бољи квалитет ваздуха” 

одржан је 31. августа 2022. године у 17 часова путем Zoom апликације и истом су 

присуствовали наставници који прате већ поменуту обуку у вези са пројектом.  

10. марта 2021. године постављен је уређај за мерење квалитета ваздуха у постојећој 

метеоролошкој станици у школском дворишту. 

Приступни параметри за приступ измереним подацима са уређаја достављени су школи 1. 

августа 2022. године путем мејла од Марине Дороцки. 

 

Тања Нешковић, 

координатори пројекта 
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22. САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ  

Сарадња са друштвеном средином одвијала се према Годишњем програму рада 

школе кроз сарадњу са институцијама у локалној средини. Преглед ових активности дат је 

кроз табелу. 

 

Институција 

са којом се 

сарађује 

Садржај сарадње Начин реализације Време 

реализације 

Реализатори 

 
Скупштина 

општине 

Косјерић 

Обележавање Дана општине 

Пријем првака 

Школске прославе 

Дечја недеља 

Посете ученика 

Меморијална атлетска трка 

„Генерал Светомир Ђукић“ 

 
Посете и учешће ученика у 

планираним програмима 

 

 

Током године 

Директор, 

одељењске 

старешине 

наставници 

физичког 

васпитања 

Предшколска 

установа 

„Олга 

Грбић“ 

Упознавање предшколске деце 

са школским простором, 

активностима у школи и са 

учитељицама 

Посете деце Мај Учитељи I и IV 

разреда 

Народна 

библиотека 

Представе ученика 

Посета изложбама, 

Књижевне вечери 

Позоришне представе 

Учешће и присуство 

програмима организатора 

Током године Директор 

Наставници 

Ученици 

 
Дом 

здравља 

Предавања у оквиру часова 

одељењског старешине 

Систематски прегледи ученика 

Патронажа 

Предавања 

Радионице 

Прегледи у Дому здравља и 

у школи 

Индивидуални разговори са 

родитељима ученика 

Током године Одељењске 

старешине 

Стручни 

сарадници 

Патронажа 

Педијатар 

Центар за 

социјални рад 

Праћење и размена 

информација о ученицима и 

родитељима 

Разговори, састанци Током године Представници 

Центра за 

социјални рад, 

директор и 

стручни 

сарадници 
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23. ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ 

23.1. Област квалитета: планирање, програмирање и извештавање 

 
 
 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 

 Име и презиме Посао који обавља 

1.  Мирјана Тешовић учитељ 

2.  Тома Марковић наставник физичког  васпитања 

3.  Љиљана Јоксимовић наставник хемије 

4.  Милена Костић наставник биологије 

5.  Јелица Васиљевић логопед 

6.  Весна Јоксимовић члан Савета родитеља 

 

 

Име, презиме и функција координатора Тима за самовредновање: 

 

Татјана Крстић Страиновић наставник хемије 

 

 

 

 

 

КОМЕНТАРИ 

 

 

Како је и на који начин Тим сарађивао са 

колективом и обрнуто, да ли су сви 

подједнако радили, да ли је било оних 

који су ометали рад и слично 

 

 

Сарадња између чланова тима је била одлична. 

Свако је, на основу својих задужења у Тиму, 

успоставио контакт са колегама које су нам 

помогле у реализацији овог самовредновања. 

Остварена је сарадња су стручном сарадницом 

Маријом Глигоријевић  и директором школе 

Аном Виторовић које су нам пружиле 

драгоцене информације. 

 

 

 

 

 

 

Динамика окупљања Тима и начин рада 

(подела задужења и слично) и посебна 

запажања 

 

Tим је током свог рада одржао четири  

састанка.. 

 

1.10.2021. године одржан је први састанак 

Тима. На овом састанку усвојен је и План рада 

Тима. 
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Други састанак је одржан 10. новембра, при 

чему је извршена aнализа припрема и планова 

наставника. 

Трећи састанак, одржан  је 07.12.2021. 

године.Током састанка сумирани си резултати 

до којих су дошли сви чланови. 

На четвртом састанку одржаном  23.12.2021. 

сачињена је радна верзија извештаја. 

 

ОКВИР ВРЕДНОВАЊА 

 

ОБЛАСТ 

КВАЛИТЕТА 

СТАНДАРДИ ПОКАЗАТЕЉИ 

П
р
о
гр

ам
и

р
ањ

е,
 п

л
ан

и
р
ањ

е 
и
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зв
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в
ањ

е
 

  

 

 

 

 

 

1.1. Програмирање 

образовно-васпитног рада 

jе у функциjи квалитетног 

рада школе 

 

1.1.1. Школски програм се заснива на 

прописаним начелима за израду овог 

документа. 

1.1.2. У изради Развоjног плана установе 

учествовале су кључне циљне групе 

(наставници, стручни сарадници, директор, 

ученици, родитељи, локална заjедница). 

1.1.3. Садржаj кључних школских 

докумената одржава специфичности 

установе.. 

1.1.4. Програмирање рада заснива се на 

аналитичко-истраживачким подацима и 

проценама квалитета рада установе. 

1.1.5. У програмирању рада уважаваjу се 

узрасне, развоjне и специфичне потребе 

ученика. 

1.2. Планирање рада органа, 

тела и тимова jе у функциjи 

ефективног и ефикасног 

рада у школи 

 

1.2.1. Годишњи план рада донет jе у складу 

са школским програмом, развоjним планом 

и годишњим календаром. 

1.2.2. У оперативним/акционим плановима 

органа, тела, тимова, стручних сарадника и 

директора конкретизовани су циљеви из 

развоjног плана и школског програма и 

уважене су актуелне потребе школе. 

1.2.3. Планови органа, тела и тимова jасно 

одсликаваjу процесе рада и проjектуjу 

промене на свим нивоима деловања. 

1.2.4. Оперативно планирање органа, тела и 

тимова предвиђа активности и механизме за 

праћење рада и извештавање током школске 

године. 

1.2.5. Годишњи извештаj садржи релевантне 

информациjе о раду школе и усклађен jе са 

садржаjем годишњег плана рада. 

1.3. Планирање образовно-

васпитног рада усмерено jе 

на развоj и остваривање 

циљева образовања и 

васпитања, стандарда 

1.3.1. Наставници користе међупредметне и 

предметне компетенциjе и стандарде за 

глобално планирање наставе и исходе 

постигнућа за оперативно планирање 

наставе. 
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постигнућа/исхода у 

наставним предметима и 

општих међупредметих и 

предметних компетенциjа 

 

1.3.2. У оперативним плановима наставника 

и у њиховим дневним припремама видљиве 

су методе и технике коjима jе планирано 

активно учешће ученика на часу. 

1.3.3. Планирање допунске наставе и 

додатног рада jе функционално и засновано 

jе на праћењу постигнућа ученика. 

1.3.4. У планирању слободних активности 

уважаваjу се резултати испитивања 

интересовања ученика. 

1.3.5. Планирање васпитног рада са 

ученицима засновано jе на 

аналитичкоистраживачким подацима, 

специфичним потребама ученика и 

условима непосредног окружења. 

1.3.6. Припреме за наставни рад садрже 

самовредновање рада наставника и/или 

напомене о реализациjи планираних 

активности. 

 

 

 

МЕТОДОЛОГИЈА САМОВРЕДНОВАЊА 

 

ТЕХНИКЕ ИНСТРУМЕНТИ  

АНАЛИЗИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

(Школски програм, Школски развојни план , 

Годишњи план рада школе, годишњи и месечни 

планови рада наставника, припреме наставника 

) 

 

Стандарди и индикатори за ову област 

квалитета 

Интервјуи,чек листе, анкетирање 

 

 

 

 

АНАЛИЗА НИВОА ОСТВАРЕНОСТИ ПОЈЕДИНИХ СТАНДАРДА 

 

СТАНДАРД ПОКАЗАТЕЉ ОСТВАРЕНОСТ 

1.1. 1.1.1. Школски програм се заснива 

на прописаним начелима за израду 

овог документа. 

+/- 

ШП сачињен је у потпуности у 

складу са чланом 61 Закона о 

основама система образовања и 

васпитања и садржи: 

· Циљеве школског програма 

· Назив, врсту и трајање свих 

програма образовања и васпитања 

које школа остварује 
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· Језик на коме се програм 

остварује 

· Начин остваривања школског 

програма 

· Начин прилагођавања школског 

програма према нивоу образовања 

и васпитања 

· Друга питања од значаја за 

школски програм 

и у највећој мери у складу са 

начелима за израду школског 

програма из члана 28 Закона о 

основном образовању: 

· Усмереност на процесе и исходе 

учења (+) 

· Заснованост на стандардима уз 

систематско праћење и 

процењивање квалитета програма 

(+) 

· Уважавање узрасних 

карактеристика у процесу стицања 

знања и вештина, формирања 

ставова и усвајања вредности код 

ученика (+) 

· Хоризонтална и вертикална 

повезаност у оквиру предмета и 

између различитих наставних 

предмета (+) 

· Поштовање индивидуалних 

разлика међу ученицима у погледу 

начина учења и брзине 

напредовања као и могућности 

избора у слободним активностима 

(+/-) 

· Заснованост на 

партиципативним, кооперативним, 

активним и искуственим методама 

наставе и учења (+/-) 

· Уважавање искуства, учења и 

знања која ученици стичу ван 
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школе и њихово повезивање са 

садржајима наставе (+) 

· Развијање позитивног односа 

према школи и учењу као и 

подстицање ученикових 

интересовања за учење и 

образовање у току целог живота 

(+) 

· Коришћење позитивне повратне 

информације, похвале и награде 

као средства за мотивисање 

ученика (+) 

· Уважавање узрасних 

карактеристика у процесу 

психофизичког развоја 

обезбеђивањем услова за живот и 

рад у школи (+) 

 

1.1.2. У изради Развоjног плана 

установе учествовале су кључне 

циљне групе (наставници, стручни 

сарадници, директор, ученици, 

родитељи, локална заjедница). 

+ 

У изради су директно учествовали 

наставници, стручни сарадници и 

управа школе а на индиректан 

представници локалне заједнице и 

родитељи и ученици (кроз 

резултате аналитичко-

истраживачких радова и 

анкетирања).  

1.1.3. Садржаj кључних школских 

докумената одржава 

специфичности установе. 

+/- 

Сви важни и прописани документи 

одражавају специфичност 

установе: матична школа и 10 

издвојених одељења,  поједини 

наставници изводе наставу у  2 или 

3 школе, незаступљеност више 

страних језика као изборних 

програма, недостатак учионичког 

простора који онемогућава 

организовање кабинетске наставе 

за све наставне предмете (физика), 

непостојање отворених спортских 

полигона за наставу физичког 

васпитања... 

 

1.1.4. Програмирање рада заснива 

се на аналитичко-истраживачким 

подацима и проценама квалитета 

рада установе. 

+ 

Сваке школске године (изузев ове 

школске године због специфичне 

ситуације)спроводе се 

истраживања у важним 

сегментима образовно- васпитног 
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рада: анкетирање родитеља о 

сарадњи породице и школе на 

основу члана 48.Закона о основном 

образовању, анкетирање ученика 

за изборне програме, слободне 

наставне активности и слободне 

активности, анкетирање ученика, 

родитеља и наставника/запослених 

у оквиру појединих области 

квалитета у процесу 

самовредновања, анкетирање 

ученика у циљу процене анализе 

стања безбедности у школи, 

истраживања о неким сегментима 

образовно-васпитног процеса као 

квалитет наставе на даљину, 

оцењивање, мотивација за учење, 

слободно време... Носиоци већине 

ових активности су педагог и 

психолог али се испитивањем баве 

и поједина стручна већа као и Тим 

за заштиту од дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања као и Тим за 

обезбеђивање квалитета и развој 

установе. Резултати истраживања 

служе као полазна основа за 

израду акционих планова за 

превазилажење уочених проблема 

и квалитетнији рад. Акциони 

планови, у целости или 

сегментима, презентују се на 

састанцима стручних, руководећих 

и управних органа школе и 

имплементирају се у кључна 

школска документа. 

 

1.1.5. У програмирању рада 

уважаваjу се узрасне, развоjне и 

специфичне потребе ученика. 

+ 

Школа у потпуности уважава 

наведене потребе ученика 

приликом програмирања и 

реализације образовно-васпитног 

рада. Заступљена је богата понуда 

слободних наставних активности 

као и слободних 

активности/секција за ученике у 

складу са њиховим 

интересовањаима. За 1 ученика 

коме је потребна додатна подршка 

израђен је ИОП-1: У планирању 

садржаја и избору тема/радионица 

за ЧОС такође се уважавају 

узрасне и развојне потребе 
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ученика тако да се, нпр. са 

петацима дискутује о потешкоћама 

при преласку са разредне на 

предметну наставу са ученицима 

VI разреда разговара о променама 

у пубертету,  са петацима о 

потешкоћама при преласку са 

разредне на предметну наставу, 

седмацима се презентује значај 

здравих навика а ученицима VIII 

разреда професионална 

оријентација а са свим узрасним 

категоријама реализују се 

разговори/радионице о 

толеранцији, ризичном понашању, 

болестима зависности и 

опасностима/безбедности на 

интернету 

 

1.2 1.2.1. Годишњи план рада донет jе 

у складу са школским програмом, 

развоjним планом и годишњим 

календаром. 

+ 

Годишњи план у потпуности је 

усклађен са наведеним 

документима и произилази из 

школског програма и развојног 

плана школе. Поједини делови 

школског програма иновирају се у 

току његовог остваривања и у 

складу са тим раде се анекси ГП. У 

току школске године раде се 

измене појединих сегмената ГП у 

складу са изменама календара 

образовно-васпитног рада који 

прописује МПНТР.  

 

1.2.2. У оперативним/акционим 

плановима органа, тела, тимова, 

стручних сарадника и директора 

конкретизовани су циљеви из 

развоjног плана и школског 

програма и уважене су актуелне 

потребе школе. 

+/- 

Проблем представља недовољно 

учешће свих актера у изради 

планова рада. Овде се нарочито 

мисли на Савет родитеља и 

Школски одбор чије планове 

сачињавају чланови Тима за 

израду Годишњег плана рада 

школе, најчешће на основу плана 

из претходне школске године, а 

чланови наведених органа се не 

одазивају на позив да саставе 

документ по коме ће радити. 

 

1.2.3. Планови органа, тела и 

тимова jасно одсликаваjу процесе 

рада и проjектуjу промене на свим 

нивоима деловања. 

+ 

Планови рада су транспарентно 

усмерени на превазилажење 

уочених проблема у 
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функционисању и подизање 

квалитета рада. 

 

1.2.4. Оперативно планирање 

органа, тела и тимова предвиђа 

активности и механизме за 

праћење рада и извештавање 

током школске године. 

+/- 

Саставни део свих планова 

представља рубрика начин 

праћења и носиоци праћења. 

Извештавање се врши периодично 

на састанцима сручних и управних 

органа школе. Праћење 

остварености акционог плана за 

поједине области квалитета 

самовредновања врши се годину 

дана након подношења извештаја и 

акционог плана и по истеку врши 

анализа остварености али се не 

презентује на Наставничком већу. 

 

1.2.5. Годишњи извештаj садржи 

релевантне информациjе о раду 

школе и усклађен jе са садржаjем 

годишњег плана рада. 

+ 

Извештај о раду школе је опсежан 

и обиман документ који покрива 

све најважније сегменте рада 

школе у протеклој школској 

години и у потпуности је усклађен 

са садржајем годишњег плана рада 

школе 

 

1.3. 

 

1.3.1. Наставници користе 

међупредметне и предметне 

компетенциjе и стандарде за 

глобално планирање наставе и 

исходе постигнућа за оперативно 

планирање наставе. 

+/- 

Већина предатих годишњих 

планова од I до VIII разреда 

садржи наведене међупредметне 

компетенције и стандарде. 

.  

У оперативним плановима рада од 

I-IV и од V-VIII разреда наведени 

су исходи. 

1.3.2. У оперативним плановима 

наставника и у њиховим дневним 

припремама видљиве су методе и 

технике коjима jе планирано 

активно учешће ученика на часу. 

+/- 

У оперативним плановима 

наставника од I-IV и од V-VIII 

разреда нису у потпуности 

наведене методе и технике 

.Методе и технике рада наведене 

су у дневним припремама. 

1.3.3. Планирање допунске наставе 

и додатног рада jе функционално и 

засновано jе на праћењу 

постигнућа ученика. 

+/- 

Анкетирањем наставника из чијих 

је предмета на класификационом 

периоду било највише недовољних 

оцена, утврђено је да су одржавали 

часове допунске наставе . 

Додатни рад се углавном заснива 

на припреми ученика за 

такмичење. 

1.3.4. У планирању слободних 

активности уважаваjу се резултати 

+ 
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испитивања интересовања 

ученика. 

У млађим разредима реализују се 

часови слободних активности које 

подразумевају друштвене, 

културне, техничке, хуманитарне и 

спортске активности. 

У старијим разредима постоји 

велики броја секција (9).  

1.3.5. Планирање васпитног рада 

са ученицима засновано jе на 

аналитичкоистраживачким 

подацима, специфичним 

потребама ученика и условима 

непосредног окружења. 

+ 

Постоји глобални план васпитног 

рада, евиденција са захтевима за 

појачан васпитни рад, описима 

проблема ситуација, израђеним 

плановима рада са 

конкретизованим активностима 

које су циљу преусмеравања 

понашања ученика у пожељна. 

Одабиром активности при 

консултацији на нивоу тима и са 

учеником уважавају се 

специфичне потребе самог 

ученика. При одабиру активности 

друштвено-корисног рада такође 

се води рачуна о психофизичкој 

способности и узрасту ученика.  

О наведеном постоје и извештаји о 

реализоавним плановима 

појачаног васпитног рада. 

1.3.6. Припреме за наставни рад 

садрже самовредновање рада 

наставника и/или напомене о 

реализациjи планираних 

активности. 

+/- 

Обрасци за припреме 

подразумевају евалуацију рада, 

самовредновање. 

Већина наставника нередовно или 

веома површно самовреднује рад, 

односно наводи напомене о 

реализацији планираних 

активности. Самовредновање је 

сведено на белешку која се пише 

пред најављену посету часа. 
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РЕАЛИЗАЦИЈА САМОВРЕДНОВАЊА 

 

Учесници обухваћени истраживањем - 

прецизни подаци,тј.тачан број и 

критеријум при избору (ученици, 

наставници, стручни сарадници, 

родитељи, шира локална заједница) 

У анализи ове области квалитета учествовали 

су углавном сви наставници  предметне и 

разредне наставе  

У највећем делу ова област квалитета је 

подразумевала увид и анализу одговарајуће 

школске документације, тако да је током 

истраживања остварена сарадња са 

члановима Педагошког колегијума, 

координаторима Стручних актива за школско 

развојно планирање и развој школског 

програма и руководиоцима одељењских већа. 

 

У ком временском периоду је рађено 

самовредновање 

 

Октобар-децембар школске 2021/2022.године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опишите фазе самовредновања 

 

 

1. Формирање школског тима за 

самовредновање – на седници Наставничког 

већа _______ 

2. Избор области квалитета - на седници 

Наставничког већа ___________ 

3. Израда плана за самовредновање 

(активности, динамика и задужења) – октобар 

2021.године 

 4. Увид у документацију и анализа података 

– новембар-децембар 2021.године  

5. Писање извештаја – децембар  2021.године  

6. Израда акционог плана – јануар 

2022.године 

 7. Презентација и усвајање на седници 

Наставничког већа  11. 09.2022. 

Да ли су чланови тима користили 

искуства из ранијих едукативних 

семинара и пројеката; ако јесу наведите 

имена тих семинара и пројеката!? 

 

Не, потребна је додатна едукација на пољу 

процеса самовредновања  

 

Које је јаке стране школе идентификовао 

процес самовредновања?  

 

Годишњим планом рада школе прецизирају 

се активности, време, носиоци остваривања 

као и начин и носиоци праћења остварености 

школског програма и друга питања од значаја 

за остваривање школског програма 

· Годишњи план рада школе доноси се у 

складу са Календром образовно-васпитног 

рада, развојним планом и школским програм 

до 15.септембра текуће школске године на 

седници Школског одбора 

· Школа доноси развојни план у складу са 

Законом, на сваке 3 године 
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· Развојни план служи као ослонац за израду 

школског програма и годишњег плана рада 

школе. 

· Школски програм се доноси у складу са 

Законом . 

· Поједини делови школског програма 

иновирају се у току његовог остваривања 

· Школски програм, годишњи план рада 

школе и развојни план усмерени су на 

задовољење различитих потреба ученика 

 

 

Које области треба побољшати? 

 

 

Програмирање образовно-васпитног рада jе у 

функциjи квалитетног рада школе 

Планирање рада органа, тела и тимова jе у 

функциjи ефективног и ефикасног рада у 

школи 

 

 Планирање образовно-васпитног рада 

усмерено jе на развоj и остваривање циљева 

образовања и васпитања, стандарда 

постигнућа/исхода у наставним предметима и 

општих међупредметих и предметних 

компетенциjа 

 

 

Ваш акциони план за побољшање 

уочених слабости и време реализације 

(максимално – једна, текућа школска 

година) 

 

 

 

 

 

 

Да ли су резултати самовредновања 

коришћени при изради годишњег плана и 

обухваћени њиме? 

Да (биће коришћени при изради годишњег 

плана рада школе за 2022/2023.) 

Која је следећа кључна област коју 

планирате за школску 2021/2022. годину? 

Етос 

Ко је задужен за праћење  

самовредноване области и реализацију 

акционог плана? 

Координатор Тима Татјана Крстић 

Страиновић 
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